
Operační program Spravedlivá transformace 

Ústecký kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operač-

ního programu Spravedlivá transformace. Jejím cílem je identifikovat projekty s významným transfor-

mačním dopadem do území Ústeckého kraje, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický 

projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace. 

Koordinátorem přípravy strategických projektů je prorektor pro vědu doc. Martin Novák, řešitelé vybra-
ných univerzitních projektů (3) připravovaných do OP ST byli seznámeni s výzvou a s interním termínem 
předložení požadovaných dokumentů do  28. 4. 2021. 
 
Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) je podpořit území Ústeckého, Karlovarské-

ho a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomi-

ku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora tzv. uhelných regionů bude zaměřena 

zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví a ob-

novu území po těžbě či v návazném průmyslu. Finanční alokace operačního programu je 40 miliard korun 

a prostředky budou poskytnuty nad rámec ostatních fondů EU. 

Text výzvy 
Další informace o výzvě zde.  

GA ČR  

Grantová agentura České republiky (znovu) vyhlásila 10. 3. 2021 nové výzvy grantových soutěží pro rok 

2022. Více informací: https://gacr.cz/vyhlasujeme-nove-vyzvy-grantovych-soutezi-pro-rok-2022/ 

Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna 2021. Prosíme o dodržení následujících termínů na UJEP: 

- založení projektového listu v IMIS s názvem projektu, řešitelem (odpovědná osoba) a partnery do 9. 4. 

2021 

- odevzdání skenu nebo originálu podepsaného průvodního listu s podpisy za součásti do 16. 4. 2021, pro-

síme předat nebo adresovat Haně Galiové, která zajistí podpis pana prorektora Nováka 

- návrhy k odeslání na GAČR přes DS zaslat mailem Haně Galiové do 21. 4. 2021 do 8:00  

V případě potřeby jakékoliv konzultace k přípravě projektu nebo termínům, odevzdávání projektů apod. 

prosím neváhejte včas kontaktovat Hanu Galiovou emailem nebo na mobilní telefon 702 232 442.  

Hodnocení projektů TA ČR - 5. VS ÉTA 

Dne 29. 3. 2021 byly zveřejněny výsledky hodnocení projektů v Programu ÉTA, 5. VS, TA ČR.  

UJEP získala podporu pro 4 předkládané projekty (3x FSE v roli hlavního řešitele a 1x FF v roli spoluřešitel-

ské). Všechny informace včetně celonárodní statistiky (11% míra úspěšnosti) naleznete zde: https://

www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/. 

Celkem UJEP v roce 2020 podala 58 projektů do různých soutěží TA ČR (z toho 32 v roli hlavního řešitele a 

26 v roli spoluřešitele). Uspělo 6 projektů v roli hlavního řešitele, 3 projekty spoluřešitelské (z toho jeden 

mezinárodní - v Programu KAPPA). 
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https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1754650
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-vyzyva-k-predkladani-navrhu-strategickych-projektu-v-ramci-operacniho-programu-spravedliva-transformace/d-1754646/p1=204698
https://gacr.cz/vyhlasujeme-nove-vyzvy-grantovych-soutezi-pro-rok-2022
https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/


OP JAK - Operačního programu Jan Amos Komenský  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 25. 3. 2021 aktualizovaný návrh Programového 

dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro 

období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a doved-

nostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.  
 

Návrh Programového dokumentu OP JAK je k dispozici zde.  
 

Více informací o programu OP JAK: https://opvvv.msmt.cz/2021-plus 
Odkaz na podcast/video k OP JAK: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm 
 
 

Aktuální informace HORIZONT 2020 

Aktuality, informace o připravovaných akcích a otevřených výzvách, odkazy na webináře a semináře sou-

visející s programem Horizont 2020 naleznete zde: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/novinky; https://

www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy 

HORIZONT EVROPA 

Byl spuštěn web nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa: https://

www.horizontevropa.cz/cs 

Na  tomto webu najdete ucelené informace o otevřených výzvách, možnostech vzdělávání k připravova-

ným programům, záznamy a prezentace ze seminářů.  

Iniciativa EIT na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání 

Dne 24. března 2021 zahájil Evropský inovační a technologický institut (EIT) novou pilotní iniciativu na 

posílení inovační kapacity vysokých škol. Iniciativa HEI: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské 

vzdělávání si klade za cíl uvolnit plný inovační potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a ino-

vační kapacity a jejich integrací do celoevropského inovačního ekosystému. Současně otevřel i první vý-

zvu.  

Uzávěrka výzvy je 25. května 2021 a vybrané pilotní projekty budou oznámeny v červnu 2021.  

Více informací najdete zde.  

SN CZ 

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského 

fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Program bude pokračovat i   

v novém programovém období 2021 - 2027, čeká se na specifikaci podmínek.  

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 zajišťuje Bc. Ondřej Pšenička.  
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25. 5. 2021 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/novinky
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://www.horizontevropa.cz/cs
https://www.horizontevropa.cz/cs
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/97/iniciativa-eit-na-podporu-inovaci-ve
https://www.sn-cz2020.eu/cz/


OP PIK 

Otevřené výzvy v rámci  OP PIK  včetně několika typů výzev reagujících na současnou situaci zde: https://
www.oppik.cz/dotacni-programy . OP PIK letos končí a bude plně nahrazený OP TAK. 
 

OP TAK/Konference Eurofondy 2021+ 

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem 

končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotli-

vých 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/ 
O OP TAK i dalších fondech je možné diskutovat přímo s jejich autory v rámci konference Eurofondy 
2021+ konané dne 29. 4. 2021. Více informací zde.  

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2021 

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

Aktuálně je k dispozici výzva č. 155 - PO 3 Odstranění odpadů s termínem pro příjem žádostí stanoveným 

do 30. 6. 2021. 

Fond malých projektů ELBE LABE 

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

3 termíny, projektové žádosti lze předkládat do 30. 4., 23. 7. a 8. 10. 2021. Samotné schvalování projektů 

poté proběhne ve dnech  18. 6., 10. 9. a 26. 11. 2021.  

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

Dotace EU 
Vláda České republiky dne 1. 3. 2021  schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští 

příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci 

jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy v některých programech by 

mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republi-

ka bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku 

soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších ev-

ropských iniciativ.  

Více informací: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-
financi-mezi-operacni-pr 

Série podcastů představí možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-
2027. Posluchači se v celkem 11 dílech dozvědí aktuální informace od těch nejpovolanějších – zástupců 
ministerstev, kteří mají přípravu konkrétních operačních programů a dalších nástrojů na starosti. 
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2. polovina roku 

2021 

30. 6. 2021 

29. 4. 2021 

1. pololetí 2021 

https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.dotace-optak.cz/
https://www.dotace-optak.cz/aktuality/14-o-optak-i-dalsich-fondech-primo-s-jejich-autory-konference-eurofondy-2021
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.elbelabe.eu/cz
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-financi-mezi-operacni-pr
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-financi-mezi-operacni-pr
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty


Program Prostředí pro život 

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže Programu na pod-

poru aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí 

pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 28. dubna 2021. 

Více informací o tomto programu a předběžných parametrech výzvy naleznete zde.  

 

M-ERA.NET 3 Call 2021 

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 je od 15. 3. 2021 otevřena pro projekty zaměřené na materiá-

lový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou 

dohodu pro Evropu. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ. 

Více informací najdete zde. 

 

THÉTA, 4. VS 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž       

v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Pro-

gram THÉTA). Soutěžní lhůta končí 12. května 2021. Interní termín UJEP je stanoven na 11. 5. 2021, kon-

taktní osobou je  Hana Galiová.  

Více informací na: https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/ 

QuantERA II Call 2021 

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií a cílem je podpořit mezinárodní vý-

zkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technologií v Evropě. 

Více informací zde: https://www.tacr.cz/quantera-ii-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-
kvantovych-technologii/ 

Prezentace z webináře konaného dne 15. 3. 2021 je dostupná zde. 

 

Na 13. dubna 2021 plánuje QuantERA II uspořádat online webinář s názvem “Proposers Day”. Akce je ur-

čena zájemcům o výzvu ze všech zapojených zemí. Na rozdíl od národního webináře se bude zabývat te-

matickým zaměřením výzvy a mezinárodními pravidly, která jsou společná pro všechny uchazeče. 

Podrobnější informace a registrační formulář na webinář jsou zveřejněny na stránkách quantera.eu. 

 

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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15. 6. 2021 
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28. 4. 2021 

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-5-vs-a-predbeznych-parametru/
https://www.tacr.cz/m-era-net-3-call-2021-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-materialoveho-vyzkumu-a-inovaci-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/
https://www.tacr.cz/quantera-ii-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-kvantovych-technologii/
https://www.tacr.cz/quantera-ii-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-kvantovych-technologii/
https://www.tacr.cz/dokumenty/prezentace-z-webinare-quantera-call-2021_ta-cr-a-msmt
https://www.quantera.eu/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/11/26/1606390320_harmonogram%20VS%202021_horizontal.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/11/26/1606390320_harmonogram%20VS%202021_horizontal.pdf


EPFLglobaLeaders programme 

Nabídka ze Švýcarska v rámci EPFLglobaLeaders programme (mezinárodní doktorandský program), který 

je částečně financován z programu MSCA H2020. Druhá výzva k přihlašování je otevřená od 1. února 2021 

do 15. dubna 2021.  

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

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. 6. a 1. 10. 2021 , více zde: https://www.visegradfund.org/

apply/grants/  

Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace č. 1 

Pro přípravu pro UJEP stěžejních projektových záměrů lze aktuálně využít dotační program Ústeckého 

kraje "Asistenční vouchery", v němž lze žádat o prostředky na přípravu strategických projektů (soulad s 

RIS3 - národní či Krajská příloha, rozvoj kraje - inovativnost, konkurenceschopnost atd.) do podoby exten-

zivní projektové fiše (studie proveditelnosti) až do výše 500 tis. Kč (+ 15 % spolufinancování).  

 

Více informací: http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-
1752526/p1=204744 

Podávání žádostí je třeba předem konzultovat s CPS, zejména s ohledem na změnu dotačních podmínek, 

kdy dotace spadá do režimu veřejné podpory (de minimis). V současné době se asistenční vouchery podá-

vají pouze pro projekty do FST a ITI. 

 

 

Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje 

Program umožňuje získat dotaci na podíl mzdy, cestovné a vedlejší výdaje mladého vědeckého pracovníka 

do 35 let věku (z pohledu vykazování, způsobilosti atd. se uplatňují pravidla OP VVV) na dobu nejdéle 6 

měsíců v max. výši 100 tis. Kč (+5 % spolufinancování). Výstupem projektu je článek připravený k publiko-

vání a odborná studie, program je orientován na vybraný okruh oblastí v souladu s RIS 3: Strojírenství / 

mechatronika, Automotive, Energetika, zdroje, navazující obory, rekultivace, Organická a anorganická 

chemie, Výroba skla a porcelánu, Mobilita, Digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0. 

 Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku/ds-

100681 

K 15. 3. 2021 bylo za UJEP odevzdáno 9 žádostí o dotaci, celková alokace v programu je na hraně vyčerpá-

ní (dle vyhodnocení již doručených žádostí). 
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https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/
https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-1752526/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-1752526/p1=204744
https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku/ds-100681
https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku/ds-100681


Aktuální informace k novému programu Erasmus+ (2021-2027) 

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prv-

ky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený 

rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.  

Termíny výzvy pro rok 2021 naleznete zde. 
Souhrnnější informace o novém programovém období najdete na stránce ERASMUS+ . 
 

ERCEA hledá národní experty 

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) vyhlásila výzvu pro zájemce, kteří se chtějí stát vy-

slanými národními experty (seconded national experts). 

Více informací o výzvě najdete zde.  
 

Uzávěrka výzvy je v pátek 16. dubna 2021, 12:00. 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Dne 9. 3. 2021 se uskutečnila Grantová rada UJEP, kde probíhalo schvalování nových a pokračujících         

projektů v rámci Studentské Grantové Soutěže na období 2021. Dále na Grantové radě probíhalo schvalo-

vání končících projektů tvůrčí činnosti vědeckých pracovníků za období 2019-2020 a schvalování nových 

projektů tvůrčí činnosti VP na období 2021-2022. 

Ve Studentské grantové soutěži bylo schváleno Grantovou radou UJEP celkem 86 projektů, z toho 44 po-

kračujících v roce 2021 a 42 nových projektů se začátkem financování v roce 2021. Všechny projekty byly 

podány dle platné Směrnice rektora č. 5/2018.  

V projektech vědeckých pracovníků tvůrčí činnosti 2019-2020 bylo schváleno ukončení celkem 17 projek-

tů. Nových projektů se začátkem financování v roce 2021 bylo celkem 11, které byly podány dle platné 

Směrnice rektora č. 1/2021. 

Interní grantová agentura dle nových informací aktualizovala své webové stránky UJEP.  

Aktualizovaná stránka oblasti SGS: https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost 

Aktualizovaná stránka projektů TČ: https://www.ujep.cz/cs/podpora-projektu-tvurci-cinnosti 

Interní Grantová agentura informuje, že byl odeslán výkaz za rok 2020 k financování Specifického vysoko-

školského výzkumu (SVV) na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

CPS informuje 

Aktuálně je dokončována supervize ESIF projektů (distanční formou), souhrnná zpráva obsahující reporty 

za jednotlivé projekty a informační blok aktualit CPS, ZAMO, EO bude rozeslána řešitelům projektů v prů-

běhu dubna 2021. 

Na CPS jsme stále k dispozici ke konzultacím jednotlivých projektů - řešení změn, dosahování výstupů, 

plnění indikátorů, vypořádání připomínek poskytovatele k průběžnému monitorování, nové záměry apod.  

Můžete nás kontaktovat např. na cps@rt.ujep.cz. 
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https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-03/Term%C3%ADny%20V%C3%BDzvy%20Erasmus%2B%202021.pdf
https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/86/ercea-hleda-narodni-experty,-uzaverka-16
https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost
https://www.ujep.cz/cs/podpora-projektu-tvurci-cinnosti

