
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. 
 

 

OP ST - Operační program Spravedlivá transformace 

Podpořena budou 3 základní schémata: Strategické projekty, Tematické výzvy, Zastřešující projekty. První 

výzvy by měly být vyhlášeny pro oblasti Strategických a Zastřešujících projektů v polovině roku  2022.  

V případě Zastřešujících projektů se jedná zejména o  menší projekty v rozmezí výše nákladů min. 50 tis. 

Kč - max. 5 mil. Kč s jednodušší administrací a vykazováním. Témata těchto projektů jsou 4: Podpora pod-

nikání v ÚK, Příprava projektů, Kreativní vouchery a Obnova území, průmyslového dědictví. Více infor-

mací o zastřešujících projektech najdete zde.  

Zaměření tematických výzev bude vycházet z Plánu transformace Ústeckého kraje (PTÚK), což je podkla-

dový dokument pro národní dokument Plán spravedlivé územní transformace, který se propisuje do Pro-

gramového dokumentu Operačního programu Spravedlivá transformace. PTÚK identifikuje klíčové oblasti 

pro úspěšnou transformaci regionu. Tematické výzvy budou zohledňovat i aktuální absorpční kapacitu 

opatření na základě sběru projektových záměrů v území. Více informací o  výzvách najdete zde.  

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915. 
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GA ČR soutěže se začátkem řešení v roce 2023 

Dne 7. 4. 2022 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do soutěží GAČR.  

UJEP podala 24 návrhů projektů jako hlavní uchazeč a 11 projektů v roli spoluuchazeče v těchto skupinách 

grantových projektů—Standardní projekty, EXPRO, Mezinárodní projekty.  

Statistika dle fakult: PřF—6 projektů v roli hlavního uchazeče + 6 v roli spoluuchazeče, FŽP—3 hlavní ucha-

zeč + 4 spoluuchazeč, FF—6 hlavní + 1 spoluuchazeč, FSE—5 hlavní uchazeč, FSI—2 hlavní uchazeč, PF a 

FZS—po 1 projektu v roli hlavního uchazeče.  

Vyhlášení výsledků soutěží proběhne: 2. 12. 2022 (Standardní projekty) a 4. 11. 2022 (EXPRO projekty). 
 

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. 

NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a 
kulturní identity na léta 2023 až 2030  
 

Ministerstvo kultury vyhlašuje 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích progra-

mu „NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 

2023 až 2030“.  

Soutěžní lhůta začala 15. 3. 2022 a potrvá do 28. 4. do 14:00.  

Více informací zde: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-1-verejne-souteze-naki-iii-na-obdobi-let-2023-2027-

2769.html?searchString=naki%20III 

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

NORSKÉ FONDY 
Obecné informace o fondech EHP a Norska zde: https://www.eeagrants.cz/ 

Blíží se termín pro vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy. Více informací o podmín-

kách výzvy zde: https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2022/blizi-se-vyhlaseni-4-

otevrene-vyzvy-z-fo-3572. Výzva bude vyhlášena 28. 4. 2022.  

Přehled všech aktuálně otevřených výzev zde: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy                                                 

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

GEP—Gender Equality Plan na UJEP 
V únoru a březnu 2022 proběhlo dotazníkové šetření a rozhovory ve fokusních skupinách nebo individuál-

ní k přípravě Gender Equality Plan na UJEP. GEP UJEP by měl být hotov ke konci dubna 2022. Bližší infor-

mace zde: https://www.ujep.cz/cs/gep 
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Kontaktní osoba pro TA ČR: Mgr. Hana Galiová, hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442. 

TA ČR - Národní centra kompetence 

UJEP se zapojila jako partner do 4 připravovaných Národních center kompetence: 

Národní centrum kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie – FZS 

Rekombinantní technologie pro medicínu – PřF 

Národní centrum kompetence Industriální biofarmacie – PřF 

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století – FŽP.  

Program DOPRAVA 2020+ 

TAČR vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzku-

mu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ . Hlavním cílem programu je 

rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický 

a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Soutěžní lhůta začíná dnem 7. dub-

na 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 1. června 2022 

 

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační 

garantství na e-mailovou adresu: Doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. května 2022. Po tomto 

datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. 
 

Více informací zde: https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-4-verejne-souteze/ 

 DELTA 2 - 4. veřejná soutěž 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu apli-

kovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu 

DELTA 2 je plánované na 18. května 2022. Více zde: https://www.tacr.cz/program-delta-2-oznameni-

predbeznych-parametru-4-verejne-souteze/ 

Prostředí pro život - 6. veřejná soutěž 
Tato soutěž bude pravděpodobně vyhlášena 29. 6. 2022, předběžné parametry a bližší informace  zde: 

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-6-verejne-

souteze-a-predbeznych-parametru/ 

Harmonogram pro rok 2022: 
 

Na tomto odkazu níže najdete harmonogram výzev pro rok 2022. 

TA ČR - pomoc Ukrajině 

TA ČR vydala prohlášení k podpoře ukrajinských akademiků, vědců a studentů zde:  

https://www.tacr.cz/podporime-ukrajinske-akademiky-vedce-a-studenty/a  
https://www.tacr.cz/specifikace-podminek-moznosti-zapojeni-ukrajinskych-kolegu-do-projektu-
podporenych-ta-cr/ 
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HORIZONT EVROPA 
 

Aktuálně otevřené výzvy naleznete na odkazu níže: https://www.horizontevropa.cz/cs/vyzvy?

newsCategory=0&callsSort=0&callsCategory=0 

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. Odkazy na jednotlivé destinace vedou na evropský portál pro finanční příležitosti a ve-
řejné 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 období 2022/2023 je předběžný, další změny lze tudíž očekávat. Ve výzvách pro rok 

2023 se počítá 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, zájemcům může předat 
podklady a informace z webináře k ERC grantům. 

 

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. 
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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). 

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

https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/ 
 
K dispozici je již harmonogram výzev, který najdete na tomto odkazu.  
 

VISEGRAD FUND 
Termíny pro podání žádostí na rok 2022 jsou 1. 6. a 1. 10. 2022. Více informací naleznete zde:  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 
 

Podpora ukrajinských akademiků a studentů 

UJEP 
 

Veškeré informace k současné situaci a návrhy pomoci na UJEP naleznete pod tímto odkazem:  

https://www.ujep.cz/cs/34781/nabidka-pomoci-kontakty 

GA ČR 
 
GA ČR vydalo prohlášení o doporučení rozšíření řešených či nově podávaných projektů: https://gacr.cz/
podpora-ukrajinskych-vedcu-a-studentu/ 
 

ZÁSTUPCI VLÁDY, AKADEMICKÉ OBCE A POSKYTOVATELŮ VĚDECKÉ PODPO-
RY VYDALI SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ NA PODPORU UKRAJINSKÝCH VĚDCŮ, 
PEDAGOGŮ A STUDENTŮ 
 

Na základě iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, proběhla dne 1. března. 

2022 schůzka mezi ministrem školství Petrem Gazdíkem, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou 

a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a její studentské komory RVŠ, Grantové 

agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací, České akademie zeměděl-

ských věd a ministryní Langšádlovou.  

Více informací o výsledcích schůzky zde: https://gacr.cz/zastupci-vlady-akademicke-obce-a-poskytovatelu-

vedecke-podpory-vydali-spolecne-prohlaseni-na-podporu-ukrajinskych-vedcu-pedagogu-a-studentu/ 

 

MŠMT 

MŠMT vytvořilo speciální portál k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré 

potřebné informace, včetně metodik a kontaktů. Více zde:  

https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine 
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 MPSV - pomoc Ukrajině 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  zpracovalo přehledný portál pro občany Ukrajiny přicházející na úze-

mí ČR. Portál je v obou jazycích a najdete na něm všechny důležité pokyny a dokumenty jak pro samotné 

ukrajinské imigranty, tak i pro české zaměstnavatele. 

Více informací najdete na odkazu níže: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura začátkem jara 2022 odbavila další výkazy na MŠMT.V této souvislosti IGU čeká 

vybavit výkaz lic-01, který je zaštítěn termínem 13. 5. 2022.  

Nyní se IGA bude intenzivně věnovat organizaci a přípravě Studentské vědecké konference, která se bude 
konat ve dnech 3. 5. – 5. 5. 2022.  Bližší informace můžete sledovat na webu UJEP: Studentská grantová 
soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně. 
 
Kontaktní osoba: Martin Sirota, martin.sirota@ujep.cz, 725 772 424. 

UJEP a nové programové období: OP JAK a OP ST 

Centrum projektového servisu (CPS) vás zve na informační seminář k OP Jan Amos Komenský, který na 
UJEP představí PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů EU  
a ESIF. Na programu bude i prezentace k OP Spravedlivá transformace, tento program blíže představí             
Ing. Jana Nedrdová z Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Termín: 27. 4. 2022 od 13 hodin 

Místo: Fialová aula MFC UJEP (1.32) 

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022 – příprava pro nové programové 

období 

Seminář je zaměřen na technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, opravy a údržbu, dopa-
dy chybného posouzení technického zhodnocení a opravy ve vztahu k zákonu o DPH. Seminář je určen pro 
všechny napříč univerzitou. Termín a místo konání:  29. 4. 2022,  10:00—14:30, Purpurová aula MFC 
UJEP .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Více informací najdete zde.  

CPS informuje 

K 30. 4. 2022 končí v CPS Mgr. Hana Galiová a přechází na Fakultu sociálně ekonomickou do Centra výzku-
mu. Kontakty zůstávají stejné (hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 ). Nástupce(kyně) bude vybírán(a) 
v dubnu 2022. Jakmile budou známy bližší informace, CPS je zveřejní.  

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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