
GA ČR 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR 

STAR a Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.  

Soutěžní lhůta začala 21. 3. 2020.                                                                                                                      

Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Prosíme  o doručení vygenerovaných návrhů 

projektů mailem Haně Galiové z CPS do 4. 5. 9:00. Zajistí odeslání přes DS na GA ČR.  Více infor-

mací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-5/  

Čestná prohlášení za UJEP do všech typů soutěží jsou již odeslána na GA ČR.    
 

COST posunutí termínu na 29. 10. 2020 

COST (European Cooperation in Science and Technology), COST Actions – program zaměřený na 

spolupráci především partnerských organizací v EU a na uplatnění výsledků v oblasti vědy a vý-

zkumu a jejich šíření. Je podporována mezioborová spolupráce a konsorcia s vyšším počtem 

partnerských organizací, kvalitou předpokládaných vědeckých výsledků na úrovni tzv. „state of 

the art“. Uzávěrka žádostí je posunuta na 29. 10. 2020 (oproti původnímu termínu 29. 4. 

2020). Více informací zde: https://www.cost.eu/  

TA ČR Hodnocení projektů ÉTA 

Na konci března byly oznámeny výsledky hodnocení 3. VS ÉTA (UJEP podávala 17 projektů v roli 

hlavního řešitele a  dále 8 projektů v roli spoluřešitele), byly podpořeny 2 projekty podávané 

řešiteli z FSE.  TA ČR zveřejnila nejčastější důvody pro nepodpoření projektů https://www.tacr.cz/

program-eta-nejcastejsi-duvody-nedoporuceni-navrhu-projektu-k-podpore-ve-3-vs/  

30. dubna 2020 byly oznámeny výsledky  4. VS ZÉTA (UJEP  má podány 3 projekty řešitelské a 1 

spoluřešitelský). Žádný z projektů nebyl podpořen.  

 

Technologické centrum AV ČR připravilo rozcestník informací o možnostech 

a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19  

Zveřejněny odkazy na aktivity výzkumu a vývoje týkající se COVID-19 a toho, jak situace ovlivňu-

je udělování a provádění projektů výzkumu a vývoje. Dále zde naleznete informace o posunech 

termínů ve výzvách Horizon 2020.: https://www.tc.cz/cs/nabidky/evropa-proti-covid-19  

MŠMT FAQ PANDEMIE 

MŠMT zodpovídá a aktualizuje často kladené otázky vysokých škol vyplývající z dopa-

du epidemie COVID-19 na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje informace k aktuálně řešeným 

situacím a důsledkům v oblasti vysokého školství. Sledujte FAQ zde: http://www.msmt.cz/

vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie 
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TA ČR - Aktivity na podporu VaVaI COVID-19 

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, 

že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto 

pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu 

GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem sou-

visejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzve TA 

ČR partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s COVID-

19. Zdroj:  https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/  

Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž zaměřenou na krizové řízení a 

epidemiologické hrozby 

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo 

vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 

až 2022 (BV III/4-VS). Výzva je tematicky zaměřena na krizové řízení s ohledem na epidemiolo-

gické hrozby (COVID-19). Soutěžní lhůta probíhá od 30. 4. 2020 do 12. 6. 2020. Více informací 

zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze.aspx  

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP 

VaVpI  

MŠMT se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu intenzivně zabývá řešením možných dopa-

dů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP 

VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjem-

ce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru 

mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.  

Dokument shrnující postoj k řešení dopadů na harmonogram, indikátory, způsobilost výdajů, 

atd. v aktuálních projektech zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf  

 

OP VVV 

ŘO VVV připravil a zveřejnil řadu dokumentů k řešení problémů v souvislosti COVID 19, zejména 

Metodický dopis upravující možnost změn či prodloužení projektů v důsledků opatření souvisejí-

cích s COVID 19.  Více informací, které jsou průběžně aktualizovány, zde: https://opvvv.msmt.cz/

aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-

koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm  
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Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a admi-
nistrativních pracovníků výzkumných organizací 
 

Bližší informace k výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-
mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-
2.htm  Termín pro odevzdávání posunut z původního data 30. 4. na 30. 6. 2020.  
 

Koordinace příprav Mgr. L. Stiborová, vedoucí CPS, podklady jsou průběžně zpracovávány a kon-
zultovány.    

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-
IF IV 

Řídicí orgán OP VVV dne 19. 3. 2020 zveřejnil  a vyhlásil  v prioritní ose 2 OP VVV výzvu                
č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Uzávěrka je 31. 8.  
 
Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schvále-
ných na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené 
v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, 
podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce.  
Podrobnější informace o výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-079-

mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iv.htm                                                                                                                                                             

Výzva k podávání návrhů společných česko - rakouských výzkumných projek-

tů s dobou řešení 2021 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                

MŠMT ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů 

s dobou řešení 2021 - 2022. Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Návrh společné-

ho výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České 

republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Nová uzávěrka pro přijímání návrhů 

projektů je 6. června 2020 (oproti původnímu 15. 5. 2020). Více informací k výzvě: http://

www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5  

Výzva k podávání návrhů společných česko - francouzských  výzkumných 
projektů s dobou řešení 2021 - 2022  

Odkaz na výzvu zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-

spolecnych-cesko-francouzskych-8  

Přehled výzev členských států EU a přidružených zemí na výzkum v oblasti 
COVID-19 

Jedná se o výzvy, ve kterých mohou participovat české subjekty. Odkaz: http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-2/prehled-vyzev-clenskych-statu-eu-a-pridruzenych-zemi-na?
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31. 8. 2020 

30. 4. 2020,  

resp. 30. 6. 2020 

6. 6. 2020 

11. 3. - 30. 6. 2020 

VÝZVY  

COVID-19 
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OP PIK 

Otevřené výzvy v rámci  OP PIK  zde včetně několika typů výzev reagující na současnou situaci 

https://www.oppik.cz/dotacni-programy   

Do 30. 6. je možné přihlásit se do programu Inovační vouchery: https://www.oppik.cz/dotacni

-programy/inovacni-vouchery  

Prodloužení výzev OP PIK s termínem ukončení mezi 18. 3. a 30. 4. 2020 o 30 dnů                   

Prodloužení o 30 dní se týká termínů uvedených v daných výzvách – doložení stavebního povo-

lení i nejzazší datum pro ukončení projektu. Netýká se lhůt pro formální opravu již podaných 

a administrovaných žádostí. K podobnému opatření může dojít i u těch výzev, u kterých je ukon-

čení příjmu žádostí plánováno na květen.  Zdroj: https://www.oppik.cz/aktuality/na-zadost-o-

dotaci-mate-ted-vice-casu   

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ EUROHPC V ROCE 2020 

Společný podnik EuroHPC (European High-Performance Computing Joint Undertaking) – etablo-

vaný za účelem provádění společné technologické iniciativy EuroHPC (European High-

Performance Computing Joint Technology Initiative) – vyhlásil v souladu se svým pracovním pro-

gramem na rok 2020 novou sérii výzev pro předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem posilování výzkumných a inovačních kompetencí evrop-

ských výzkumných organizací a průmyslových podniků působících v oblasti vysoce výkonných 

výpočetních systémů, resp. superpočítání. Úplné znění pracovního programu společného podni-

ku EuroHPC pro rok 2020, resp. výzev pro předkládání návrhů projektů je dostupné 

na webových stránkách společného podniku EuroHPC, včetně specifikace kritérií způsobilosti 

účastníků projektů rekrutujících se z řad výzkumných institucí a průmyslových podniků ČR. Více 

informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-

eurohpc-v-roce-2020-5?lang=1&ref=m&source=email  

GA ČR URGENT FUNDING SARS-COV-2                                                                                                                                                                                                                                   

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila v rámci mezinárodní spolupráce 

v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu 

Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy pro-

jektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Jedná se o mezinárodní spoluprá-

ci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der 

Wissenschaftsfonds), vyhlášené dne 6. dubna 2020. Text výzvy je dostupný zde. Návrhy projek-

tu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020. Podrobnější informace zde: https://gacr.cz/

vyhlaseni-vyzvy-urgent-funding-sars-cov-2/  
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TAČR   

Aktualizovaný harmonogram programů a soutěží ke stažení zde: https://www.tacr.cz/wp-

content/uploads/documents/2020/04/17/1587116501_2004017_harmonogram_VS.pdf  

2. VS Doprava 2020+  - vyhlášeno 

Více informací včetně zadávací dokumentace a dalších dokumentů zde: https://www.tacr.cz/

soutez/nezarazeno/druha-verejna-soutez-7/  

4. VS ÉTA 

TA ČR vyhlásila 4. VS ÉTA. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem 

týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v 

důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekono-

mické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí 

využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií CO-

VID-19. Více informací zde: https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/  

Na podzim 2020 by měla být vyhlášena 5. VS ÉTA.  

TREND 

TA ČR vyhlásila v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzku-

mu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – 

„Technologičtí lídři“.  

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimen-

tálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Progra-

mu TREND.  Více informací zde: https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-3-verejne-

souteze/  

V rámci mezinárodní spolupráce jsou otevřeny: 

M-ERA.NET 2 Call 2020 - výzva na podporu materiálového výzkumu  

Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je do 16. června 2020.  

Více informací k výzvě zde: https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/  

AquaticPollutants Call 2020  - vyhlášena 17. 2. 2020. Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants 

je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik za-

příčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stej-

ně tak jako životní prostředí. Lhůta pro příjem návrhů projektů prodloužena do 18. května 

(oproti původnímu termínu do 16. dubna 2020). Více informací zde: https://www.tacr.cz/

soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/  
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18. 5. 2020 

 

30. 4. 2020 

15. 6. 2020 

9. 4. 2020 

10. 6. 2020 

16. 6. 2020 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/17/1587116501_2004017_harmonogram_VS.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/17/1587116501_2004017_harmonogram_VS.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/druha-verejna-soutez-7/
https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/druha-verejna-soutez-7/
https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-3-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-3-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/
https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/
https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/


Horizon 2020 a další mezinárodní výzvy 

Přehled v současnosti otevřených výzev H2020 zde: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy a 

zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding

-programmes-and-open-calls_cs  

Vyhlášení výzev zvlášť zaměřených na problematiku SARS-CoV-2 / Covid-19: https://

ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/

coronavirus-research-and-innovation_en   

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange                                                                                                                                                        

Výzva zaměřena na krátkodobé výměny mezi akademickým, průmyslovým a podnikovým sekto-

rem po celém světě. Více informací: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/

staff-exchange_en. Uzávěrka pro podávání žádostí je posunuta na 12. 5. 2020. 

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships                                                                                 
Soutěžní lhůta 8. 4. - 9. 9. 2020. Více informací zde: https://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en  

Asistenční vouchery Ústeckého kraje                                                                                                                                                                                                                                               

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje je zaměřen na podporu přípravy strate-
gických projektových záměrů/strategických intervencí v kraji. Příjem žádostí: od. 15. 10. 2019 do 
vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021 . Asistenční vouchery dle charakteru projektu 
mohou být poskytnuty v režimu de minimis. Žádosti je nutné předem konzultovat s  pracovníky 
CPS ohledně výše dotace. Více informací zde: http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-
usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744         

Společný fond malých projektů v EEL                                                                                                                                                                                                                                                              

Termíny pro projektové žádosti o podporu ze Společného fondu malých projektů v Euroregionu 

Elbe/Labe na rok 2020 jsou:  1. 5. , 24. 7., 9. 10. 2020. Podpořené projekty mohou být pozasta-

veny, termíny schvalování žádostí posouvány. Pro více informací sledujte: http://

www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-

2020/fmp-eel/ 

SN CZ 

V dotačním programu Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 se předpokládá, že 

budou volné prostředky v prioritních osách 3 (vzdělávání) a 4 (partnerská spolupráce), proto  

je  již nyní  možné o tyto prostředky zažádat. Více informací o aktuálních možnostech dotace 

včetně doplňujících informací o realizovaných projektech a dopadech současné situace na řeše-

né projekty zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/  

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/programminformationen/basisseite_1.jsp  
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8. 4. 2020 

9. 9. 2020 

od 15. 10. 2019 

do 31. 12. 2021 

2020 

https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/programminformationen/basisseite_1.jsp


Nadace ČEZ  

vyhlašuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2020, které je  zaměřeno na podporu 

veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, 

zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního pro-

středí. Příjem žádostí je od 6. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Více zde: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html  

Visegrad Fund 

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v 

oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. 

Možno žádat do tří typů Visegrad Grants, Visegrad + Grants, Strategic Grants.  

Termíny pro podávání žádostí 2020: 1. červen, 1. říjen.  

Více informací o programu zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/  

 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty v oblastech 

mládeže a školství, kultury, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální podpory a podpory 

menšin. Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízí zjednodušený program podpory 

„Začínáme!“. Více informací včetně podmínek zde: http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span

-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/  

Fond budoucnosti přichází také s několika speciálními výzvami reagující na současnou situaci, 

více zde: http://fb.cz/  

 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Vzhledem k aktuální situaci s pandemií COVID-19 byly v dubnu zaznamenány dotazy týkající se 

čerpání finančních prostředků TA 15. Z MŠMT jsme obdrželi informaci, že čerpání finančních 

prostředků bude beze změny. Veškeré finanční prostředky je třeba do konce roku 2020 vyčer-

pat. V případě, že nedočerpané prostředky budou vyšší než 5 % z celkové dotace, budeme 

muset finanční prostředky vrátit. 

ŘO OP VVV zveřejnil Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených 

v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ ). Žádost UJEP 

U21 - Q GRANT byla doporučena k podpoře, více informací zde: https://opvvv.msmt.cz/balicek-

dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-

vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1  
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 6. 1. 2020 

31. 12. 2020 

1. 6. 2020 

1. 10. 2020 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/
http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/
http://fb.cz/
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1

