
OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský  

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince 2021 jako první český operační pro-

gram pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k 

zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, 

výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč. Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo dne 16. prosince 

2021 Evropské komisi Dohodu o partnerství. MŠMT mezitím intenzivně pracuje na přípravě veškerých 

nezbytných kroků s cílem zahájení implementace OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK, předpoklad 

vyhlášení prvních výzev (Šablony, Teaming) je v květnu 2022.  

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 vyhlásilo 14. 12.2021 výzvu k podávání žádostí pro naplňování reformy 3.2.1 Transformovat vysoké 

školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci Národ-

ního plánu obnovy (NPO). Výzva je rozdělena na tři specifické cíle, do nichž budou připravovány dílčí ná-

vrhy. Informace o výzvě ZDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Přípravu jednotlivých dílčích návrhů za UJEP v cílech A1, A2, A3, A4, B, C1, C2 a C3 budou dle jejich tema-

tického zaměření koordinovat prorektorka pro studium Dr. Alena Chvátalová a prorektor pro rozvoj Dr. 

Zukerstein. Administrativní a kontrolní činností je pověřeno Centrum projektového servisu.  

Uzávěrka: 31. 3. 2022, žádost ovšem podléhá schválení SR UJEP, interní termín tedy dříve - bude specifi-

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

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

 

 

GAČR - důležité termíny v roce 2022 

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: 17. 1. 2022 
Potvrzení o podání zašlete Haně Galiové na adresu: hana.galiova@ujep.cz do 17. 1. 2022 do 9:00. 

 

Odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2022 

Potvrzení o podání zašlete Haně Galiové na adresu: hana.galiova@ujep.cz do 31. 1. 2022 do 9:00.  
 

Více informací zde a v aplikaci GRIS u řešených projektů: 

https://gacr.cz/resit-dulezite-terminy-a-lhuty/ 

Nové výzvy grantových soutěží pro rok 2023 budou vyhlášeny pravděpodobně v únoru 2022.  
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HORIZONT EVROPA 

Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa 

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem 

Akademie věd ČR organizují ve dnech 11.−12. ledna 2022 "Webinář o příležitostech pro společenské a 

humanitní vědy v Horizontu Evropa". 

Více informací a registrace zde: https://www.dzs.cz/udalost/webinar-o-prilezitostech-pro-spolecenske-

humanitni-vedy-v-horizontu-evropa  

Evropská komise hledá špičkové odborníky a odbornice do nových misijních rad 

Dne 5. ledna 2022 vyhlásila Evropská komise výzvu pro experty do nových misijních 

rad sdružujících nezávislé špičkové odborníky a odbornice. Ti budou poskytovat poradenství při plném 

provádění misí Horizontu Evropa, propagovat je a šířit o nich mezi občany povědomí, současně naváží na 

práci předchozích misijních rad, které byly tímto mandátem pověřeny do konce prosince 2021. 

Více informací zde: https://www.dzs.cz/clanek/evropska-komise-hleda-spickove-odborniky-odbornice-do-

novych-misijnich-rad 

Kontaktní osoba pro Horizon Evropa 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 navýšený i rozpočet celého programu. 

Termíny výzvy pro rok 2022 naleznete ZDE.  
 
Souhrnnější informace o novém programovém období najdete na stránce ERASMUS+ . 
 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Krečová, gabriela.krecova@ujep.cz, 475 286 277 

 

CZELO vás zve na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+ 

Mezinárodní Central European Joint Infoday 2022 proběhne online ve dnech 12. a 13. ledna 2022. Cílem 

dvoudenní akce je přiblížit potenciálním žadatelům mezinárodní rozměr programu Erasmus+, možnosti 

spolupráce s partnerskými zeměmi a informovat je o novinkách týkajících se výzev 2022. 

 

Více informací a registrace zde:  

https://www.dzs.cz/clanek/czelo-vas-zve-na-infodny-k-centralizovanym-aktivitam-erasmus 
 

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

SN-CZ 

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

naleznete zde.   

Fond malých projektů EUROREGION ELBE LABE 

Poslední příležitost podat projekt v tomto programovém období je 21. 1. 2022. Více informací zde.  
 
Kontaktní osoba pro SN-CZ i FMP: Bc. Ondřej Pšenička, ondrej.psenicka@ujep.cz, 475 285 757  

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo Výzvu pro předkládání žádostí      

v oblasti kultury na rok 2022 

Kategorie programu:  

A) Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti, dotace na reprezentaci města na akcích krajského, re-

publikového nebo mezinárodního charakteru  

Termín pro podávání žádostí od 7. ledna do 21. ledna 2022 

B) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

Termín pro podávání žádostí od 7. ledna do 19. ledna 2022 

C) Dotace na realizaci kulturní akce a projektu  

Termín pro podávání žádostí od 31. ledna do 14. února 2022 

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz. 

Více informací zde: https://www.usti-nad-labem.cz/files/formulare/okss_vyzva-k-podavani-zadosti-
dotace_kultura-2022.pdf 

 

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

Partnerství Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení          

s vodními zdroji 

Začátkem roku 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy Evropského part-

nerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to 

hydroclimatic extreme events and management tools”.  

Více informací naleznete zde: https://www.tacr.cz/partnerstvi-water4all-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-
oblasti-zachazeni-s-vodnimi-zdroji/ 
 

Podávání průběžných a závěrečných zpráv k projektům TA ČR za rok 2021 

Termín pro podání Průběžné zprávy je 30. 1. roku následujícího po vykazovaném roce. Závěrečnou 

zprávu pak podáváte do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy projekt skončil. 

Pro oficiální podání Zprávy je nutné vygenerovat si Potvrzení podání a to zaslat TA ČR datovou schránkou. 

Termín pro dodání Potvrzení elektronického podání zprávy je do konce prvního pracovního dne následují-

cího po dni, který je stanoven jako termín nejzazšího podání zprávy do ISTA. 

Potvrzení o podání zašlete Haně Galiové na adresu: hana.galiova@ujep.cz do 31. 1. 2022 do 10:00.  
 

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. 

 

Národní centra kompetence  - vyhlášení 2. veřejné soutěže 

TA ČR vyhlásila 15. 12. 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentální-

ho vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”). 

Soutěžní lhůta končí 6. 4. 2022.  

Více informací zde:  

https://www.tacr.cz/program-nck-vyhlaseni-2-verejne-souteze/ 

Webinář k této soutěži se uskuteční 18. 1. 2022 od 10:00.  

Více informací a registrace zde: https://www.tacr.cz/program-nck-webinar-ke-2-verejne-soutezi/ 
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Kontaktní osoba pro TA ČR: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 

TA ČR výsledky 5. VS Prostředí pro život  

V prosinci 2021 byly oznámeny výsledky 5. veřejné soutěže Prostředí pro život.  

Z projektů podávaných UJEP byly podpořeny dva, oba podávané za FŽP:  

Voda v krajině Českého Švýcarska – hlavní řešitel UJEP (Mgr. Jana Műllerová Ph.D.) 

Analýza časoprostorové dynamiky sněhové pokrývky pro účely predikce a prevence hydrologických 

extrémů a dimenzování adaptačních opatření v rámci pozemkových úprav – hlavní řešitel MENDELU (za 

FŽP doc. Ing. Jan Pacina Ph.D) 

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.   

 

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.  
 

 

Káva se SFŽP ČR aneb co nového chystáme pro obce a města 

SF ŽP ČR připravilo týden webinářů s nejdůležitějšími informacemi napříč všemi dotačními tituly.  

Od 10. 1. do 13. 1. 2022.  

Více informací a podrobný program zde:  

https://www.opzp.cz/o-programu/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=162 
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OP VVV - Aktuální verze seznamu obvyklých cen vybavení 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2021 Seznam obvyklých cen vybavení, verze 

6. Dokument je účinný od 20. prosince 2021 a jeho znění naleznete ZDE.  
 

Soutěž Project Management Championship 2022  

Pro studenty připravila IPMA Young Crew Česká republika soutěž Project Management Champi-

onship 2022 s mezinárodním přesahem. Více informací včetně přihlášek naleznete zde. 

IGA  (Interní grantová agentura) 

V Interní grantové agentuře v období prosince 2021 probíhalo administrativní zpracování orga-

nizačních věcí týkajících se projektů Tvůrčí činnosti pro mladé VP a projektů Studentské granto-

vé soutěže.  

 

IGA rozesílala řešitelům projektů z těchto oblastí všechny potřebné informace, které napomáha-

jí k úspěšnému administrativnímu dotažení či zhodnocení uplynulého roku. Průběžné či závěreč-

né zprávy z těchto oblastí budou hlavní řešitelé zasílat pracovníkovi IGA do 28. ledna 2022. 

V této souvislosti bude IGA kontrolovat všechny přijaté průběžné zprávy.  

 

Nové přihlášky do Studentských grantů (SGS), bude moci řešitel podávat také v měsíci lednu 
2022. Vše k podávání těchto projektů lze nalézt v odkazu: Studentská grantová soutěž (SVV) - 
UJEP | Univerzita J. E. Purkyně.  
 
Kontaktní osoba: Martin Sirota, martin.sirota@ujep.cz, 725 772 424. 

 

Oddělení vědy a výzkumu 

Od 14. 1. 2022 se vrací na částečný úvazek do Oddělení vědy a výzkumu Ing. Tereza Lutková.  

Na UJEP bude přítomna každý pátek v budově MFC, 4. patro, kancelář 4.14 (1).  

Kontakt: Ing. Tereza Lutková, tereza.lutkova@ujep.cz, 475 286 353.  

 

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. 
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