
Operační program Spravedlivá transformace 

Ústecký kraj vyhlásil Výzvu pro předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného 
Operačního programu Spravedlivá transformace. Jejím cílem bylo identifikovat projekty s významným 
transformačním potenciálem pro region, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický pro-
jekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace.  
 
Za univerzitu byly do výzvy k 30. 4. 2021 předloženy tři záměry v souhrnné výši 3,15 mld. Kč.  
 
Všechny tyto záměry – RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, MATECH – Materiály a pokročilé 
technologie pro recyklace, snížení emisí, zdraví a chemickou bezpečnost a GET Centre UJEP – Green 
Energy Technologies Centre of UJEP – mají za cíl komplexně řešit potřeby Ústeckého kraje a přispívat k 
úspěšnému transformačnímu procesu souvisejícímu s dekarbonizací regionu a UJEP se tímto aktivně hlásí 
o roli jednoho z hlavních aktérů v procesu společenské a ekonomické transformace kraje. Více informací o 
předložených projektech do této výzvy najdete přímo na webu UJEP. 
 

Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák Ph.D. , prorektor.veda@ujep.cz, 475 286 214 
 

Souhrnná statistika podávaných projektů do soutěží GA ČR  

Celkem za UJEP odevzdáno 25 projektů v roli hlavního uchazeče a 8 projektů v roli spoluuchazeče. Z 25 

projektů v roli hlavního uchazeče: 23 standardních projektů, 1x JUNIOR STAR, 1x Mezinárodní LA. 

Po fakultách: 

FŽP: 6 projektů hlavní uchazeč (5x S + 1x JS) + 1x spoluuchazeč 

FSE: 4 projekty hlavní uchazeč (3x S + 1x MEZ LA) + 1x spoluuchazeč 

PřF: 4 projekty hlavní uchazeč (4x S) + 6 spoluuchazeč 

FSI: 2 projekty hlavní uchazeč (2x S) 

FF: 6 projektů hlavní uchazeč (6x S) 

FZS: 1 projekt hlavní uchazeč (1x S) 

PF: 2 projekty hlavní uchazeč (2x S) 

FUD: 0 projektů 
 

GA ČR schválila opatření k již řešeným projektům v souvislosti s COVID-19. Jejich přehled naleznete zde:  

https://gacr.cz/nova-opatreni-prijata-kvuli-covid-19/ 
 

Seminář Možnosti mezinárodní spolupráce ve VaV – cofundy 

Dovolujeme si vás pozvat na seminář k možnostem mezinárodní spolupráce, který pořádá Technologická 
agentura České republiky ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Seminář se uskuteční ve středu 12. května 2021 v čase 10:00 – 11:30 ONLINE přes Google Meet.  

Kliknutím na tento link se připojíte na akci, registrace na akci do 10.5. 2021 na milly.kuzelkova@tacr.cz 

Více informací se dozvíte na webu CPS.  
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https://www.ujep.cz/cs/29946/ujep-chce-vyznamne-prispet-k-transformaci-usteckeho-kraje-z-uhelneho-na-kreativni
mailto:prorektor.veda@ujep.cz
https://gacr.cz/nova-opatreni-prijata-kvuli-covid-19/
http://meet.google.com/udg-fjhv-dey
mailto:milly.kuzelkova@tacr.cz
https://www.ujep.cz/cs/29736/moznosti-mezinarodni-spoluprace-ve-vav-cofundy


OP JAK - Operačního programu Jan Amos Komenský  

Dne 15. dubna 2021 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Programový doku-

ment Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK- 2021-2027). Jedná se o významný posun, kdy 

OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící pro-

ces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází. 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-
komensky-2021-2027-2.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 

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu spolu se svými partnery si Vás dovoluje pozvat 

na informační akci a partnerskou burzu „Mobility and Transport Days“, která se uskuteční ve dnech 27. a 

28. května 2021.  

Cílem této akce, na kterou naváže partnerská burza, je nejen poskytnout informace o vývoji dopravní vý-

zkumně-inovační politiky EU a o nástrojích financování v oblasti dopravy a mobility, ale také propojit 

všechny relevantní subjekty, které mají zájem ucházet se o granty programu Horizont Evropa.  

Více informací naleznete na oficiální webové stránce akce.   

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

 

PROGRAM INTER-EXCELLENCE II PODPOŘÍ MEZINÁRODNÍ VÝZKUM 

V pondělí 26. 4. 2021 schválila vláda návrh nového programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzku-

mu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Program s dobou trvání 2021-2029 podpoří mezinárodní pro-

jekty v kategoriích základního i aplikovaného výzkumu.  

Pod tento program budou spadat Podprogramy: INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-EUREKA. 

Více informací zde: https://www.msmt.cz/novy-program-inter-excellence-ii-podpori-mezinarodni-vyzkum 

SN CZ 

Vzhledem ke končícímu programovému období a vyčerpané alokaci jsou aktuální možnosti podávání no-

vých projektů již velmi omezené - v PO 3 Vzdělávání a PO4 Udržitelná partnerská spolupráce je možné 

podávat žádosti o "náhradní projekty" - aktuální informace zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp. 

 

Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Pšenička, ondrej.psenicka@ujep.cz, 475 285 757  
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26. 4. 2021 

27.  - 28. 5. 2021 
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mailto:hana.galiova@ujep.cz
https://www.msmt.cz/novy-program-inter-excellence-ii-podpori-mezinarodni-vyzkum
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp
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Informační webinář k výzvám ERA 2021 – 22 

Technologické centrum AV ČR zve na informační webinář, který se bude konat dne 15. 6. 2021 (cca od 
10:00 do 12:00 hod.).  Více informací najdete zde.  
 

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. 

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 

2 termíny, projektové žádosti lze předkládat do 23. 7. a 8. 10. 2021. Samotné schvalování projektů poté 

proběhne ve dnech  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 

23. 7. 2021 

8. 10. 2021 

1. pololetí 2021 

15. 6. 2021 

https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/16/informacni-webinar-k-vyzvam-era-2021
https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.oppik.cz/dotacni-programy
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


Kontaktní osoba pro TA ČR: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

Záznam z webináře k realizovaným projektům 

Dne 28. dubna 2021 se uskutečnil webinář k realizovaným projektům. Na videozáznam z tohoto webináře 

se můžete podívat zde.  

Program Prostředí pro život 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 
28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum 
ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”).  
 
Více informací o tomto programu a předběžných parametrech výzvy naleznete zde.  
 

Pro uchazeče 5. veřejné soutěže programu Prostředí pro život se bude konat online informační seminář, 

který proběhne 17. května 2021 od 14:00 hod.  

Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKvdFCwFgh_EgtmcqCNb-

3JQZeGDOV8xghlkgPohXq-b20Q/viewform  
 

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 

Termín pro příjem návrhů projektů končí 13. 5. 2021, 17:00 SEČ. QuantERA II je součástí ERA-NET cofun-

dových výzev a je zaměřena na multidisciplinární projekty s výrazným potenciálem pro rozvoj kvantových 

technologií v Evropě, a to včetně odblokování jejich průmyslového využití.  

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného na 

tomto odkazu.  
 

Více informací najdete na webu výzvy. Prezentace z webináře konaného dne 15. 3. 2021 je dostupná zde. 
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https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/
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Program DOPRAVA 2020+ 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v Pro-

gramu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 

2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).  

Soutěžní lhůta začíná dnem 15. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2021. 

Více informací najdete na webových stránkách výzvy.  

CHIST-ERA konference 2021 

ERA-NET Cofund CHIST-ERA zve všechny výzkumníky v oblasti ICT na CHIST-ERA konferenci 2021. Konfe-

rence bude zaměřena na nadcházející CHIST-ERA Call 2021, která bude vyhlášena na podzim letošního 

roku. Účastníci této akce mají možnost aktivně se podílet na definici témat pro nadcházející výzvu.  

Akce je rozdělena do několika dní. Dne 18. a 19. května se budou konat hlavní přednášky a krátké proslo-

vy otevřené všem účastníkům. 

Na 25. a 26. května jsou naplánované moderované diskuze mezi účastníky. Kromě účasti na diskuzi zájem-

cům doporučujeme připravit plakát (ve formátu PDF) a/nebo krátkou řeč (10 až 12 minut). 

Registraci na konferenci naleznete zde. 

Více informací na webu výzvy. 

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 

Otevřený je 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, kon-
kurenceschopnost atd.) do podoby extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti). 

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

Dosud byly do programu předloženy žádosti na přípravu strategických projektů UJEP do OP ST a záměrů 

pro ITI , ty budou v případě schválení podpořeny v režimu de minimis. Další žádosti bude vzhledem k vy-

čerpání limitu UJEP pro podpory de minimis umožněno podávat až po avizované úpravě programu ze stra-

ny ÚK tak, aby dotace byla udělena mimo režim veřejné podpory. O změnách v programu budeme infor-

movat.  

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915 
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18.- 19. 5. 2021 

25.- 26. 5. 2021 

16. 6. 2021 

1. 6. 2021 

1. 10. 2021 

https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-3-verejne-souteze/
https://www.chistera.eu/conference-2021-registration
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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
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz


Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021 – Ústecký kraj  

Ústecký kraj vyhlásil Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021. Finanční prostředky jsou 

určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako 

jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech mající regionální, 

nadregionální a mezinárodní charakter.  

Lhůta pro podávání žádostí od 27. 5. 2021 do 9. 6. 2021  

Více informací zde: https://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-regionalni-kulturni-cinnosti-na-rok-

2021/d-1755659/p1=204744 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

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

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027. Novinky se chystají ve všech 

sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nově bude i navýšený rozpočet celého programu. 

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

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura informuje o zadaní všech nových projektů SGS 2021 a projektů Tvůrčí činnosti 

pro období 2021-2022 do univerzitního systému OBD, včetně přidělených čísel těchto projektů.  

IGA dále informuje o neplatném PŘÍKAZU REKTORA Č. 2/2018 STIMULACE A PODPORA LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V TVŮRČÍ ČINNOSTI. Pro současnou dobu nevznikl nový PŘÍKAZ REKTORA v této souvislosti s podporou 

stimulace.  

V další části měsíce se Interní Grantová agentura zabývala metodickými a konzultačními činnostmi 

k vyhlášeným a již probíhajícím projektům SGS a TČ 2021-2022. Interní grantová agentura dle nových in-

formací 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 

Kontaktní osoba: Martin Sirota, martin.sirota@ujep.cz, 725 772 424 

CPS informuje 

Byla dokončena supervize ESIF projektů, kdy distanční formou proběhlo reportování za jednotlivé projekty 

jako náhrada za setkání pracovní skupiny dle Směrnice rektora č. 4/2016 k řízení a financování projektové 

činnosti. Řešitelům byla rozeslána souhrnná zpráva obsahující reporty za jednotlivé projekty a informační 

blok aktualit CPS, ZAMO a EO, vč. zodpovězených dotazů. 

Na CPS jsme průběžně k dispozici ke konzultacím jednotlivých projektů - řešení změn, dosahování výstu-

pů, plnění indikátorů, vypořádání připomínek poskytovatele k průběžnému monitorování apod. Můžete 

nás kontaktovat např. na cps@rt.ujep.cz. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915 
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