
Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu MZ ČR 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlásilo dne 13. 5. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů 
zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikované-
ho výzkumu na léta 2020 – 2026.  
 
Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za úče-
lem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s da-
nou aplikací výsledků ve zdravotnictví.  
 
Soutěžní lhůta končí dnem 28. 6. 2021 do 12:00 hodin.  

Více informací zde: http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-
podporu-mz-na-leta-2022-2025 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

 

Výzvy z Norských fondů 

V současné chvíli jsou do 11. 6. otevřeny tyto výzvy:  

Výzva č. 1 „Rago“ – dvoukolová dotační výzva zaměřena na předkládání projektových záměrů týkajících se 
vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochra-
ny životního prostředí v České republice.  

Výzva č. 3B „Trondheim“ – dvoukolová dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna 
klimatu se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mi-
kropolutanty.  

Více informací zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/ 

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

 

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. 

OP JAK navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho hlavním cílem pro pro-

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

dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Připravované výzvy pod-

poří především edukační realitu a špičkový český výzkum a následné uvedení do praxe a na trh.  

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-
komensky-2021-2027-2.htm 
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Aktuální informace HORIZONT 2020 

Pro všechny novinky a akce doporučujeme sledovat webové stránky: www.horizontevropa.cz, kde je mož-
né přihlásit se k odběru novinek. 

 
Nabídka podpory pro koordinátory během přípravy výzkumných projektů 
Horizont Evropa 
 

Technologické centrum AV ČR nabízí novou službu pro budoucí koordinátory výzkumných projektů pro-
gramu Horizont Evropa. Jedná se o ucelenou podporu již od prvních kroků souvisejících s přípravou pro-
jektu až po jeho podání.  

Služba je bezplatná.  

Více informací zde:  

https://horizontevropa.cz/files_public/elfinder/986/nabidka%20pro%0koordinatory.pdf 

 

Série informačních dní Evropské komise k jednotlivým částem Horizont Ev-
ropa 
 

Evropská komise zveřejnila termíny konání informačních dní k prvním výzvám programu Horizont Evropa, 
které bude on-line pořádat v období od 28. 6. do 9. 7. 2021.  

Budou zaměřeny na všechny klastry programu, na Akce "Marie Skłodowska-Curie", výzkumné infrastruk-
tury a rozšiřování účasti a posilování ERA.  

Postupně doplňované informace budou k dispozici zde: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/ 

 

Výzva pro kandidáty do Výboru EIC 

Evropská komise zveřejnila výzvu, na jejímž základě  vybere 15-20 nových členů Výboru Evropské rady pro 
inovace, jehož úkolem je směrovat implementaci tohoto nejambicióznějšího evropského inovačního pro-
gramu. Kandidáty by měli být zkušení inovátoři s expertizou v oblastech budoucích a vznikajících techno-
logií, průlomových inovací nebo rozvoje podnikání. Uzávěrka pro vyjádření zájmu je 30. června 2021.  

Více informací zde: https://eic.ec.europa.eu/news/commission-seeks-leading-innovators-european-
innovation-council-board-2021-05-27_en 

Odkaz na vzdělávací akce, semináře i webináře související s tematikou Horizont Evropa či Horizont 2020 
zde: https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar?actionsCategory=0 

 

SN CZ 

V PO 3 Vzdělávání a PO4 Udržitelná partnerská spolupráce je možné podávat žádosti o "náhradní projek-

ty" - 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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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 

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.  Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Pšenička, on-

drej.psenicka@ujep.cz, 475 285 757 

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

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. 

 

DOPRAVA 2020+ - 3. veřejná soutěž 

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+).  

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské po-

třeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.  

Soutěžní lhůta končí dnem 16. června 2021. 
 
Více informací zde: https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/treti-verejna-soutez-7/  
 

Prostředí pro život - 5. veřejná soutěž 

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”).  

Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti 

životního prostředí.  

Soutěžní lhůta končí dnem 30. června 2021. 
 
Více informací zde: https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/pata-verejna-soutez-2/ 

Program DELTA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v 

Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Pro-

gram DELTA 2). 

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu 

prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s 

předpokládanou podporou zahraničních institucí.  

Soutěžní lhůta končí dnem 14. července 2021. 
 

Více informací zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/treti-verejna-soutez-6/ 
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Program GAMA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže, podprogram 2 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Pro-

gramu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 

(dále jen Program GAMA 2, PP2).   

Soutěžní lhůta končí dnem 21. července 2021. 
 
Více informací zde: https://www.tacr.cz/program-gama-2-vyhlaseni-3-verejne-souteze-podprogram-2/ 
 

TA ČR aktualizoval harmonogram výzev na rok 2021 
TA ČR 31. 5. zveřejnila informace k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2021 a upravila plán vyhlašo-

vání veřejných soutěží pro letošní rok. 

TA ČR plánuje vyhlásit další veřejnou soutěž v Programu ÉTA, přičemž veřejné výdaje budou kryty výhrad-

ně z Národního plánu obnovy. TA ČR rovněž připravuje vyhlásit veřejnou soutěž v Programu Národní cen-

tra kompetence, ve které bude alokace veřejných výdajů složena z finančních prostředků z Národního 

plánu obnovy a rozpočtu TA ČR. Obě veřejné soutěže by měly být vyhlášeny v listopadu 2021 s tím, že 

zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve v polovině roku 2022. 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/31/1622467677_harmonogram%20VS%
202021.pdf 

 

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. 10. 2021 , více zde: https://www.visegradfund.org/apply/

grants/ , kontaktní osoba UJEP:  Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace č. 2 

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). resp. na přípravu 

finálních projektových žádostí do konkrétní dotační výzvy.  
 

Více informací: 

http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-2/d-1755916/p1=204744 

 

Aktualizací č. 2 programu je umožněno podávat žádosti mimo režim podpory de minimis. Příjem žádostí 

probíhá dle Aktualizace č. 2 nejdříve od 11. 06. 2021 do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915 
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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 se zabývala otázkou konání Studentské vědecké konference 2021, která byla 

z důvodu pandemie COVID-19 přesunuta na dobu neurčitou. 

Po hlasování, které se uskutečnilo v týdnu od 17. do 21. 5. 2021, se proděkani pro vědu všech příslušných 

fakult shodli zatím na neurčeném datu konání Studentské vědecké konference, a to na druhou polovinu 

září roku 2021. O bližších informacích konání této události Vás bude IGA včas informovat.  

V Interní grantové agentuře stálé probíhá metodická a konzultační činnost k projektům SGS a tvůrčí čin-

nosti mladých vědeckých pracovníků pro období 2021-2022. 

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, iga@ujep.cz, 725 772 424 

CPS informuje

Ing. Tereza Lutková nastoupila na mateřskou dovolenou. Do jejího návratu na částečný úvazek v rámci 

rodičovské dovolené přecházejí dočasně administrativní povinnosti v oblasti oddělení vědy UJEP na Inter-

ní grantovou agenturu (Kontaktní osoba: Martin Sirota, martin.sirota@ujep.cz, 725 772 424) a oblast Cen-

tra transferu technologií a znalostí na prorektora pro vědu, doc. Martina Nováka.   

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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