
Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ 

Řídící orgán OP VVV zveřejnil výzvu „Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ“ s 
celkovou alokací pro UJEP 12 090 tis Kč. Cílem výzvy je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 
Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu: 
14. 1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně.  
 
Plný text výzvy spolu s přílohami naleznete zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-
073/dokumenty.htm 
Přípravu projektu do této výzvy koordinuje Mgr. L. Stiborová, vedoucí CPS.  

TAČR Prostředí pro život 

TAČR vyhlásila 2. VS na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací          

v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentál-

ní a klimatické perspektivy dne 27. listopadu 2019. 

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu 

a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolu-

práce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 – 6,5 roku.  

Podrobnější informace  zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-
verejna-soutez-prostredi/  
 
Prezentace a videozáznam ze semináře, který proběhl 5. 12. 2019: https://www.tacr.cz/program
-prostredi-pro-zivot-zaznam-a-prezentace-ze-seminare-po-vyhlaseni-2-vs/  
 
UJEP (FŽP, FSE) se podílí na přípravě žádosti do této výzvy spolu s ČVUT, přípravu koordinuje  

Ing. Pavel Klapálek, Ph.D z IO UJEP.  

 

OP ŽP Harmonogram výzev na rok 2020 

Předběžný harmonogram na rok 2020: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2041 
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od 28. 8. 2019 

do 14. 1. 2020  

 

od 27. 11. 2019  

do 19. 2. 2020 

V kooperaci se zástupci součástí byl do OP VVV, konkrétně do výzvy č. 73 Zvyšování kvality in-
terních grantových schémat na VŠ připraven celouniverzitní projekt s názvem U21 - Zkvalitnění 
grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP, zkráceně U21-
QGRANT. Z celkové částky 12 mil. Kč je více než 8,6 mil. Kč určeno na vlastní realizaci student-
ských grantových projektů, kde řešiteli grantů jsou studenti doktorského studia na UJEP. Cílem 
projektu je prostřednictvím nastavení a implementace nových, resp. upravených podmínek 
grantové soutěže a přípravy a pilotního ověření podpůrných vzdělávacích nástrojů rozvíjet 
kompetence a schopnosti doktorandů pro výzkumnou práci a tvůrčí činnost. 

2020 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-073/dokumenty.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-073/dokumenty.htm
https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/
https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-zaznam-a-prezentace-ze-seminare-po-vyhlaseni-2-vs/
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-zaznam-a-prezentace-ze-seminare-po-vyhlaseni-2-vs/
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2041


OP PIK 

Přehled aktuálně otevřených výzev v rámci programu Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost naleznete zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy  
 
Program APLIKACE 
Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentál-
ního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, 
otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prv-
kem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.  
Termín pro plné žádosti: od 16. 10. do 15. 1. 2020 
Více informací o programu zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace  
  
 
 

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.  
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do 15. 1. 2020 

  

30. 4. 2020,  

resp. 13. 12. 2019 

28. 11. 2019 

31. 3. 2020 

SEMINÁŘ Jak napsat úspěšný vědecký projekt EU 

V rámci projektu U21 KVAK se dne 12. 2. 2020 uskuteční ve Fialové aule MFC uskuteční seminář 

Jak napsat úspěšný vědecký projekt EU s paní Gabrielou Matouškovou z Coventry University. 

Seminář je určen akademickým i neakademickým pracovníkům. Informace o přesném harmono-

gramu a programu budou brzy zveřejněny. Zarezervujte si termín v diáři.  

INTER EUREKA 

MŠMT vyhlásilo ke dni 28. listopadu 2019 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 soutěžní lhůty je 31. března 2020. 

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

podprogramu-inter-eureka-lte220 

POSILOVÁNÍ KAPACIT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH 

MZV ČR vyhlásilo dotační program Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových ze-

mích na podporu realizace projektů v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kam-

bodža, Moldavsko, Zambie a Ukrajina. Termín:  31. leden 2020. Více informací o programu zde:  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/

6. 1. 2020 

31. 1. 2020 

12. 2. 2020  

https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte220
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte220
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/posilovani_kapacit_verejnych_vysokych.html


TAČR   

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila další možnosti získání podpory v rámci 

tuzemských i mezinárodních programů.  

Aktuálně jsou otevřeny soutěže: 

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

 Prostředí pro život (podrobněji na str. 1 newsletteru) 

V rámci mezinárodní spolupráce jsou/budou 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/  

 CHRIST-ERA - Call 2019, vyhlášeno 2. 12. 2019, termín pro podávání zkrácených verzí 

návrhů projektů do 14. 2. 2020                                                                                                                            

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

https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/  

 EuroNanoMed 3 - Call 2020, vyhlášeno 2. 12. 2019, termín pro podávání zkrácených ver-

zí návrhů projektů do 21. 1. 2020                                                                                                     

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

https://www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020/   

 ERA-MIN 2 - Call 2019, vyhlášeno 28. 11. 2019, termín pro 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  - bude vyhlášena v únoru 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 potrvá do 16. dubna 2020.  Témata výzvy, národní podmínky a seznam zemí nalezne-

te zde: https://www.tacr.cz/aquaticpollutants-call-2020-pripravte-se-na-mezinarodni-

vyzvu/                                                                                                                                 

Předběžný harmonogram VS TAČR  na rok 2020 a seminář TAČR na UJEP  

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

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

V únoru či březnu 2020 se uskuteční na UJEP seminář k výzvám TAČR, přesný termín bude brzy 

oznámen.  
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Rok 2020 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/
https://www.tacr.cz/soutez/program-kappa/prvni-verejna-soutez-kappa/
https://www.tacr.cz/soutez/program-kappa/prvni-verejna-soutez-kappa/
https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/
https://www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020/
https://www.tacr.cz/soutez/era-min-2/call-2019-3/
https://www.tacr.cz/aquaticpollutants-call-2020-pripravte-se-na-mezinarodni-vyzvu/
https://www.tacr.cz/aquaticpollutants-call-2020-pripravte-se-na-mezinarodni-vyzvu/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/11/28/1574930909_harmonogram%20VS%202020.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/11/28/1574930909_harmonogram%20VS%202020.pdf


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  

Uzávěrka jednostupňových témat (CSA a ERA-NET) a 1. stupně pro RIA a IA projekty: 13. února 
2020 

Uzávěrka 2. stupně: 3. září 2020 

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:  31. 1., 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/   

Asistenční vouchery Ústeckého kraje  

Ústecký kraj vyhlásil dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Je zaměřen na pod-

poru přípravy strategických 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 minimis. Žádosti je nutné předem konzultovat s  pra-

covníky CPS ohledně výše dotace.  

Více informací zde: http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/

p1=204744         

Změny v ISPK 

V prosinci 2019 vydalo MŠMT Newsletter MS2014+_8. Jeho předmětem jsou změny v oblasti 

žádostí o platbu a žádostí o změnu v ISKP. 

Newsletter ke stažení na webových stránkách OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/download/
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2020 

31. 1. 2020 

od 15. 10. 2019 

do 31. 12. 2021 

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://www.h2020.cz/files/cejkova/topics-overview-Envi-2020_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
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/
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
https://opvvv.msmt.cz/download/file4635.pdf


Interní grantová agentura 

Pro oblast zapojení zahraničních odborníků byla vyhlášena lhůta pro podávání návrhů krátkodo-

bých pracovních pobytů špičkových zahraničních odborníků na UJEP pro období od 2. 1. 2020 do 

31. 12. 2020. Specifika interní výzvy jsou dostupná na webových stránkách Interní grantové 

agentury v sekci Podpora zapojení zahraničních odborníků (https://www.ujep.cz/cs/podpora-

zapojeni-zahranicnich-odborniku). 

V oblasti Stimulace a podpory lidských zdrojů byl zahájen příjem návrhů na přidělení podpory za 

přijaté a schválené druhy výsledků. Jedná se o finanční prostředky, které jsou vázány na kon-

krétní druhy přijatých a schválených výsledků v tvůrčí činnosti, za které univerzita podporuje 

zaměstnance nebo studenty, kteří svou činností přispívají k trvale udržitelnému rozvoji tvůrčí 

činnosti na UJEP. Specifika oblastí a výše podpory jsou k dispozici v Příkazu rektoru č. 2/2018 

Stimulace a podpory lidských zdrojů v tvůrčí činnosti na webových stránkách Interní grantové 

agentury (https://www.ujep.cz/cs/podpora-stimulace-lidskych-zdroju). 

V rámci Studentské grantové soutěže se ve dnech 3. – 5. února 2020 bude konat Studentská 

vědecká konference, na které se prezentují výsledky projektů Studentské grantové soutěže. 

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

UJEP (Humanitní sekce, Behaviorální a didaktická sekce a Polytechnická sekce). Bližší informace 

o konferenci jsou dostupné na webových stránkách Interní grantové agentury v sekci Studentská 

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

 

Personální změny v Oddělení vědy a výzkumu UJEP 

Novou pracovnicí Oddělení vědy a výzkumu je paní Ing. Tereza Lutková (kl. 6353, e-mail: tere-

za.lutkova@ujep.cz, kancelář 4. 14.), která přebírá veškeré pracovní povinnosti po Mgr. B. Vy-

koukové, jež se přesunula na oddělení rozvoje a kvality. 
 

Pravidelná supervize - setkání pracovní skupiny k projektům ESIF na UJEP 

V pátek 24. 1. od 9:00 se v zasedací místnosti ve 4. patře MFC uskuteční jednání pracovní skupi-

ny k projektům ESIF na UJEP ve smyslu ustanovení Směrnice rektora č. 4/2016 k řízení a financo-

vání projektové činnosti.  Setkání je určeno pro garanty realizovaných projektů, případně projek-

tové manažery.  

 

Setkání s referenty fakult 

Ve čtvrtek 30. 1. se od 10:00 v zasedací místnosti ve 3. patře MFC uskuteční setkání zástupců 

CPS s referenty pro vědu, jehož předmětem budou inovace v modulu projekty v IMIS a zpětná 

vazba ke změnám včetně návrhu dalšího postupu a zlepšování systému.  
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