
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. Předpoklad vyhlášení 

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

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE. Více informací naleznete na no-

vě vytvořeném oficiálním webu OP JAK.  

Na webu najdete ke stažení Draft Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2022. Pro UJEP jsou potenciálně 

relevantní výzvy: 

IV. Špičkový výzkum - plánované datum vyhlášení: červenec 2022  

Podporované aktivity: podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a 

originalitou mezinárodní excelenci, rozvoj kapacit výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace, moderni-

zace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů, mobility 

odborného týmu.  

VII. Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů - plánované datum vyhlášení: říjen 

2022 

Podporované aktivity: zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů, rozvoj infrastruk-

turního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy). 

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

GA ČR 

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu 

základního výzkumu zasílat již od 15. února. Přijímány budou až do 7. dubna. Fakticky tak bude o týden 

prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že 

v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkum-

né projekty začít promýšlet již nyní.  

GA ČR vypíše tyto soutěže:  

 Standardní projekty 

 EXPRO 

 Junior Star 

 POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP 

 Mezinárodní projekty 

Více informací zde: https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/ 

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

5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 

(MUNI) a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) k účasti na 5. ročníku Národního dne vel-

kých výzkumných infrastruktur ČR, který proběhne v úterý dne 15. února 2022.  

Program konference, které se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých 

škol, Akademie věd ČR a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních výzkumných organizací ČR, bude 

zahrnovat přednášky a diskuze, podrobnější informace najdete ZDE.  

Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení. Účast na konferenci je bezplatná a veřejná. 

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 vyso-

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

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

návrhy. 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. 

 

SN-CZ 

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

naleznete zde.   

Kontaktní osoba pro SN-CZ i Fond malých projektů: Bc. Ondřej Pšenička, ondrej.psenicka@ujep.cz, 475 

285 757.  
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Výzvy Horizontu Evropa pro společenské a humanitní vědy v roce 2022 

Výzvy k podávání návrhů projektů do Klastru 2 – pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost Horizontu 
Evropa pro rok 2022 se otevřely 20. ledna 2022. Posledním termínem pro předložení návrhů je 20. duben 
2022 do 17 hodin. Přehled témat s funkčními odkazy je ke stažení v přiložené tabulce. Odkazy na jednotli-
vé destinace vedou na evropský portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky.  

Destinace výzkumu: 

DEMOKRACIE (9 otevřených témat) 
KULTURNÍ DĚDICTVÍ (10 otevřených témat) 

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ TRANSFORMACE (10 otevřených témat) 

Více informací zde: https://ec.europa.eu/ a zde: https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/
yiifnews/838/otevreni-vyzev-horizontu-evropa-pro-spolecenske... 

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

 

Předběžný kalendář výzev Evropské rady pro výzkum na rok 2023 

Kalendář výzev na rok 2023 je předběžný, další změny lze tudíž očekávat. Ve výzvách pro rok 2023 se počí-

tá s otevřením všech pěti grantů.  

ERC Starting grant – výzva by měla být otevřená od 12. července 2022 do 25. října 2022 

ERC Consolidator grant – výzva by měla být otevřená od 28. září 2022 do 2. února 2023 

ERC Advanced grant – výzva by měla být otevřená od 8. prosince 2022 do 23. května 2023 

ERC Synergy grant – výzva by měla být otevřená od 13. července 2022 do 8. listopadu 2022 

ERC Proof od Concept – průběžné uzávěrky k 24. lednu 2023; 20. dubnu 2023 a 14. září 2023 
 

Více informací zde: https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates 

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

 

Školení pro projektové manažerky/manažery a vedení institucí k podpoře 

žadatelů o granty ERC 

Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají dne 24. 

února 2022 (od 9:00 do 14:30 hod.) online školení pro projektové manažerky/manažery a vedení insti-

tucí. Jeho cílem je informovat o národní podpoře žadatelů o granty ERC, nabízené ve spolupráci Expertní 

skupiny a TC AV ČR, a vysvětlit roli jednotlivých institucí při podpoře vlastních žadatelů, ale také informo-

vat o relevantních průřezových tématech a praktických stránkách podpory žadatelů vč. práce se CV/„track 

recordem“ žadatele a abstraktem projektu.     

Další informace a odkaz na registraci zde: https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/

yiifcalendarevent/314/skoleni-pro-projektove-manazerky-manazery-a-vedeni... 
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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/ 
 

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo Výzvu pro předkládání žádostí      

v oblasti kultury na rok 2022 

Kategorie programu:  

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.  

 

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 

Od 15. listopadu 2021 do 23. 2. 2022 je otevřena první výzva v rámci programu Interreg Central Europe 

2021-2027.  

Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společ-

nosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a 

připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě 

politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinova-

nou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změ-

ny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.  

Více informací na: https://www.interreg-central.eu/ 

Kontaktní osoba na UJEP: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 - příprava příloh, zajišťo-
vání prohlášení o partnerství apod.  
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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. 

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 proběhl 18. 1. 2022 od 10:00.  

Prezentace a záznam z webináře naleznete zde:  

https://www.tacr.cz/program-nck-prezentace-a-videozaznam-z-webinare-ke-2-verejne-soutezi/ 

Program GAMA 2 

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje, že vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu na 

podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, původně 

plánované na 19. ledna 2022, se vzhledem k rozpočtovému provizoriu odkládá.  

https://www.tacr.cz/program-gama-2-informace-o-zmene-terminu-vyhlaseni-4-verejne-souteze-pp2/ 

Možnosti zapojení do mezinárodní výzvy Evropského partnerství Water4All 

Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mi-

tigation to hydroclimatic extreme events and management tools“.                          
Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):  

 Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events 

 Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events 

 Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international con-
texts 

Národní podmínky naleznete zde: https://www.tacr.cz/dokumenty/narodni-podminky-pro-uchazece-

water4all-call-2022_v1 

Více informací: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all a https://www.tacr.cz/

partnerstvi-water4all-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-zachazeni-s-vodnimi-zdroji/ 
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Gender Equality Plan a genderový audit na UJEP 

Od 21. 2. 2022 do 13. 3. 2022 bude na UJEP probíhat dotazníkové šetření mezi zaměstnanci UJEP sloužící   

k analýze rovných příležitostí na UJEP. Výsledky z dotazníkového šetření, z analýzy dokumentů UJEP a           

z individuálních a skupinových rozhovorů , které budou na UJEP probíhat v termínu od 22. do 24. 3. 2022, 

budou  zapracovány do dokumentu Gender Equality Plan /GEP/  na UJEP. Ten bude na UJEP představen 

na konci dubna 2022. Více informací na: https://www.ujep.cz/cs/gep              

Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Černá, vedoucí ZAMO, zdenka.cerna@ujep.cz; 475 286 311. 

  

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.  

 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura se začátkem roku 2022 zúčastnila porady s prorektorem pro vědu, proděkany 
pro vědu a zástupci center, pracovní skupiny DKRVO a v neposlední řadě pomáhala s organizací porady 
CPS, IGA a referenty pro vědu. Dále do 31. 1. 2022 v Interní agentuře probíhal sběr průběžných zpráv 
z projektů Tvůrčí činnosti mladých VP pro období 2021-2022.  
 
Po obdržení dotace na SVV (Specifický vysokoškolský výzkum) bude IGA přijímat nové přihlášky, průběžné 
či závěrečné zprávy z projektů SGS. V této souvislosti se Studentská vědecká konference 2022 odkládá na 
dobu neurčitou z důvodu epidemiologických nařízení.  
 
Interní grantové agentuře náleží i nadále dílčí činnosti z oddělení vědy a výzkumu na UJEP z důvodu pokra-

čující MD paní Ing. Lutkové. V této problematice IGA řeší zpracovávání dat pro MŠMT, ČSÚ atd. 

Nové přihlášky do Studentských grantů (SGS) mohl 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. 

 

CPS informuje 

K 31. 1. 2022 byla realizována vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci distanční formou (odevzdání 

písemných reportů) supervize realizovaných projektů z ESIF na UJEP, za CPS nyní kompletujeme informa-

ce, řešitelům projektů bude následně odeslán souhrnný materiál za účelem sdílení zkušeností při realizaci 

a ukončování projektů. 

 

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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