
GA ČR 

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead 

Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci 

s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN 

jako Lead Agency.  

Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2020, tedy 

do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2020, který stanovila pro polské uchazeče agentura 

NCN.  

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti 

naleznete na: https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-

ncn/ 

 

GA ČR - upřesnění informací k prodlužování projektů 

GA ČR informovala, že o prodloužení projektu o 6 měsíců kvůli situaci způsobené pandemií koro-

naviru je třeba v letošním roce žádat pouze u projektů s původně předpokládaným ukončením 

řešení v roce 2020.  

https://gacr.cz/upresnujeme-informaci-ohledne-prodluzovani-doby-reseni-projektu-v-

souvislosti-s-covid-19/ 

Přehled všech opatření zde: https://gacr.cz/ga-cr-pomaha-vedcum-zvladnout-situaci-s-covid-

19/ 

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/  

 

MŠMT FAQ PANDEMIE 

MŠMT stále 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. Jednou z oblastí je nově např. doporučení pro 

VŠ v oblasti distanční výuky.  

Sledujte FAQ na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie 
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 SPOLEČNÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ ECSEL JU A IMI JU 

Společná výzva Společných podniků ECSEL (Electronic Components and Systems for European 

Leadership) a IMI (Innovative Medicines Initiative) k předkládání návrhů projektů v rámci 

„Research and Innovation Actions“ (RIA) byla vyhlášena dne 26. května 2020 s termínem pro 

podávání plných návrhů projektů dne 30. září 2020. Projekty by měly odpovídat tzv. 

„TRL level“ (technology readiness level) 2-4.  

Více informací k výzvě naleznete zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecna-vyzva-k

-predkladani-navrhu-projektu-ecsel-ju-a-imi  

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN O GRANTECH ERC - online 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si vás dovolují pozvat 

na Národní informační den o grantech Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční dne 

23. září 2020 od 9.30 do 17 hodin.  

Seznámíme vás s filozofií ERC, zprostředkujeme vám informace o profilu konkurenceschopných 

žadatelů, o pravidlech účasti, o struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je 

určena potenciálním žadatelům o granty ERC, především však zástupcům vedení jednotlivých 

institucí a projektovým manažerům.  Registrace byla otevřena do 20. 9. Poznámka: semináře se 

za CPS účastnila H. Galiová, případným zájemcům může předat informace  i prezentace.                                                                                                                              

GA ČR URGENT FUNDING SARS-COV-2                                                                                                                                                                                                                                

GA ČR vyhlásila v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společ-

ných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených 

na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základní-

ho výzkumu. Jedná se o mezinárodní spolupráci 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 projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020. Podrob-

nější informace zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-vyzvy-urgent-funding-sars-cov-2/  

Norské fondy - Výzva č. SGS-1 Rondane 

Výzva „Rondane“ je součástí finanční podpory poskytované České republice v rámci programu 

Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů. Jejím cílem je pomoci zvýšit 

odolnost našich ekosystémů a podpořit biologickou rozmanitost v krajině. Více informací zde: 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=6 
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30. 9. 2020 

 

         14. 9. 2020 

       30. 11. 2020 

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecna-vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-ecsel-ju-a-imi
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https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/urgent-funding-sars-cov-2/
https://gacr.cz/vyhlaseni-vyzvy-urgent-funding-sars-cov-2/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=6


OP PIK 

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

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

Potenciál - výzva VII 

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, 

vývoj a inovační aktivity.   

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

vyzva-vii/ 

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 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  

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 2020: 1. 10. 2020 (poslední ze tří letošních termínů) 

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

ERA - NET COFUND - VYHLÁŠENÍ VÝZEV 

TA ČR na podzim vyhlásí čtyři mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund zaměřené na oblasti životního 

prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicíny a informačních technologií. Více informací včet-

ně termínů: https://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace-zapojte-se-do-novych-vyzev-era-net-

cofund/ 
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http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-eurohpc-v-roce-2020-5?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-eurohpc-v-roce-2020-5?lang=1&ref=m&source=email
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace-zapojte-se-do-novych-vyzev-era-net-cofund/
https://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace-zapojte-se-do-novych-vyzev-era-net-cofund/


TAČR   

5. VS ÉTA                                                                                                                                                                                                                                                    

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimen-

tálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů 

Programu ÉTA. 

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních 

a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, 

technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století. Soutěžní lhůta 

končí dnem 15. 10. 2020.  https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/pata-verejna-soutez/ 

Prezentace a záznam z webináře k 5. VS jsou dostupné zde: https://www.tacr.cz/program-eta-

prezentace-a-videozaznam-z-webinare-k-5-vs/ 

Poznámky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UJEP je držitelem HR Excellence in Research Award, žadatel je za toto bonifikován 1 bodem na-

víc (kopie potvrzující e-mailové zprávy z Evropské Komise (EK), kde je uvedeno oznámení, že se 

uchazeč zařadí do seznamu oceněných vedeného EURAXESS, je přílohou tohoto newsletteru, 

popř. je na vyžádání u H. Galiové). 

Další přílohou newsletteru je informace ze ZAMO k projektům a souběhu pracovních smluv a 

DPP, je potřeba tento aspekt brát v potaz při přípravě nových projektů, popř. předem konzulto-

vat se ZAMO.  

Prostředí pro život - 4. VS 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního pro-

středí (dále jen “MŽP”) dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného vý-

zkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, 

podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná sou-

těž”). 

Je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěv-

kovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na zá-

kladě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Konec sou-

těžní lhůty 27. 10. Informace: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/ctvrta-

verejna-soutez-3/ 

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

TA ČR informuje o přípravě této VS, jejíž vyhlášení plánuje na 13. 1. 2021. Více informací:  

https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-terminu-vyhlaseni-4-vs-pp-2-novacci-a-

predbeznych-parametru/ 
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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  

European Green Deal call 

Výzva European Green Deal programu Horizont 2020 bude 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 

Career-FIT PLUS (MSCA COFUND) 

Otevření druhé výzvy Career-FIT PLUS (MSCA COFUND). Výzva je otevřená do 31. prosince 2020 
a je určená pro zkušené výzkumníky ze všech výzkumných disciplín. V případě dotazů prosím 
kontaktujte přímo paní Micol Martinelli na Micol.Martinelli@enterprise-ireland.com. Více infor-
mací o výzvě naleznete zde. 

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 

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.  
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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/strategy/european-green-deal/call_en
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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/


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  

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: http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-

weight-bold-novinka-span/  a zde: http://fb.cz/  

IGA  (Interní grantová agentura) 

V rámci projektů IGA a SGS byli řešitelé požádáni o zhodnocení výhledu čerpání finančních pro-
středků v důsledku COVID. Na základě žádostí o změnu byla vedením schválena možnost překro-
čit limitované položky rozpočtu. Následně tyto žádosti o změnu byly schváleny GR UJEP. 

V rámci Stimulace a podpory lidských zdrojů v TČ je otevřen příjem návrhů na podporu za dosa-
žené výsledky v tvůrčí činnosti, a to do 31. října 2020. 

CPS informuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. 8. 2020 byl zahájen celouniverzitní OP VVV projekt U21-KLIP II, zaměřený na realizaci příjez-

dových a výjezdových mobilit výzkumných pracovníků a realizaci krátkodobých stáží/hostování 

technických pracovníků. Schválený rozpočet projektu činí téměř 7,5 mil. Kč, doba realizace je 

stanovena do června 2023. Projektovou manažerkou je Mgr. Lenka Kindlová. 

Na 1. 10. 2020 je připravováno setkání projektových a finančních manažerů OP VVV projektů za 

účelem projednání doporučených postupů, sdílení zkušeností a dobré praxe při komunikaci s 

ŘO, diskuze k interním postupům na UJEP, metodickým postupům a interním kontrolním nástro-

jům za účelem úspěšné realizace projektů. Organizace: Mgr. Lenka Stiborová. 

V souladu se směrnicí rektora č. 4/2016 k řízení a financování projektové činnosti je na 9. 10. 

2020 od 9:00 svoláno jednání pracovní skupiny pro účely supervize ESIF projektů realizovaných 

na UJEP. Cílem je referovat o dosavadním průběhu řešení a sdílet zkušenosti a případné obtíže a 

rizika s ostatními projekty. Organizace: Mgr. Lenka Stiborová. 

CPS je připraveno obě jednání v případě potřeby uskutečnit formou online setkání.  
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