
OP JAK - Operační program 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. 

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v progra-

movém období 2021 – 2027: 

Priorita 1 -  Výzkum a vývoj (zaměřena na cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a 

inteligentní ekonomické transformace) 

Priorita 2 - Vzdělávání (zaměřena na cíl politiky 4 – Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře 

sociálních práv) 

Priorita 3 a 4 - Technická pomoc. 

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je 

podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příleži-

tostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Více informací o OP JAK naleznete na nově vytvořeném webu 2021-plus.  

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

 

Podzimní série workshopů Jak na Horizont Evropa 

Na podzim pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR sérii workshopů s názvem JAK NA HORIZONT 

EVROPA. Zájemci o financování projektu z programu Horizont Evropa na nich mohou získat informace a 

cenné rady, které jim pomohou při přípravě projektového návrhu.  

 

Přehled termínů a témat:  

 

14. září Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa (online) 

7. října Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa (pozor, akce proběhne prezenčně v TC) 

11. října Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa (online) 

12. října Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa (online) 

13. října Koordinace projektů Horizont Evropa (online) 

14. října Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa (online) 

20. října Nástroje Horizont Evropa pro firmy (forma bude upřesněna a zahájení registrace bude teprve 

následovat) 

 

Více informací a možnosti registrace zde. 
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https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/155/modul-9:-jak-se-stat-hodnotitelem...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/166/modul-1:-jak-pripravit-vyzkumny-projekt...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/145/modul-2:-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/147/modul-4:-komunikace,-sireni-a-vyuziti...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/149/modul-5:-koordinace-projektu-horizont-evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/146/modul-3:-dusevni-vlastnictvi,-smluvni-vztahy...
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/463/pozvanka-a-registrace-pro-podzimni-workshopy


Aktuální informace HORIZONT 2020 a Horizont Evropa 

Pro všechny novinky a akce doporučujeme sledovat webové stránky Horizont 2020: https://
www.h2020.cz/ (od května 2021 nejsou informace aktualizovány) a nové stránky Horizont Evropa: 
https://www.horizontevropa.cz/. Na stránkách je možné 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 

 

Projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa 

Informace je určená budoucím žadatelům, kteří plánují podávat návrh projektu do výzvy programu Hori-
zont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního 
kola dne 5. 10. 2021.  

Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský 
(dále jen „OP JAK“) předpokládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán OP JAK, že 
po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární 
financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu.  

Více informací naleznete zde. 

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  

 

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 navýšený i rozpočet celého programu. 

Termíny výzvy pro rok 2021 naleznete zde. 
 
Souhrnnější informace o novém programovém období najdete na stránce ERASMUS+ . 
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https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://www.horizontevropa.cz/
https://www.horizontevropa.cz/
https://horizontevropa.cz/files_public/elfinder/986/nabidka%20pro%20koordinatory.pdf
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-o-projekt-teaming-for-excellence-v-programu-horizont-evropa.htm
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp
mailto:ondrej.psenicka@ujep.cz
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


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 v 1. čtvrtletí roku 2022. 

Více informací najdete na novém webu OP TAK 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 výzvy č. 156 a č. 157 - PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu - příjem žádostí do  

30. 11. 2021. 

Fond malých projektů ELBE LABE 

V roce 2021 je poslední možnost pro předkládání projektů v rámci období 2014-2020. Je vypsán ještě 1 

termín, projektové žádosti lze předkládat do 8. 10. 2021. Samotné schvalování projektů poté proběhne 

26. 11. 2021.   

Více informací zde: https://www.elbelabe.eu/cz/ 

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

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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https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.oppik.cz/dotacni-programy
https://www.dotace-optak.cz/?utm_source=oppik&utm_medium=banner&utm_campaign=novy_web_optak
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.elbelabe.eu/cz
mailto:ondrej.psenicka@ujep.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 

Falling Walls Lab Czech Republic 2021 

Zveme vás na 6. ročník mezinárodní soutěže pro studenty, inovátory, mladé vědce a všechny, kdo startuje 

svůj vlastní business. 

Jde o mezinárodní formát, jehož cílem je posílit generaci nastupujících vědců a inovátorů. Cílem soutěže 

je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. 

Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a od-

borné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci.  

Rezervujte si místo do publika e-mailem na: fallingwalls@techlib.cz a poslechněte si, jaké “zdi” se chystají 

současní mladí vědci a inovátoři zbořit. Přihlášky posílejte do 13. 9. 2021, do předmětu uveďte: Publikum 

FW.  

Více informací najdete zde.  

QuantERA ll Call 2021 

Hodnocení první fáze mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021 bylo ukončeno. Projekty, které postoupily 

do další fáze (full proposals), byly sekretariátem vyzváni k vypracování úplných návrhů projektů. Termín 

pro příjem full proposals končí 15. 9. 2021, 17:00 SEČ.  

Koordinátor projektu podává full proposal prostřednictvím mezinárodního elektronického systému, který 

bude dostupný na oficiální webové stránce výzvy zde. 

Národní centrum kompetence: Informace k připravované 2. veřejné soutěži 

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA 

ČR)  informuje uchazeče, že v závěru letošního roku plánuje vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu Ná-

rodní centra kompetence.  

S ohledem na výše uvedené, budou parametry 2. veřejné soutěže finalizovány a zveřejněny po vyjasnění 

všech podmínek týkajících se způsobu realizace NPO. 

Aktuální indikativní harmonogram veřejných soutěží pro rok 2021 je k dispozici ZDE.   

Program TREND: Informace k připravované 5. veřejné soutěži, PP1 

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, 

podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního 

roku. 

TA ČR a MPO aktuálně připravují parametry 5. veřejné soutěže. S ohledem na výše uvedené budou finali-

zovány a zveřejněny až po vyjasnění všech podmínek týkajících se NPO. 

Aktuální indikativní harmonogram veřejných soutěží pro rok 2021 je k dispozici ZDE. 
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mailto:hana.galiova@ujep.cz
mailto:fallingwalls@techlib.cz
https://www.tacr.cz/kalendar/falling-walls-lab-czech-republic-2021/
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/call-2021
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/08/04/1628081167_harmonogram%20VS%202021.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/08/04/1628081167_harmonogram%20VS%202021.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/pata-verejna-soutez-2/


Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Nová mezinárodní výzva Evropského 

partnerství v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů 
Na podzim 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první mezinárodní výzvy evropského Part-

nerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land 

and sea.  

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, kterou vyhlašuje strategická síť BiodivERsA, je zaměřena na 

výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a 

mořská prostředí i sladkovodní systémy).  

Více informací o výzvě najdete zde.  

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 

 

MMR vydalo aktualizovaný Programový dokument IROP 2021-2027 
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uveřejnil novou verzi návrhu Pro-

gramového dokumentu IROP 2021-2027, která bude postoupena k projednání vládě ČR v následujících 

týdnech. 

Aktuální verze Programového dokumentu je k dispozici na níže uvedeném odkazu. Jsou v ní zohledněny 

výsledky meziresortního připomínkového řízení a vyjednávání s Evropskou komisí. V následujících týdnech 

bude Programový dokument předložen vládě ČR a po jeho schválení bude oficiálně předložen ke schválení 

Evropské komisi. 

Programový dokument IROP 2021-2027 k 20. srpnu 2021 
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Seminář CPS – UJEP a programové období 2021-2027 

Tým CPS Vás zve na informační den k představení nových dotačních programů a přípravě projektů pro 
období 2021 – 2027. Seminář se uskuteční ve středu 15. září 2021 v čase od 9:00 do 15:30 ve fialové aule 
MFC. 

Více informací naleznete zde.  

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

Uplatnění absolventů UJEP na trhu práce – workshop 

Srdečně Vás zveme na workshop Uplatnění absolventů UJEP na trhu práce. 

Kdy: 22. září 2021 od 9.00 hod. 

Kde: FSE, Moskevská 54, vysokoškolský klub (podkroví) 

Více informací zde.  

Kontaktní osoba: PhDr. Alice Reissová Ph.D. , alice.reissova@ujep.cz 
 

IGA  (Interní grantová agentura) 

V Interní grantové agentuře v období letních prázdnin probíhala kontrola a komplementace všech doku-

mentů v projektech, které IGA spravuje. Došlo také k aktualizaci webových stránek v oblasti Studentské 

grantové soutěže a projektů tvůrčí činnosti pro období 2021-2022.  

Hlavním cílem Interní grantové agentury je nyní zorganizovat a uspořádat každoroční akci, kterou je Stu-

dentská vědecká konference 2021. Tato akce neproběhla dle harmonogramu v únoru 2021 z důvodu pan-

demické situace v České republice. Studentská vědecká konference se proto bude konat ve dnech 21. -

23.9. 2021. Tato událost bude rozdělena do tří dnů a do tří sekcí: Humanitní, polytechnická, behaviorální a 

didaktická. Na konferenci bude dle příslušných fakult prezentováno 76 projektů SGS, které dle hodnocení 

komise mohou získat finanční odměnu. Celá tato akce bude probíhat za podpory Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Pozvánku a informace o SVK 2021 si lze prohlédnout v níže uvedeném odkazu: 

Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně 

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

CPS informuje 

Dne 10. 9. 2021 proběhlo jednání pracovní skupiny řešitelů ESIF projektů, předmětem supervize byl aktu-

ální stav realizovaných projektů, cílem je sdílení zkušeností mezi řešiteli při řešení projektů. 

 

Chcete-li konzultovat své nové projektové záměry, jsme k dispozici např. na cps@rt.ujep.cz. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915. 
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ZÁŘÍ 2021 

22. 9. 2021 
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