
OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský  
 
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) stále čeká na schválení Evropskou komisí. Programový dokument OP 

JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE. Více informací naleznete na 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, modernizace a upgrade infrastruk-

tury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů, mobility odborného týmu. Lze očekávat limit 

max. jedné žádosti za UJEP, předpokládá se omezení výše max. nákladů na 500 milionů Kč.  

VII. Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů - plánované datum vyhlášení: říjen 2022 

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

mí doktorských studijních programů (stavební úpravy). 

Aktuální informace k OP JAK prezentoval na UJEP dne 27.4. 2022 náměstek ministra Dr. Václav Velčovský, představil 

jak proces přípravy programu, tak aktuální stav a nejbližší předpokládané výzvy a zodpověděl dotazy z řad publika. 

Prezentace rozeslána všem zůčastněným, na vyžádání k dispozici u Mgr. Stiborové. 

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

 

OP ST - Operační program Spravedlivá transformace 
 
Základní informace o programu jsou k dispozici zde: https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027 a https://rskuk.cz/fond-

spravedlive-transformace-operacni-program-spravedliva-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 podnikání v ÚK, Příprava 

projektů, Kreativní vouchery a Obnova území, průmyslového dědictví. Více informací o zastřešujících projektech 

najdete zde.  

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

ment pro národní dokument Plán spravedlivé územní transformace, který se propisuje do Programového 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.  

Na seznamu schválených strategických projektů figurují dva projektové záměry UJEP, a to RUR a GET Centre, na je-

jichž další přípravě se intenzivně pracuje. 

Aktuální informace k OP ST prezentovala na UJEP dne 27. 4. 2022 Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení transformace 

regionu KÚÚK, představila základní tematické oblasti a typy podporovaných aktivit a zodpověděla dotazy z řad publi-

ka. Prezentace byla rozeslána všem zúčastněným, v případě zájmu je k dispozici na vyžádání u Mgr. Stiborové.  

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

Program DOPRAVA 2020+ 
TAČR vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experi-

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

2022 
 

Termín pro žádosti o aplikační garantství od Ministerstva dopravy byl stanoven 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/ 
 

Interní pokyny a harmonogram: 

 

25. 5. 2022 - zavedený projekt v IMIS - vyplněný projektový a průvodní list pro účely podání žádosti 

30. 5. 2022 - odevzdání podepsaného průvodního listu na CPS 

1. 6. 2022 9.00 hod. -  podání návrhu projektu řešitelem prostřednictvím ISTA 

 

CPS následně zajistí odeslání vygenerovaného potvrzení datovou schránkou. 
 

DELTA 2 - 4. veřejná soutěž 
 

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

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

na 18. května 2022. Žádost se předkládá v AJ.  

 

Uzávěrka je plánována na 13. 7. 2022. UJEP pouze jako další účastník soutěže. 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 naleznete zde.  

 
UJEP jako hlavní uchazeč nebo jako další účastník. Předpokládaná uzávěrka výzvy je 14. 9. 2022. 

 

Program TREND - 6. veřejná soutěž 
 

Veřejná soutěž zaměřená na podporu podniků s vlastními zkušenostmi s výzkumem a vývojem.  Program je zaměřen 
na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Termín pro podání žádostí je 16. 6. 2022. Více informací  o výzvě na-
jdete zde. UJEP jako další účastník 

 

Program TREND - 7. veřejná soutěž 
 

Veřejná soutěž zaměřená na podporu podniků s vlastními zkušenostmi s výzkumem a vývojem. Program je zaměřen 
na vývoj a aplikace standardů 5G. Termín pro podání žádostí je 13. 6. 2022. Více informací najdete zde. UJEP jako 
další účastník. 

 

Harmonogram pro rok 2022: 
 

Na tomto odkazu níže najdete harmonogram výzev pro rok 2022. 
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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: Mgr. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 

024 915. 

NORSKÉ FONDY 
 

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

Dne 28.4. 2022 byla vyhlášena 4. otevřená výzva z Fondu pro bilaterální vztahy. více informací o podmín-

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

vyzvy-z-fondu-pro-b-3653 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 

2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Žádosti je nutné předkládat v angličtině, pouze elektronic-

ky prostřednictvím informačního systému CEDR, povinné je partnerství se subjektem z Norska. 

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

HORIZONT EVROPA 
 

Aktuálně otevřené výzvy naleznete zde: https://www.horizontevropa.cz/cs/vyzvy?

newsCategory=0&callsSort=0&callsCategory=0 

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

Osobní náklady v Horizontu Evropa 
Technologické centrum AV ČR vás zve na seminář konaný dne 15. 6. 2022 od 9 do 13 hodin online.  

Seminář má praktické zaměření, je doplněn o konkrétní příklady a nabízí prostor pro vzájemnou interakci 

prostřednictvím aplikace Slido. Více informací najdete zde.  

 

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. Lenka Stiborová, lenka.stiborova@ujep.cz, 702 024 915 
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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 

 
 

MŠMT 

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

potřebné informace, včetně metodik a kontaktů. Více informací najdete zde:  

 

https://www.edu.cz/ukrajina/ 

https://www.studyin.cz/ukraine/ 

 
 

MPSV 

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 

 

 

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 byl ze strany dodavatele ukončen, zpracován a pře-

dán na UJEP. Výsledky budou dále prezentovány a projednány v orgánech UJEP.  

 

Bližší informace zde: https://www.ujep.cz/cs/gep 
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Výzvy mobility ČR-Rakousko, ČR-Francie, ČR-Německo 2023-24 
 

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kul-

tury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných 

projektů s dobou řešení 2023–2024.   
 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. Více informací zde.  
 

V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 

o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů 

s dobou řešení 2023–2024.   
 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. Více informací zde. 
 

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky 

Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných 

projektů s dobou řešení 2023–2024.   
 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. Více informací zde. 
 

Cena MŠMT 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu 

Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 podle čl. 1 

bodu 5. statutu. 

 

Návrhy lze předkládat do 31. 8. 2022. Více informací najdete zde.  

 

Centra vědecké excelence Dioscuri 
 

MŠMT vyzývá k podávání žádostí o poskytnutí dotace na vznik center vědecké excelence Dioscuri. Dioscuri 

centrum je projekt výzkumné skupiny trvající po dobu 5 let složený ze tří komponentů, kterými jsou 

hostitelská instituce, lídr Dioscuri centra a partner ze Spolkové republiky Německo.  Žadatelem o poskyt-

nutí dotace je hostitelská instituce. 

 

Více informací o výzvě najdete zde.  Webináře: informace a registrace 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 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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https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimo-radne
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-1?lang=1&ref=m&source=email
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/registrace-na-webinare
https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022
https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021


Zaměstnávání a hostování cizinců v českém akademickém prostředí 
 

ČVUT a MŠMT vás zvou na webinář Zaměstnávání a hostování cizinců v českém akademickém prostředí, 

který se uskuteční v úterý 17.5.2022 od 9:30 do 11:00. Webinář je určen pro vědecké, akademické a admi-

nistrativní pracovníky vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. 

 

Registrace: https://research.cvut.cz/seminars 

Microsoft Teams odkaz zde: ONLINE WEBINÁŘ 
 

Překladatelské služby pro UJEP 
UJEP uzavřela rámcovou smlouvu na překladatelské služby (Angličtina) s firmou PRESTO- PŘEKLADATEL-
SKÉ CENTRUM s.r.o. . Způsob komunikace s firmou je prostřednictvím emailu preklady.m@presto.cz.  
 
Společnosti se zasílají dokumenty ve formátu MS Word pro překlad z a do Angličtiny, případně pro jazyko-
vou korekturu.  Společnost Vám následně sdělí počet normostran a cenu za zakázku. Ke každé zakázce se 
vystaví v IMISu objednávka, na jejíž základě se pak příslušné fakultě vystavuje faktura ze strany dodavate-
le. Z hlediska odborných termínů lze přímo do českého textu psát do závorky odborné anglické výrazy, 
společnost si bude připravovat i slovníček pojmů pro dané obory. 
 
Cena za jednu normostranu při překladu je stanovena na 228 Kč bez DPH (275,8 Kč s DPH). 
Cena za jednu normostranu při korektuře je stanovena na 78 Kč bez DPH (94,3 Kč s DPH) 
 

IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura se v období dubna až května věnovala organizaci Studentské vědecké konferen-
ce 2022, která bude probíhat ve dnech od 3. 5 - 5. 5. 2022 v prostorách MFC – UJEP. Konference je rozdě-
lena do tří dnů a čtyř sekcí, přičemž jedna sekce budou projekty IGA.  
 
Dále IGA odbavila výkazy o SVV (Specifickém vysokoškolském výzkumu za rok 2021). V této souvislosti s 
oddělením vědy a výzkumu také připravuje k odeslání dvě habilitační řízení.  
 
Report o Studentské vědecké konferenci můžeme očekávat v příštím Newsletteru.  
 
Kontaktní osoba: Martin Sirota, martin.sirota@ujep.cz, 725 772 424. 
 

CPS informuje 
K 30. 4. 2022 ukončila Mgr. Hana Galiová činnost v CPS a přechází na Fakultu sociálně ekonomickou do 
Centra výzkumu. Kontakty zůstávají stejné (hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442 ). Proběhlo výběrové říze-
ní na obsazení pozice pro koordinaci vědeckých projektů s předpokládaným  nástupem k 1. 7. 2022.  

V pátek 27. 5. 2022 proběhne supervize realizovaných evropských projektů na UJEP v souladu se směrnicí 
rektora č. 4/2016 k řízení a financování projektové činnosti, čl. 30, odst. 1 a 2. Na jednání pracovní skupiny 
mohou řešitelé projektů sdílet své zkušenosti a konzultovat dotazy a podměty z realizace jednotlivých 
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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