
OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský  

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

nové období 2021–2027. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci 

v novém programovém 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. 

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). 

Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů 

Dne 12. října proběhl prostřednictvím systému Zoom online seminář zaměřený na rizikové oblasti admi-

nistrace projektů. Řídicí orgán OP VVV v návaznosti na webinář zveřejňuje záznam z tohoto webináře spo-

lu s prezentací, zodpovězenými dotazy z webináře a pomocnou tabulkou k výpočtu nároku na dovolenou 

od 1. 1. 2021.  

Více informací včetně odkazů ke stažení uvedených dokumentů najdete 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
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zaznam-z-webinare-pro-prijemce-zamereny-na-rizikove-oblasti-administrace-projektu-12-10-2021.htm


HORIZONT EVROPA 

Informace o otevřených i nadcházejících výzvách najdete zde. Kontaktní osoba na UJEP: Mgr. H. Galiová 
 

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. 

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. 

  

GA ČR Prestižní granty JUNIOR STAR 

GA ČR oznámil 2. 11. výsledky soutěže JUNIOR STAR, podpořil 16 projektů. Projekt podávaný za FŽP mezi 

nimi bohužel není. Vyhlášení výsledků standardních projektů by mělo proběhnout 6. 12. 2021.  

Více informací zde.  

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+  

S postupující přípravou programového období 2021-2027 se dále posunula i příprava Integrované strate-

gie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ a byly zveřejněny aktuální pracovní verze analy-

tické a strategické části ISg ÚChA 2021+, které je možné připomínkovat do 13. 12. 2021.  
 

V rámci přípravy období 2021-2027 budou na přelomu let 2021/2022 vyhlášeny výzvy k předkládání stra-

tegických projektů pro zařazení do programových rámců neboli akčního plánu Integrované strategie Ús-

tecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+. 
 

Více informací zde a zde.  
 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915 
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https://www.horizontevropa.cz/cs/vyzvy?callsSort=0&callsCategory=0
https://horizontevropa.cz/files_public/elfinder/986/nabidka%20pro%250koordinatory.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/
https://gacr.cz/prestizni-granty-junior-star-ziska-16-zacinajicich-vedcu/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
http://www.iti-ucha.cz/aktuality
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz


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). 

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

na období 2021-2027 schválila v pondělí 4. 10. vláda ČR.  

Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj 

nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity 

je připraveno celkem 81,5 miliard korun.  

Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. 

m. Prahy. 

Více informací včetně Aktuální verze programového dokumentu OP TAK je k dispozici ke stažení níže: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/
vlada-schvalila-op-tak--ktery-v-pristich-letech-podpori-rozvoj-ceskych-firem--263692/ 
 
 

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 

 

SN CZ 

Novinky k přípravě nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 

naleznete zde:  

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp 
a na tomto místě naleznete informaci o veřejné konzultaci Zprávy o vlivu na životní prostředí:  

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp 
 
Česká stanoviska k této zprávě je možné odevzdat do 11. listopadu 2021. 

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

 

DotaceEU.cz podcasty 

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 

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.  

 

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2021 

Program ÉTA: Připravovaná 6. veřejná soutěž nebude vyhlášena v plánovaném listopadovém termínu. 

Pro další informace sledujte stránky TA ČR. 

TA ČR rovněž připravuje vyhlásit veřejnou soutěž v Programu Národní centra kompetence, ve které bude 

alokace veřejných výdajů složena z finančních prostředků z Národního plánu obnovy a rozpočtu TA ČR. 

Pro více informací sledujte stránky www.tacr.cz 

 

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům 

Technologická agentura České republiky Vás zve na webinář k realizovaným projektům na téma: „Jak vy-
plnit a odevzdat PZ/ZZ a seznámení s činností regionálních pracovníků“ , který se uskuteční online            
8. 12. 2021 od 13:00 hodin přes aplikaci ZOOM.  

Pro účast na webináři vyplňte prosím registrační formulář. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9OguX5k0XaqXvFbyB6PMaePMnXYt-bK86XJOtd3W779TT6Q/viewform


 

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 finanč-

ních 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.  

 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura se v říjnu zabývala otázkami ohledně změn v projektech Studentské 

Grantové soutěže, kdy jednotlivé fakulty mohly podávat žádosti o změny do 31. 10. 2021 

k Tajemnici GR komise fakulty.  

Dále se IGA zúčastnila Vědecké rady UJEP, kde připravovala podklady pro zasedání, včetně ko-

nečného zápisu. IGA řeší mimo jiné i části agend za oddělení pro vědu, jako jsou Ceny rektora, 

sběr kvalitních výsledků a jiné. V neposlední řadě se v  Interní grantové agentuře řeší metodika 

k projektům a celková administrativní podpora.  

Více informací naleznete na našich stránkách.  

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

 

CPS informuje 

Tým pracovníků CPS je Vám k dispozici, ať už se chcete poradit ohledně Vašich realizovaných 

projektů nebo konzultovat své nové projektové záměry: cps@rt.ujep.cz. 

 

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

  

Semináře pořádané v rámci Eurocentra 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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https://www.cenasiemens.cz/
https://www.ujep.cz/cs/iga
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