
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.  

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 

 

Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 

MŠMT chystá vyhlášení výzvy k podávání žádostí pro naplňování reformy 3.2.1 Transformovat vysoké ško-

ly s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci Národního 

plánu obnovy (NPO). Výzva je rozdělena na tři specifické cíle, do nichž budou připravovány dílčí návrhy: 

Specifický cíl A - pro jednotlivé VVŠ 

A1 Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend, A2 Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a 

blended learning, A3 Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů, A4 Kurzy zaměřené na 

rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling) 

Specifický cíl B - soutěžní část 

Podpora tvorby nových studijních programů v progresivních oborech, které budou ve výzvě vymezeny 

Specifický cíl C - společné projekty VVŠ, zapojení v nich je podmínkou pro A 

C1 Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials), C2 

Bezpečnost distančních forem výuky, C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací 

činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou 

Vyhlášení výzvy: 14. 12. 2021 

Uzávěrka: 31.3. 2022, žádost ovšem podléhá schválení SR UJEP, interní termín tedy dříve - bude specifiko-

váno. Realizace: 1/2022-6/2024 + udržitelnost 

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

PROSINEC 2021 
INFORMAČNÍ NEWSLETTER 
CENTRA PROJEKTOVÉHO SERVISU 

© 2021 UJEP - vydává Centrum projektového servisu UJEP  

Termíny: 

cp
s@

rt.u
je

p
.cz             p

ro
je

kty.u
je

p
.cz 

Aktuální informace a výzvy/OP JAK/NPO 

1 

14. 12. 2021 

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
mailto:lenka.stiborova@ujep.cz


HORIZONT EVROPA 

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

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. 

Souhrnnější informace o novém programovém období najdete na stránce ERASMUS+ . 
 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Krečová, gabriela.krecova@ujep.cz, 475 286 277 

 GA ČR výsledky soutěže pro projekty řešené od roku 2022 

  GA ČR oznámil 6. 12. 2021 výsledky soutěže podávaných standardních projektů, seznam všech podpoře-

ných projektů naleznete zde. 

 

GA ČR doplňující výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR 

Grantová agentura ČR vyhlásila další doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do některých 

hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy se předkládají do 31. 1. 2022.  

Interní termín na UJEP 28. 1. 2022. Více informací včetně panelů zde.  

 

Návrhové listy zašlete Haně Galiové, CPS na adresu: hana.galiova@ujep.cz.  
 

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 

Statistika UJEP: 

- z 25 projektů v roli hlavního uchazeče byly podpořeny 2 projekty (oba FF) (+čeká se na výsledek u po-

dávaného mezinárodního projektu) 

- z 8 projektů podávaných v roli spoluuchazeče byly podpořeny 3 projekty (všechny PřF) 

Hodnocení návrhů projektu naleznou žadatelé v aplikaci GRIS.  

Letos poprvé se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu dozví, v jakém pásmu hodnocených projektů 
se jejich projekt umístil. Tuto informaci mohou využít při přípravě projektu pro příští soutěže.  
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https://www.horizontevropa.cz/cs/vyzvy?callsSort=0&callsCategory=0
https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/12/vysledky_STD_2022.pdf
https://gacr.cz/doplnujici-vyzva-2021/
mailto:hana.galiova@ujep.cz
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
http://www.iti-ucha.cz/aktuality
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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. 2021 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 

Harmonogram výzev na rok 2021 a nabídka dotací je dostupná zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/ 

Aktuálně je k dispozici výzvy č. 156, 157, 158 - PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu - příjem žádostí do  

3. 1. 2022. Dále výzva č. 159 - PO1 - Čistota voda - příjem žádostí do 3. 1. 2022. 

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

 

Programy na podpory kultury - Statutární město Ústí nad Labem  

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace  v rámci 
Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury :  

-Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti                                                                                                                  
-Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru               
-Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem                                                                               
-Dotace na realizaci kulturní akce a projektu 

Více informací včetně termínů pro jednotlivé kategorie programů naleznete zde.  Formuláře žádostí jsou 
přístupné od 7. 12. 2021.  
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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. 

Záznam webináře pro příjemce k realizovaným projektům 

Technologická agentura České republiky pořádala ve středu 8. 12. 2021 webinář k realizovaným projek-

tům na téma: „Jak vyplnit a odevzdat PZ/ZZ a seznámení s činností regionálních pracovníků“.  

Na záznam webináře se můžete podívat ZDE . 

Ceny TA ČR 2021 mají své vítěze 

S respektem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli slavnostní předávání Cen TA ČR 2021 uspořá-
dat formou pořadu, který vysíláme už dnes v 19:00 prostřednictvím on-line platformy Mall TV. 

Technologická agentura ČR již podeváté uděluje ceny nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vyso-

kým přínosem pro společnost. Projekty jsou letos oceněny v pěti kategoriích – Business, Partnerství, Spo-

lečnost, Governance a cena Ministerstva průmyslu a obchodu Country for the Future. O šesté ceně Český 

nápad rozhodla veřejnost prostřednictvím online hlasování. 

Záznam z předávání cen najdete ZDE.  

CHIST-ERA Call 2021 

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021 je od 8. 11. 2021 otevřena. Podpoří  výzkumné projekty z oblasti 

informačních a komunikačních věd a technologií. Výzva je jednostupňová a návrhy projektů (proposals) 

mohou uchazeči o podporu podávat do 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.  

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné or-

ganizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 750 000 EUR. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě meziná-

rodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON 

(podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů.   

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Příručce pro českého uchazeče, která 

bude dostupná zde . 

Více o samotné výzvě najdete na stránkách TA ČR, konkrétně ZDE.   
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Experimentálním vývoj a inovace programu EXCELES 

MŠMT (dále jen „poskytovatel“) vyhlásilo dne 8. 12. 2021 první veřejnou soutěž ve výzkumu, 

vývoji a inovacích na realizaci programových projektů v programu EXCELES, který je jediným 

implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech 

veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován Národního plánu 

obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odol-

nost. 

Více informací o výzvě najdete ZDE. 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura se 9. 11. 2021 zúčastnila tří jednání s prorektorem pro vědu: Porada 

s prorektorem pro vědu, proděkany pro vědu a zástupci center, Grantové rady UJEP a v poslední 

řadě projednání Cen rektora 2021. IGA zpracovávala podklady a také výstupové dokumenty 

z těchto důležitých jednání. V této souvislosti byly na GR UJEP schváleny všechny podané změny 

v projektech SGS pro rok 2022 (Vše lze zhlédnout v interním systému IMIS). Nové projekty SGS 

pro rok 2022 čeká změna v administrativní části, kterou je přihláška, vše připravujeme a budeme 

Vás o úpravě včas informovat.  

IGA stále napomáhá Oddělení vědy a výzkumu s agendou pro habilitační řízení a jmenování pro-

fesorem, v této souvislosti prosím kontaktujte referenta Interní grantové agentury. Všechny  

informace o zahájení či ukončení těchto řízení lze nalézt na odkazu: Habilitační a jmenovací říze-

ní - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně.  

Interní grantová agentura se nyní bude zabývat převážně projekty SGS a IGA, kde také bude při-

jímat a kontrolovat průběžné či závěrečné zprávy za dané období.  

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. 
  

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022 

Za tým CPS Vám přejeme krásné sváteční dny a do nového roku 

hodně zdraví, pracovních úspěchů, sil, radosti i osobní pohody.... 
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