
GA ČR 

Grantová agentura ČR vyhlásila doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoti-

cích panelů v některých oblastech:  

https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-4/ 

Termín pro odevzdání nominací je 31. 1., interní termín stanoven na 27. 1. 2021. Návrhy zasílej-

te Haně Galiové, která zajistí podpisy a odeslání na GAČR.  

V roce 2020 nebyl podpořen žádný projekt s počátkem řešení v roce 2021 podávaný UJEP ani     

v roli hlavního řešitele (25 projektů), ani v roli spoluřešitele (11 projektů).  

Vyhlášení nových veřejných soutěží se očekává v únoru 2021.  

Podrobnější informace o chystaných výzvách na rok 2021 včetně POSTDOC INDVIDUAL 

FELLOWSHIP (PIF) ,  kterou GA ČR vypíše letos poprvé, naleznete zde: https://gacr.cz/na-jake-

vyzvy-se-muzete-tesit-v-roce-2021/ 

 

Statistika projektů podávaných UJEP do soutěží TA ČR za rok 2020 

Celkem bylo podáno:    

57 projektů (z toho 32 v roli hlavního řešitele a 25 v roli spoluřešitele)  

Podpořeno:    

3 projekty v roli hlavního řešitele, 2 projekty spoluřešitelské (z toho jeden mezinárodní - 

KAPPA) 

Čeká na vyhodnocení z 5. VS ÉTA (deadline 31. 3. 2021):  

17 projektů řešitelských a 7 spoluřešitelských   

Vyhlášení 6. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inova-

cích programu ERC CZ  

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů před-

ložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárod-

ního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém 

kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.  

Poskytovatel uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 10. února 2021.  

Více informací zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz 
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Zveřejněn návrh programového dokumentu Operačního programu Jan 

Amos Komenský 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na konci října 2020 první návrh Progra-

mového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK vychází z do-

kumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na 

úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím pod-

pořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohlou-

bí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu       

a vývoje.  

Dokument je k dispozici zde: https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-

programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1 

HORIZONT 2020 

European Green Deal call 

Výzva European Green Deal programu Horizont 2020 byla otevřena 22. září 2020. Její rozpočet 
okolo jedné miliardy eur má přispět k řešení dopadů změny klimatu. Výzva je odlišná od stan-
dardních výzev Rámcového programu: má v relativně krátkém čase přinést velmi konkrétní          
a hmatatelné výsledky ve prospěch evropských občanů. Uzávěrku bude mít v 26. 1. 2021.  Více 
informací zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-
deal/call_en 

Aktuální informace HORIZONT 2020 

Aktuality, informace o připravovaných akcích a otevřených výzvách, odkazy na webináře a semi-
náře související s programem Horizont 2020 naleznete zde: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/
novinky; https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy 

HORIZONT EVROPA 

Od začátku roku 2021 startuje oficiálně nový rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 

Evropa (2021-2027), který navazuje na předchozí program Horizont 2020. Chtěli bychom vás 

informovat, že nejpozději 31. ledna 2021 bude spuštěna webová stránka Horizont Evro-

pa informující o všech oblastech nového programu, jak jste zvyklí z webové prezentace Horizont 

2020.  

V době výstavby nového webu naleznete veškeré dostupné informace na tomto odkazu. 

Krátké informativní video o programu Horizont Evropa shlédnete na You Tube kanálu TC zde. 

Zdroj informací: https://www.tc.cz/cs/novinky/novy-ramcovy-program-horizont-evropa 
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26. 1. 2021 
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https://www.h2020.cz/cs/seznamy/novinky
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/novinky
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OP PIK 

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

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

APLIKACE - výzva VIII 

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, tech-

nologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.  

Z důvodu aktuální situace související s přijatými opatřeními a následky epidemie Covid-19 a sou-

časně problematickým financováním národního programu na podporu VaV TREND je u VIII. Vý-

zvy programu Aplikace opětovně prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o dva týdny, a 

to z původního termínu 15. 1. 2021 do 1. 2. 2021.  

Více informací např. zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/

aplikace-vyzva-viii/ 
 

OP TAK  

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je 
přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OP PIK). 

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální 
podobě jednotlivých dotačních programů.  

První výzvy – tedy možnost reálně žádat o dotace z OP TAK - by měly být vyhlášeny ve 2. 
polovině roku 2021. 

Více informací např. zde: https://www.dotace-optak.cz/ 
 

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2021 

Harmonogram výzev na rok 2021 a nabídka dotací je dostupná zde: https://www.opzp.cz/

nabidka-dotaci/ 

 

Fond malých projektů ELBE LABE 

V roce 2021 je poslední možnost pro předkládání projektů v rámci období 2015 - 2020. Jsou vy-

psány celkem 4 termíny, projektové žádosti lze předkládat do 29. 1., 30. 4., 23. 7. a 8.10.2021. 

Samotné schvalování projektů poté proběhne ve dnech 19. 3., 18. 6.,10. 9. a 26. 11. 2021.  

Podrobné informace naleznete zde: https://www.elbelabe.eu/cz/ 
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Opětovné  

prodloužení do  

1. 2. 2021 

https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/
https://www.dotace-optak.cz/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.elbelabe.eu/cz


TAČR   

5. VS ÉTA                                                                                                                                                                                                                                                    

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektu k této VS skončila dnem 15. 10. 2020, výsledky bu-

dou zveřejněny nejpozději do 31. 3. 2021.   

THÉTA, 4. VS 

TAČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentál-

ního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášení je plánováno na 10. 2. 2021. Předběžné parametry a více 

informací naleznete zde: https://www.tacr.cz/program-theta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-

predbeznych-parametru-4-vs/, zveřejněné prioritní výzkumné cíle naleznete zde: https://

www.tacr.cz/program-theta-zverejneni-prioritnich-vyzkumnych-cilu-4-verejne-souteze/ 

TREND - oznámení termínu 4. VS, PP2 „Nováčči“ 

TA ČR posunul termín pro vyhlášení této výzvy na 10. 3. 2021. Více informací k VS včetně aktua-

lizace ze začátku prosince 2020 zde: https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-terminu-

vyhlaseni-4-vs-pp-2-novacci-a-predbeznych-parametru/ 

CHIST-ERA IV Call 2020  

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2020 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů     
z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), témata výzvy jsou: Advanced Brain-

Computer Interfaces for Novel Interactions, Towards Sustainable ICT. Návrhy projektů lze po-
dávat do 1. 3. 2021 17:00 SEČ. Informační webináře se uskuteční 11. 1. a 22. 2. 2021 od 14:30. 
Více informací zde: https://www.tacr.cz/chist-era-iv-call-2020-mezinarodni-vyzva-pro-projekty-z
-oblasti-ict-je-otevrena/ 
 

EnerDigit Call 2020 

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for 
green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které 
se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohle-
du, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností. Stručné návrhy projektů 

(tzv. registration of interest) můžete podávat do 17. února 2021, 14:00 SEČ prostřednictvím me-
zinárodního přihlašovacího portálu s názvem The NordForsk Application Portal.   
Prezentace z webináře 13. 1. dostupná zde: https://www.tacr.cz/program/enerdigit/ 
Více informací včetně cílů výzvy a seznamu zapojených zemí naleznete zde: https://
www.tacr.cz/enerdigit-call-2020-je-otevrena-mezinarodni-vyzkum-z-oblasti-digitalizace-
energetickych-systemu-a-siti/ 
 

Předběžný harmonogram soutěží TAČR na rok 2021 

V horizontální podobě zde: https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/

documents/2020/11/26/1606390320_harmonogram%20VS%202021_horizontal.pdf 
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Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 otevřena 

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je otevřena od 15. 1. 2021 . Výzva je zaměřena na pod-

poru projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.  

Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 1. dubna 2021, 17:00 SEČ. 

Více informací včetně témat výzvy a zapojených zemí naleznete zde: https://www.tacr.cz/era-

min-3-call-2021-mezinarodni-vyzva-pro-vyzkum-v-oblasti-neenergetickych-nezemedelskych-

surovin-je-otevrena/ 

 

EPFLglobaLeaders programme 

Nabídka ze Švýcarska v rámci EPFLglobaLeaders programme (mezinárodní doktorandský pro-

gram), který je částečně financován z programu MSCA H2020. Druhá výzva k přihlašování bude 

otevřená od 1. února 2021 do 15. dubna 2021. Více informací zde: https://www.epfl.ch/

education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/ 

 

SN CZ 

Více informací o aktuálních možnostech dotace včetně doplňujících informací o realizovaných 

projektech a dopadech současné situace na řešené projekty: https://www.sn-cz2020.eu/cz/    

Agendu SN - CZ převzal od září 2020 od H. Galiové Bc. Ondřej Pšenička.  

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         

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.  

Termín pro podávání žádostí na rok 2021: 1. 2., 1. 6. a 1. 10. 2021  

Více informací o programu zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/  
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 IGA  (Interní grantová agentura) 

Na pozici referenta Interní grantové agentury došlo ke změně. Jakuba Pšeničku vystří-

dal od ledna 2021 Martin Sirota.  

Interní grantová agentura informuje, že návrhy na přidělení podpory v rámci Stimulace a podpo-

ry lidských zdrojů v tvůrčí činnosti byly ukončeny 31. října 2020. Na konci měsíce října bylo vypo-

řádáno posledních 8 žádostí v celkové výši 500 tis. Kč. Jednalo se o 4 podpory za excelentní          

a špičkové výsledky, 3 podpory za úspěšné národní projekty a 1 podporu za ukončení habilitační-

ho řízení. V oblasti podpory Studentské grantové soutěže GR UJEP schválila všechny žádosti         

o změnu v projektech SGS. Dále upozorňujeme, že na základě aktualizované směrnice rektora    

č. 5/2018 Zásady studentské grantové soutěže jsou řešitelé nových projektů (schválených v roce 

2020) povinni splnit podmínku, že z celkových osobních nákladů musí připadnout více než 75 % 

finančních prostředků na stipendia studentů (např. 75,1 % nikoliv 75 %). U projektů, které byly 

schváleny před rokem 2020 stipendia činí více než 60 % z celkových osobních nákladů. 

V projektech tvůrčí činnosti IGA byl řešitelům zaslán formulář závěrečné zprávy. Termín ode-

vzdání závěrečné zprávy je stanoven na 29. ledna 2021. Závěrečná zpráva se podává písemně na 

předepsaném formuláři v zalepené obálce nadepsané „Závěrečná zpráva interního grantu", a to 

vnitřní poštou na adresu: Martin Sirota, Interní grantová agentura UJEP, Pasteurova 1 a součas-

ně elektronicky na emailovou adresu: iga@ujep.cz.  

CPS informuje 

K prosinci 2020 ukončil pracovní poměr na UJEP Bc. Filip Brodský. Jeho závazky na projektech 

byly rozděleny mezi pracovníky CPS. Aktuální personální obsazení CPS, oddělení pro vědu, IGA    

a Kanceláře mezinárodní spolupráce včetně kontaktů zde: https://www.ujep.cz/cs/cat/

univerzita/projektova-cinnost/centrum-projektoveho-servisu 

9. 12. 2020 proběhlo setkání s projektovými a finančními manažery k aktuální situaci a řešeným 

otázkám v projektech, toto setkání se opět uskuteční v 1. čtvrtletí 2021.  

CPS je plně k dispozici pro konzultace a dotazy ze strany řešitelů i manažerů a administrátorů 

zejména v oblasti prodlužování projektů, odevzdávání dílčích či závěrečných zpráv, změn v roz-

počtech, přípravě dokumentů pro podávání nových projektových žádostí. Žádáme o kontakt        

v dostatečném časovém předstihu např. před deadliny pro odevzdávání.  
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