
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/ 

 

VÝZVA K NOMINACÍM NA ČLENY HODNOTICÍCH PANELŮ GA ČR 

GA ČR vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR pro funkční ob-

dobí začínající 1. dubna 2021. Více informací včetně formuláře pro podávání návrhů zde: https://gacr.cz/

vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/ Termín pro odevzdání návrhu je nejpozději 30. 

11. 2020.  

 

MŠMT FAQ PANDEMIE 

MŠMT stále zodpovídá a každým dnem aktualizuje často kladené otázky vysokých škol vyplývají-

cí z dopadu epidemie COVID-19 na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje informace k aktuálně 

řešeným situacím a důsledkům v oblasti vysokého školství.  

Sledujte FAQ na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie 

 

ŘÍJEN 2020 
INFORMAČNÍ NEWSLETTER 
CENTRA PROJEKTOVÉHO SERVISU 

© 2020 UJEP - vydává Centrum projektového servisu UJEP  

Termíny: 

cp
s@

rt.u
je

p
.cz             p

ro
je

kty.u
je

p
.cz 

Aktuální informace a výzvy 

1 

22. 12. 2020 

30. 11. 2020 

 

https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-ncn/
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-ncn/
https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/
https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie


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 

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/  

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu sta-

tutárního města Ústí nad Labem  

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo 23. 10. 2020 výzvu pro předkládání žádostí v oblasti 

kultury na rok 2021.  Vzhledem k situaci ohledně pandemie covid-19 bylo rozhodnuto, že podá-

vání žádostí bude rozděleno do dvou termínů: 

- v rámci kategorie "Celoroční činnost" a kategorie "Akce mimořádného významu" bude lhůta 

pro podávání žádostí od 23. 11. 2020 do 14. 12. 2020 

- v rámci kategorie "Akce a projekty" a kategorie "Reprezentace na akcích krajského, republiko-

vého či mezinárodního charakteru" bude lhůta pro podávání žádostí od 8. 2. 2021 do 1. 3. 2021. 

 Více informací včetně formulářů naleznete zde: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-

portal/sprava-mesta/formulare/#osks 

Jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský 

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan 

Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo 

představení indikativního plánu intervencí OP JAK.  

Členové Přípravného výboru OP JAK dále diskutovali  např. o míře kofinancování z vlastních 

zdrojů příjemce či ex-ante financování.  Více informací o jednání zde: https://opvvv.msmt.cz/

aktualita/treti-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm 

První výzvy v rámci tohoto operačního programu lze očekávat nejdříve na konci roku 2022.  
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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   

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 na rok 2021: 1. 2., 1. 6. a 1. 10. 2021  

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

Aktualizace harmonogramu OP ŽP 

12. 10. 2020 aktualizoval OP ŽP  výzev na rok 2020, je dostupný zde: https://www.opzp.cz/

dokumenty/detail/?id=2041 
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TAČR   

5. VS ÉTA                                                                                                                                                                                                                                                    

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektu k této VS skončila dnem 15. 10. 2020.   

Celkem podáno za UJEP v roli hlavního řešitele:  

18 projektů (8xFSE, 3xFF, 3xPF, 1xPřF, 1xFUD, 1x FSI, 1xFZS) 

V roli spoluřešitele: 7 projektů (2xFSE, 2xFF, 1xFF+FSE, 1xFUD, 1xPřF) 

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 pro zájemce podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zada-

ného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Konec soutěžní 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/ 

BiodivRestore Call 2020  

Mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020 otevřena.  Jejím cílem je podpořit projekty, které 

jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, 

včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, 

ale také suchozemská a mořská prostředí.  Zkrácené návrhy projektů lze podávat do 7. 12. 2020. 

Informační webinář se uskuteční 27. 10. od 14:00. Více informací zde: https://www.tacr.cz/

biodivrestore-call-2020-vyzva-pro-mezinarodni-vyzkum-v-ekologii-obnovy-je-otevrena/ 

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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EPFLglobaLeaders programme 

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

gram), který je částečně financován z programu MSCA H2020. První výzva k přihlašování je ote-

vřená od 1. října do 15. prosince a druhá od 1. února 2021 do 15. dubna 2021. Více informací 

zde: https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/

epflglobaleaders/ 

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 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 

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                                                                                                                                                                                                                                                              

Poslední termín pro projektové žádosti o podporu ze Společného fondu malých projektů v Euro-

regionu Elbe/Labe na rok 2020 již proběhl na začátku října. Pro více informací k dalšímu roku 

sledujte: https://www.elbelabe.eu/cz/dotace/fmp/, nové termíny na rok 2021 budou zveřejně-

ny zde: https://www.elbelabe.eu/cz/dotace/fmp/terminy/ 

 

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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 IGA  (Interní grantová agentura) 

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

ry lidských zdrojů v tvůrčí činnosti je možné podávat pouze do 31. října 2020. Jedná se o stimu-

lační podporu za dosažené výsledky v tvůrčí činnosti. Specifika oblastí a výše podpory jsou k dis-

pozici v Příkazu rektora č. 2/2018. 

V oblasti podpory Studentské grantové soutěže se blíží termín odevzdání žádostí o změnu pro-

jektů SGS, ve kterých řešitelé informují o změnách v řešitelských týmech a v čerpání rozpočtů 

projektů. Žádosti o změnu spolu se zápisem z Grantové komise bylo potřeba zaslat Interní gran-

tové agentuře nejpozději do 23. 10. 2020. IGA zdůrazňuje, že řešitelé projektů SGS jsou povinni 

vyčerpat všechny finanční prostředky poskytnuté na projekty SGS do konce roku 2020. Zároveň 

jsou řešitelé projektů SGS povinni dodržet podmínku čerpání finančních prostředků, kdy více než 

75 % z celkových osobních nákladů musí připadnout na stipendia studentů.   

V projektech tvůrčí činnosti IGA je také možné žádat o změnu v projektu. Termín zaslání podkla-

dů byl stejný jako v projektech Studentské grantové soutěže (23. 10. 2020). 

Interní grantová agentura přeje všem řešitelům a členům akademické obce pevné zdraví. 

CPS informuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. 10. 2020 proběhlo kombinovanou formou (prezenčně i on-line) setkání projektových a finanč-

ních manažerů OP VVV projektů za účelem projednání doporučených postupů, kontrolních ná-

strojů a sdílení zkušeností a dobré praxe při realizaci projektů. Prezentovány byly aktuální meto-

dické dopisy ŘO, ošetření dopadů COVID do realizace projektů, problematika zveřejňování vý-

stupů, výklad k indikátoru 6 00 00, informace ze ZAMO k novinkám v oblasti pracovně-právních 

vztahů, informace z EO, pravidla, kontrolní a pomocné nástroje pro finanční manažery. 

V souladu se směrnicí rektora č. 4/2016 k řízení a financování projektové činnosti byla realizová-

na rovněž supervize ESIF projektů, prezenční jednání pracovní skupiny plánované na 9.10. 2020 

bylo vzhledem aktuální situaci zrušeno a supervize proběhla distanční formou. Řešitelé a garanti 

projektů byli s novinkami, doporučeními a komentáři ze strany CPS, EO, ZAMO a OVZ a rovněž 

s reporty za jednotlivé projekty, vč. řešení aktuálních problémů, informováni formou souhrnné-

ho písemného materiálu. 

Aktuálně budeme opět detailněji analyzovat dopad všech protiepidemiologických opatření na 

realizaci jednotlivých projektů (zejména plnění indikátorů ve vazbě na aktivity se studenty VŠ, 

žáky ZŠ a SŠ, a aktivity vázané na cesty ze/do zahraničí - např. dlouhodobé stáže doktorandů). 

CPS je plně k dispozici pro konzultace a dotazy ze strany řešitelů i manažerů, administrátorů. 
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Cena Wernera von Siemense 

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategori-

ích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. 

listopadu 2020. Ceny se budou udělovat v osmi kategoriích.   

 

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/  

 

Den TA ČR 2020 v regionech: JSME PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST? 

Sedmý ročník Dne TA ČR letos přináší nový koncept dopoledních online konferencí v krajích. Ve 

čtyřech městech napříč republikou se místní uznávané a inspirativní osobnosti zaměří na nejdů-

ležitější témata z oblasti výzkumu a inovací. Nastíní tak aktuální potřeby a budoucnost českého 

výzkumu a inovací a užitečnost výzkumu pro rozvoj regionů.  

Dopolední konference v Ústí nad Labem proběhne 5. listopadu 2020 od 10:00 do 12:00 hodin na 

téma "Krajina uhlí v nové perspektivě".  

Program k nahlédnutí zde: https://www.tacr.cz/kalendar/den-ta-cr-2020/ 

Streamování akce zajistí Mall TV. Odkaz naleznete v den konání akce na webových stránkách TA 

ČR. Budeme rádi, pokud svou účast potvrdíte také na email: milly.kuzelkova@tacr.cz 

Na sérii regionálních konferencí potom naváže 5. listopadu od 19 hodin slavnostní galavečer s 

předáváním cen nejlepším výzkumným nápadům letošního roku. Odkaz najdete na webu 

www.tacr.cz. Letos nově můžete Vy sami rozhodnout, kdo dostane cenu Český nápad, a to for-

mou online hlasování pro jeden ze 4 vítězných projektů.  

 

INFORMACE O POŘÁDÁNÍ DIGIEDUHACK V ČESKÉ REPUBLICE 12. - 13. 11.  

DigiEduHack je globální iniciativou zaměřenou na řešení akutních výzev digitálního vzdělávání. Probíhá ve 

formě 24hodinového hackatonu, který se odehraje současně po celém světě (offline nebo onli-

ne).  Cílem  je vytvořit prostor pro různé stakeholdery a odborníky k jednomu (online) stolu a společně 

vytvořit něco užitečného pro rozvoj digitálního vzdělávání.  Registrace do 6. 11. 2020. Více zde: https://

www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/informace-o-poradani-digieduhack-v-ceske-republice?

lang=1&ref=m&source=email 
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 5. 11. 2020 

 

 30. 11. 2020 
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