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Vyhlášení 6. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci 

institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) 
 

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník Soutěže o rozvojové projekty 

v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Tato pravidla 

vycházejí z § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“), v souladu se Strategickým záměrem Univerzity Palackého v Olomouci pro období 

2016-2020 (dále jen „Strategický plán UP“) a Plánem realizace strategického záměru 

Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2019 (dále jen „Plán realizace).  

 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže 

o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). 

Časový harmonogram soutěže: 

Vyhlášení soutěže      24. 9. 2018 

Soutěžní lhůta                  24. 9. - 31. 10. 2018 

Hodnotící lhůta      31. 10. - 19. 12. 2018 

Počátek řešení projektů     leden 2019 

Termín pro odevzdání zprávy                   15. 1. 2020   

Veřejné oponentury závěrečných zpráv   do 30. 1. 2020 

 

Pro 6. ročník je stanoven jeden prioritní okruh: 

Název prioritního okruhu: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace 

a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů 

a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a 

knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Řešitel je povinen uvést název 

předmětu, status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový hodinový rozsah s vyznačením 

inovované výuky.  

Minimální výše jednoho projektu je 50 tis. Kč. (není možno nárokovat investiční náklady) 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím Portálu UP nebo 

Integrovaným informačním systémem UP (obd.upol.cz) 

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a formální 

hodnotící kritéria najdete ZDE.  

Přihlášky se podávají do 31. 10. 2018 do 17.00 hod.   

https://obd.upol.cz/dokumenty/Postup_vyplneni_projektove_prihlasky_new.pdf
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Projekty včetně povinných příloh se předkládají v českém nebo slovenském jazyce. 

Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy: 

Popis projektu – musí obsahovat plánované aktivity, jejich očekávané výsledky a časový 

harmonogram. Příloha je limitována počtem 10 stran. 

Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu, 

jejich dosavadní výsledky. Rozsah není omezen. 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy. 

Všechny přílohy musí být ve formátu .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo 

.pdf (dokument programu Adobe Acrobat). 

 

Kontaktní osoby: 

 

Jaroslav Skácel 

jaroslav.skacel@upol.cz 

585631408 

 

Eva Stejskalová 

eva.stejskalova@upol.cz 

585 631 402 

 

Pavla Tresterová 

pavla.tresterova@upol.cz 

585 631 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
mailto:eva.stejskalova@upol.cz
mailto:pavla.tresterova@upol.cz
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Druhá veřejná soutěž v programu TAČR ZÉTA 
 

Technologická agentura ČR vyhlásila 12. září 2018 druhou veřejnou soutěž v programu ZÉTA. 

Tento program podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení 

vysokoškolských studentů. Přihlášky je možné podávat do 25. října 2018. 

Cílem programu je zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a 

vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých 

výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových 

projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru a také podpora 

vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů 

aplikovaného výzkumu. 

 Je zavedena role tzv. aplikačního garanta a maximální částka podpory se zvyšuje až na 10 

milionů korun. 

 Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 13. 9. 2018 a končí dnem 25. 10. 2018 

 Více o programu ZÉTA  

 Zdroj: TAČR 

 

Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE pro podání 

návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a 

vývoji (VES19CHINA) 
  

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 

12. 2018. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a 

inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů 

česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). 

  

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže: 

Zadávací dokumentace VES19CHINA, soubor typu pdf, (1,46 MB) 

Formulář návrhu projektu_INTER-ACTION_LTACH19, soubor typu docx, (614,33 kB)  

Čestné prohlášení_INTER-ACTION, soubor typu doc, (143,5 kB)  

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1431-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-zeta.html
http://www.msmt.cz/file/48425_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48410_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48411_1_1/
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Čestné_prohlášení_INTER-ACTION_příloha, soubor typu doc, (76,5 kB)  

Inzerát v Obchodním věštníku VES19CHINA, soubor typu pdf, (388,86 kB)  

Smlouva-vzor, soubor typu docx, (56,68 kB)  

Smlouva-LTACH19-příloha_II, soubor typu xlsx, (86,98 kB)  

Smlouva-LTACH19-příloha_III, soubor typu docx, (25,35 kB)  

Smlouva-LTACH19-příloha_IV, soubor typu docx, (21,96 kB) 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/48412_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48413_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48414_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48415_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48416_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48417_1_1/
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Univerzita Palackého v Olomouci  

ve spolupráci se společností Microsoft  

Vás zve na seminář 
 

Cloud pro vědu a výzkum 

věnovaný představení cloudových služeb společnosti Microsoft a jejich 

využití pro vědecko-výzkumné projekty. 

Specifika vědy a výzkumu spočívají mimo jiné v tom, že potřeba výpočetního výkonu a různých 

služeb pro realizaci projektu, není vždy přesně známa, a v průběhu projektu se mění. To jsou 

faktory, kdy využití vlastní infrastruktury není možné v krátkém čase, nebo kdy potřebujete 

vysoký výpočetní výkon, ale jen po velmi omezený čas, a tak podobně. 

Cílem semináře je seznámit Vás s možnostmi cloudových služeb. Přesvědčit Vás o tom, že naše 

datová centra jsou zcela bezpečným a velmi efektivním místem pro realizaci Vašich 

výpočetních požadavků jakéhokoliv typu.   

Termín: 1. listopadu 2018  

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, aula Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5 

Program: 

9:00 – 12:00   

• Představení cloudových služeb ve vědě a výzkumu (Microsoft Azure) 

• Ukázka možných scénářů a příklady využití v konkrétních projektech na českých 
univerzitách 

• Jak se ke službám Microsoft Azure mohu dostat? Jak jsou moje informace 
zabezpečeny a kdo je jejich vlastníkem? Jakou podporu mám k dispozici? 

13:00 – 14:00 

• Q&A: Přijďte se zeptat a probrat Vaše výzkumné projekty a možnost využití 
cloudových služeb 

 

Na tuto akci se můžete zaregistrovat ZDE. 

Účast na akci je bezplatná. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

http://www.psup.cz/cloud-pro-vedu-a-vyzkum/
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Nový portál pro granty a tendry EU 
 

Evropská komise spustila nový portál obsahující přehledy grantů a příležitostí ucházet se pro 

veřejné zakázky, který nahradí současný portál účastníka (Participant Portal) a stane se 

jediným místem pro vyhledávání a správu grantů EU a smluv o veřejných zakázkách pro 

všechny centrálně koordinované programy. Portál obsahuje nové rozvržení a je vybaven 

vylepšenou funkcí vyhledávání pomocí klíčových slov. Nový portál obsahuje všechny funkce, 

které jsou k dispozici v rámci Portálu účastníka a plně jej nahradí do konce roku 2018. Portál 

naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Partnerská burza pro výzvy v oblasti SC1 (DTH-01 a DTH-11)  
 

Kdy: 30.10.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 30. října 2018 se v Bruselu uskuteční partnerská burza pro oblast Společenské výzvy 1 

(SC1)- Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky programu Horizont 2020 se 

zamerením na výzvy DTH-01: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status 

and quality of life after the cancer treatment a DTH-11: Large Scale pilots of personalised & 

outcome based integrated care. Akce, otevřená malým a středním podnikům, větším 

společnostem, technologickým centrem, univerzitám a výzkumným organizacím, rovněž 

poskytne platformu pro novou obchodní a technologickou spolupráci, zejména mezi 

podnikatelskými a výzkumnými organizacemi. 

Více informací naleznete zde. 

N o v i n k y  

A k c e  

U d á l o s t i 

V ý z v y 
 

H O R I Z O N T   2 0 2 0 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-eu-partnering-event-tickets-48880908112
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Výzva EK k EU Green Week 2019 
 

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů 

na výběr organizací, které v partnerství s EK zorganizují 

EU Green Week 2019, který se uskuteční ve dnech 13. až 

17. května 2019 napříč evropskými zeměmi, s oficiálním 

zahájením v jednom z členských států. Navíc ve dnech 

15. až 17. května 2019 se v Bruselu uskuteční summit na 

nejvyšší úrovni. Týden se zaměří na implementaci 

právních předpisů v oblasti životního prostředí a 

nedostatků v jejich provádění, odpovědnosti 

zainteresovaných stran a na tom, jak může EU tento 

proces usnadnit. Výzva je otevřená do 31. října 2018. 

Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Spuštění nového geoportálu INSPIRE 
 

Evropská komise představila nový přepracovaný geoportál INSPIRE, který nabízí snadnější 

přístup k prostorovým údajům v EU. Portál je jediným místem, kde mohou veřejné orgány, 

podniky a občané nalézt a využívat datové soubory, které se týkají životního prostředí v 

Evropě. Geoportál je založen na metadatech, která jsou pravidelně získávány z (aktuálně 36) 

oficiálně registrovaných národních katalogů členských států EU a zemí EFTA. 

Více informací o geoportálu INSPIRE naleznete zde a vstup zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Zpráva EK: Rozšiřování účasti v programu H2020 
 

Evropská komise zveřejnila zprávu, která analyzuje účast zemí v programu Horizont 2020, 

jakož i základní příčiny nízké účasti několika členských států EU a přidružených zemí k H2020. 

Zpráva zdůrazňuje klíčové trendy v překlenutí propasti v oblasti výzkumu a inovací. Ukazuje, 

že pro většinu regionů EU se inovační výkonnost časem zlepšila a současně předkládá návrhy 

na překonání přetrvávajících překážek v účasti a rozdílů v okrajových oblastech. 

Celá zpráva je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-inspire-geoportal-launched
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://www.czelo.cz/files/WideningParticipationinH2020reportpdf.pdf
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Webinář: Transfer technologií 
 

Kdy: 31.10.2018  

Dne 31. října 2018 organizuje IPR Helpdesk webinář o transferu technologií a o duševním 

vlastnictví. Účastníci by pak měli být schopni rozeznat instituce, které poskytují pomoc při 

přenosu technologií, výkonnost a důležitost technologických prověrek, způsoby řízení rizik 

přenosu a rozpoznávání licencování technologií. Registrace bude otevřena do 16. října 2018. 

Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Webinář o IP v projektech financovaných EU 
 

Kdy: 21.11.2018  

Dne 21. listopadu 2018 organizuje European IPR Helpdesk webinář o duševním vlastnictví v 

projektech financovaných EU nebo programem Horizont 2020. Klade si za cíl poskytnout 

základní znalosti o tom, jak správně řešit otázky a problémy duševního vlastnictví v rámci 

společného výzkumu. Účastníci budou schopni rozeznat jaké pravidla a požadavky musí být 

splněny pro financování z programu H2020. Registrace bude otevřena od 6. října 2018. 

Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Webinář: Effective IP & Outreach Strategies 
 

Kdy: 28.11.2018  

Dne 28. listopadu 2018 organizuje European IPR Helpdesk webinář na téma: „Effective IP & 

Outreach Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation“. Webinář se zaměří 

na úlohu komunikace, šíření výsledků a jejich využívání při maximalizaci dopadu projektů 

H2020. Poskytne také přehled klíčových kroků, které je třeba přijmout a zvážit při 

vypracovávání strategie šíření a využití výsledků a adresuje ústřední aspekty týkající se řízení 

duševního vlastnictví a inovací. Registrace bude otevřena od 14. listopadu 2018. 

Více informací a registrace je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/4549-webinar-technology-transfer
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4550-webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4568-webinar-effective-ip-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
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EC Communication Campaign: Personnel costs in Horizon 2020 
 

 

Dne 14. listopadu se v prostorách Technologického centra 

AV ČR bude konat komunikační kampaň k osobním 

nákladům programu Horizont 2020 se zástupci Evropské 

komise. 

 

Cílem komunikační kampaně je umožnit účastníkům přímý kontakt s řečníky z Evropské komise 

a nabídnout prostor k diskusi o otázkách, které se v souvislosti s osobními náklady H2020 

objevují na národní úrovni. Komunikačním jazykem kampaně je angličtina. 

Na akci bude také představen dokument, který byl připraven ve spolupráci s Evropskou komisí, 

„PŘÍKLADY: Skutečné osobní náklady v H2020 - Aplikace pravidel H2020 pro výpočet osobních 

nákladů v českém prostředí“. 

Účastníci mají možnost do 17. října zasílat do Technologického centra (chvojkova@tc.cz) 

dotazy, které by rádi v rámci akce diskutovali s Evropskou komisí. Dotazy musí být zaslány v 

anglickém jazyce (dotazy v českém jazyce nebudou zohledněny), aby mohly být přeposlány 

Evropské komisi. 

Program akce je k dispozici zde. 

Na akci se můžete zaregistrovat vyplněním jednoho z následujících registračních formulářů: 

pro ÚČAST V PROSTORÁCH TC AV ČR se zaregistrujte zde (nejpozději do 1. listopadu 2018 

nebo do naplnění kapacity místnosti). 

Pro ONLINE SLEDOVÁNÍ se zaregistrujte zde (odkaz na online přenos bude zaslán 

zaregistrovaným zájemcům jeden den před konáním akce). 

Připojený soubor: 2018-11-14-EC_Communication_campaign_Personnel-costs-AGENDA.pdf 

Zdroj: TCAV 

 

https://www.h2020.cz/cs/storage/075f34716e202c9092f118285798ea1cf0c7f362?uid=075f34716e202c9092f118285798ea1cf0c7f362
http://geform.tc.cz/eccampaign2018
http://geform.tc.cz/eccampaign2018_webstream
https://www.h2020.cz/storage/0a0c89026ea4b223764d89293a8d6ba7f34caca5
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mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
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