
OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský  

Vláda České republiky schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro 

nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako 

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komi-

sí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programo-

vém období čerpat přibližně 90 miliard korun.  

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. 

Nominační proces pro platformy OP JAK bude zahájen do konce října 2021.  V souladu s principem part-

nerství budou k nominaci svých zástupců vyzváni relevantní partneři pro oblast vzdělávání a výzkumu. 

Konkrétně se jedná o Monitorovací výbor OP JAK, Plánovací komisi programu hlavní, Plánovací komisi 

programu pro Prioritu 1 a Plánovací komisi programu pro Prioritu 2.  

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE.  

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

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

 

Vláda schválila programové dokumenty k novým operačním programům 

Vláda ČR schválila na jednání v pondělí 4. října 2021 programové dokumenty k novým operačním progra-

mům, které budou připraveny pro programové období Evropské unie od roku 2021 do roku 2027.   

Jedná se o OP Životní prostředí ( ŽP - více zde), OP Zaměstnanost (Z - více zde), OP Jan Amos Komenský 

(JAK - více v aktualitě výše) a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (TAK - více zde). 
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https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/04_10_2021_TZ_OPZ_plus_vlada.pdf/3fab9e8c-7df2-35b4-ac03-0cb8c17e509a
https://www.dotace-optak.cz/?utm_source=oppik&utm_medium=banner&utm_campaign=novy_web_optak


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:  
 

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. 
 

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 

 

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+ . 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Krečová, gabriela.krecova@ujep.cz, 475 286 277 

Nominace do hodnoticích panelů GA ČR  

Grantová agentura ČR vyhlásila 7. 10. 2021 doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodno-

ticích panelů GA ČR.  

Více informací včetně návrhových listů a hodnoticích panelů, kam se návrhy podávají, naleznete zde.  

Nominační formuláře zasílejte do 26. 11. 2021 Mgr. H. Galiové, zajistí odeslání na GA ČR.  
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Podzim 2021 

26. 11. 2021 

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
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://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://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-5/


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. 

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. 

Cena Wernera von Siemense 

Již 24. rokem jsou oceňování nadaní studenti přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti 

a nadšení vědci prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí 

patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.  

Přihlášky je možné podávat do 30. 11. 2021. Více informací o soutěži zde.  

SN CZ 

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

ty" - aktuální informace zde. Informace k novému období 2021-2027 naleznete zde.  

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

2022 

30. 11. 2021 

 

ŘÍJEN 2021 

30. 11. 2021 

https://www.dotace-optak.cz/?utm_source=oppik&utm_medium=banner&utm_campaign=novy_web_optak
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
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
https://www.cenasiemens.cz/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp.
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp
mailto:ondrej.psenicka@ujep.cz


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

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. 

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Nová mezinárodní výzva Evropského 

partnerství v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů 
Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and 

ecosystems across land and sea je od 1. 10. 2021 otevřena. 

 Je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosys-

témů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Zkrácené 

návrhy projektů (pre-proposals) je možné podávat do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.  

Více informací o výzvě včetně témat a zapojených zemí naleznete zde.  

 

Webinář Evropská partnerství a mezinárodní výzvy 2021 
Technologická agentura ČR (TA ČR) zve všechny zájemce o mezinárodní spolupráci na webinář Evropská 

partnerství a mezinárodní výzvy 2021, který se uskuteční 18. října 2021 od 9:30 hodin.  

Webinář se bude věnovat těmto tématům:                                                                                                                       
Evropská partnerství, Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, Další možnosti podpory 

Více informací a registrace 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 
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mailto:hana.galiova@ujep.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/08/04/1628081167_harmonogram%20VS%202021.pdf
https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/kalendar/webinar-evropska-partnerstvi-a-mezinarodni-vyzvy-2021/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/31/1622467677_harmonogram%20VS%202021.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/31/1622467677_harmonogram%20VS%202021.pdf


IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní Grantová agentura organizovala Studentskou vědeckou konferenci 2021, která byla z důvodu Covi-

du-19 přesunuta z února 2021 na září roku 2021.  

Studentská vědecká konference byla rozdělena do tří dnů a do tří sekcí dle příslušných fakult:  

• V Humanitní sekci (FF a FUD) bylo prezentováno 15 příspěvků studentských grantů, této sekce se 

zúčastnilo více než 30 osob.  

• V Polytechnické sekci (FŽP, PřF, FSI) bylo prezentováno 30 příspěvků studentských grantů, přičemž 

se akce zúčastnilo okolo 50 osob.  

• V posledním dnu, v sekci Behaviorální a didaktické (PF, FSE) bylo prezentováno 32 příspěvků stu-

dentských grantů a této sekce se zúčastnilo také více než 50 osob. 

Při této příležitosti se mohli setkat prezenčně akademičtí pracovníci a studenti z různých fakult, kteří  

mohli diskutovat a distribuovat poznatky svého dílčího či závěrečného bádání v projektech SGS. V rámci 

SVK 2021 byla také vyhlášená divácká anketa o nejlepší přednášku, vždy z každého dne, kdy přítomní divá-

ci hodnotili prezentované příspěvky pomocí webové aplikace Besttalk. Další záměr SVK byl finančně ohod-

notit nejlepší projekt z každé fakulty, který bude následně schválen GR UJEP. 

V této souvislosti s projekty SGS lze dle směrnice rektora č. 5/2018 (Zásady studentské grantové soutěže) 

zaslat písemné žádosti o změnách v těchto projektech tajemníkovi GR komise do 31. 10. 2021.  

Interní Grantová agentura dále plní dílčí činnosti oddělení vědy a výzkumu na UJEP, jako jsou habilitační 

řízení, ceny Rektora a sběr kvalitních výsledků pro rok 2021. V souvislosti s realizací projektů SGS upozor-

ňujeme, že dle směrnice rektora č. 5/2018 (Zásady studentské grantové soutěže) lze zaslat písemné žá-

dosti o změny v těchto projektech tajemníkovi GR komise do 31. 10. 2021. 

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

CPS informuje 

Dne 12. října od 9 do 16 hodin proběhl online „Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti admi-

nistrace projektů“ - pravidla archivace, chyby ve VZ, nálezy z auditů, náležitosti pro ukončování projektů, 

zpracování ZZoR, ZŽoP atd. Na webu MŠMT budou zveřejněny prezentace, záznam z webináře i přehled 

dotazů a poskytnutých odpovědí. Doporučujeme tyto podklady projektovým a finančním manažerům         

k prostudování: https://opvvv.msmt.cz/seminare 

 

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. 
  

CPS informuje o dvou seminářích, které pořádá Eurocentrum v Ústí nad Labem  

Dotace EU a projektové řízení - Ústí nad Labem - 8. 12. 2021, více informací a registrace zde.  

Dotace EU a finanční řízení - Ústí nad Labem - 9. 12. 2021, více informací a registrace zde.  
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mailto:martin.sirota@ujep.cz
https://opvvv.msmt.cz/seminare
mailto:cps@rt.ujep.cz
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-2021/seminare-pr-2021/seminar-dotace-eu-a-projektove-rizeni-usti-nad-lab
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-2021/seminare-fr-2021/seminar-dotace-eu-a-financni-rizeni-usti-nad-labem

