
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. Monitorovací výbor pak o těchto žádostech roz-

hodne jako o náhradních projektech.  

Více informací o aktuálních možnostech dotace včetně doplňujících informací zde:  

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp  

Více informace o programu a zaměření  os naleznete zde:  

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

Workshopy SN - CZ 

Pro zájemce o přeshraniční projekt či nalezení vhodného partnera se uskuteční 4 workshopy:  

16. 3. v Liberci,  23. 3. v Plesné, 24. 3 ve Freibergu a k Euroregionu Elbe/Labe 21. 4. 2020 v Dráž-

ďanech.  

Více informací zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp  

 

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

OP ŽP Harmonogram výzev na rok 2020 

Předběžný harmonogram na rok 2020: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2041 

COST 

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 29. 4. 2020.  Více informací zde: https://www.cost.eu/  
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OP PIK 

Otevřené výzvy v rámci  OP PIK  zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy  
 

Proof of Concept  

Cílem je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi vý-

zkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.  Ukončení 

příjmu žádostí: 20. 3. 2020 

Více informací zde např. zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-
concept/proof-of-concept-vyzva-iii-2/  
 

INTER EUREKA 

MŠMT vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA 

(LTE220) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

- EUREKA. Uzávěrka je 31. března 2020. 

Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-

podprogramu-inter-eureka-lte220 

IMPAKT 1  

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inova-

cích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 

1) /dále jen Program/ podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Více informací včetně do-

kumentů zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-

podprogramu-1.aspx  

K této výzvě se uskuteční dne 3. 3. seminář, více informací zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/

clanek/seminar-pro-uchazece-o-verejnou-podporu-programu-impakt-1.aspx  

SEMINÁŘ k výzvám Horizont 2020 MSCA 

V rámci projektu U21 KVAK se dne 18. 3. 2020 uskuteční ve Fialové aule MFC od 9:00 do 10:30 

informační seminář o možnostech podpory z Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-

Curie Actions, MSCA ). O typech grantů informuje H. Galiová z CPS a o zkušenostech s realizací 

projektu MSCA RISE doktorka Adéla Machová za projekt  TICASS, na jehož  řešení se podílí FUD.  

SEMINÁŘ Academic writing 

V rámci projektu U21 KVAK se dne 24. 3. 2020 uskuteční v místnosti 1. 14 MFC seminář Acade-

mic writing, na jehož přípravě spolupracuje FSE a FŽP. Přesný program semináře naleznete zde: 

https://www.ujep.cz/cs/23266/seminar-academic-writing .   
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TAČR   

Technologická agentura České republiky (TA ČR) a možnosti získání podpory v rámci tuzemských 

i mezinárodních programů. Aktuálně jsou otevřeny soutěže: 

Trend „Nováčci“ - 2. VS  - obnovena, lhůta pro podávání návrhů projektů 20. 2. - 2. 4. 2020 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/  

V rámci mezinárodní spolupráce jsou otevřeny: 

 program KAPPA, vyhlášeno 20. 11. 2019, termín pro podávání návrhů do 27. 2. 2020 

Více informací zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-kappa/prvni-verejna-soutez-     

kappa/  

 ERA-MIN 2 - Call 2019, podávání zkrácených verzí návrhů projektů do 12. 3. 2020                                                                                                            

Více informací včetně všech dokumentů a národních podmínek pro české uchazeče zde:  

https://www.tacr.cz/soutez/era-min-2/call-2019-3/           

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

AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zamě-

řené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je 

vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí.  Lhůta pro příjem návrhů projek-

tů do 16. dubna 2020.  Více informací zde: https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-

2020-2/                                                                                                                                  

Harmonogram VS TAČR  na rok 2020  

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/

documents/2019/11/28/1574930909_harmonogram%20VS%202020.pdf  

Připravuje se:  2. VS Doprava 2020+ , Prostředí pro život PP1  a PP2, Národní centra kompe-

tence (pravděpodobně bude vyhlášeno v dubnu 2020) 

Seminář TAČR na UJEP  

Dne 4. března 2020 se od 9:00 do 12: 00 uskuteční v Červené aule MFC UJEP seminář k výzvám 

TAČR a realizaci projektů se zástupci TAČR.  Podrobný program zde: https://www.ujep.cz/

cs/23565/seminar-k-realizaci-projektu-ta-cr . Na seminář je možné se registrovat na: 

milly.kuzelkova@tacr.cz  

Zjednodušená podoba zadávací dokumentace TAČR 

TAČR v současné době vytváří zjednodušenou podobu Zadávací dokumentace, z toho důvodu 

prosí o přečtení návrhu nové Zadávací dokumentace a následné vyplnění krátkého dotazníku, 

který se týká struktury a její nové podoby. Do 21. 2. 2020.  Více informací zde: https://

www.tacr.cz/verejna-konzultace-nove-zadavaci-dokumentace/  
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Horizon 2020 a další mezinárodní výzvy 

Otevřené a připravované programy sledujte na: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs  

Evropská komise oficiálně dne 12. 11. 2019 otevřela poslední výzvy pro předkládání projektů 

v oblasti SC5 programu Horizon 2020 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdro-

jů, suroviny). Veškerá témata naleznete v přehledné tabulce zde: 

https://www.h2020.cz/files/cejkova/topics-overview-Envi-2020_1.pdf  

Kompletní pracovní program je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  

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

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 o výzvě např. zde: https://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/actions/staff-exchange_en Uzávěrka pro podávání žádostí je 28. 4. 2020.  

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy pořádá dne 11. března 2020 Národní informační den zaměřený na akce Marie 
Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).  

Více informací včetně registračního formuláře zde: https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/
akce-marie-curie-sklodowske/akce/narodni-informacni-den-k-msca-msca-national-information-
day-4  

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 spadají do režimu De mi-
nimis. Žádosti je nutné předem konzultovat s  pracovníky CPS ohledně výše dotace. Více infor-
mací 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. Pro více informací sledujte: http://

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

2020/fmp-eel/ 
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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!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných 

projektů v různých oblastech.  

Více informací včetně podmínek zde: http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-

font-weight-bold-novinka-span/  

IGA  

V rámci Studentské grantové soutěže se ve dnech 3. – 5. února uskutečnila Studentská vědecká 

konference, na které se prezentovaly výsledky projektů Studentské grantové soutěže. 

V letošním roce byla konference rozvržena do 3 dnů a do 3 sekcí dle škol doktorských studií 

UJEP (Humanitní sekce, Behaviorální a didaktická sekce a Polytechnická sekce). Studentské vě-

decké konference se v tomto roce zúčastnilo celkově 138 osob. V rámci konference bylo vybrá-

no 10 projektů, které budou oceněny. Oceněné projekty budou zveřejněny po březnovém zase-

dání Grantové rady UJEP na webových stránkách Interní grantové agentury v sekci Studentská 

grantová soutěž (https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost). 

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výši dotace ze státního rozpočtu na 

specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020. UJEP bylo ze strany MŠMT přiděleno 11 531 226 

Kč. Přesné rozdělení finančních prostředků bude zasláno na jednotlivé fakulty. 
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