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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU RKO PRO STŘEDNÍ MORAVU 
 

Název projektu: Regionální kontaktní 

organizace pro střední Moravu 

Doba řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 

Program: INTER-EXCELENCE 

Podprogram: INTER-INFORM 

Poskytovatel: MŠMT 

Cílem projektu je podpořit zapojení českých výzkumných pracovišť do vědecko-výzkumných programů 

EU a programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a navázat na činnost Regionální kontaktní 

organizace pro střední Moravu, která působí od roku 2001 v rámci činnosti Projektového servisu UP. 

Primárním úkolem Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu je zvyšování informovanosti  

a povědomí o možnostech zapojení se do vědecko-výzkumných programů EU a programů mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji, propagování aktivity těchto programů, a to za účelem zvýšení účasti v 

těchto programech ze strany českých výzkumných pracovišť. 

 

HLAVNÍ ÚKOLY PROSTŘEDKY, VÝSTUPY 

Plošné šíření informací o možnostech 

zapojení se do vědecko-výzkumných 

programů EU a programů mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji 

Webové stránky Regionální kontaktní organizace pro 

střední Moravu 

Informační bulletin PS UP INFORMUJE 

Intenzivní propagační a informační kampaň 

Adresné šíření informací 

Semináře/workshopy 

Databáze/monitoring zájmových oblastí 

Konzultace projektových záměrů a 

vyhledávání dotačních možností 

Databáze kontaktovaných subjektů 

Databáze zájemců o vědecko-výzkumné programy EU a 

programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

Databáze informačních zdrojů 

Zpracování projektových záměrů do 

formy přihlášek 

Databáze připravovaných projektů 

Databáze zpracovaných a podaných projektů 

Podané projektové přihlášky 
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VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPILON  

 

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 28. února 2018 čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na 

podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Předmětem této veřejné soutěže je výběr 
návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných 
prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON. Očekávají se návrhy projektů 
zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále 
např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. 

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hod dnem 1. 3. 2018 a končí dnem 12. 4. 2018 v níže 

uvedené hodiny: 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod. 
2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod prostřednictvím 

datové schránky TA ČR. 
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 

23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR. 

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu EPSILON mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem o 
produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří 
podávají návrh projektu do této veřejné soutěže, aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního 
nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. 
ČMZRB poskytuje podporu především malým a středním podnikům. O poskytnutí prostředků z 
některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Cílem 
této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z 
neveřejných (soukromých) zdrojů. 

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného 
přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu 
projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. 
V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program EPSILON 
– NÁVRH PROJEKTU“. 

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky 
TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program 
EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti 
samostatně ze své datové schránky. 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

 

http://www.tacr.cz/
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Dokumenty spojené s veřejnou soutěží 

• Zadávací dokumentace ke 4. VS programu EPSILON  

• Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant  

• Příloha č. 2 - Prioritní výzkumné cíle pro potřeby 4. veřejné soutěže programu EPSILON  

• Příloha č. 3 - Aplikační garant - vysvětlení pro uchazeče  

• Příloha č. 4 - Kritéria hodnocení  

• Příručka pro uchazeče pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON  

• Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné 

soutěže programu EPSILON  

• Výsledky podporované programem EPSILON  

• Smlouva o poskytnutí podpory v5  

• Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4  

• Všeobecné podmínky v5  

• Příklady prokázání způsobilosti uchazeče  

• Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS  

• Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON  

 

CHYSTANÉ VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA 
 

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU  

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v 

reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V 

rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených 

aspektů: 

• využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, 

• propojují výzkum technického a netechnického charakteru, 

• vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. 

  

 

2. veřejná soutěž programu ÉTA 

Technologické agentury ČR bude 

vyhlášena 10.5.2018  

 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Zadavaci_dokumentace_ke_4._VS_programu_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Priloha_c._1_-_cestne_prohlaseni_uchazece-Sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Priloha_c._2_-_Prioritni_vyzkumne_cile_pro_potreby_4._verejne_souteze_programu_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Priloha_c._3_-_Aplikacni_garant_-_vysvetleni_pro_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Priloha_c._4_-_Kriteria_hodnoceni.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Prirucka_pro_uchazece_pro_4._verejnou_soutez_programu_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Cile_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_4._verejne_souteze_programu_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Cile_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_4._verejne_souteze_programu_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Vysledky_podporovane_programem_EPSILON.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Vseobecne_podminky_v5.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Formular_potvrzeni_certifikacniho_organu_pro_druh_vysledku_NmetS.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/4VS/Program_EPSILON_v_ucinnosti_od_7_12_2017.pdf


6 
 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ GAČR 2019 
 

 

 

 

 

 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na projekty standardní, juniorské a 

mezinárodní s termínem zahájení řešení projektu od 1.1.2019. 

Soutěžní lhůta pro podávání projektů začíná 27. 2. 2018. 

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018. 

 

Dokumentaci k veřejným soutěžím naleznete na následujících odkazech: 

Mezinárodní projekty: ZD_MEZ_2019 

Standardní projekty: ZD_STD_2019 

Juniorské projekty: ZD_JUN_2019 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů GRIS naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/file-download/32383
https://gacr.cz/file-download/32382
https://gacr.cz/file-download/32394
https://gris.cz/
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VISEGRAD FUND – VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

  

VISEGRAD Grants –- jedná se o projekty vzájemné spolupráce minimálně 3 zemí V4, v rámci 

kterých je možné financovat vědecko – výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, 
přeshraniční spolupráci, kulturní spolupráci, vědecko – výzkumné stáže a výzkum obecně nebo 
mobility. 

Termín odevzdání přihlášek je 1. 6. 2018.    

VISEGRAD Strategic Grants – jedná se o projekty realizované všemi zeměmi V4, které 

korespondují se strategickými prioritami Visegradské skupiny. 

Termín odevzdání přihlášek je 1. 6. 2018.    

Informace, podmínky a kritéria podávání projektů naleznete v Grant Guidelines. 

https://www.visegradfund.org/ 

 

 

https://www.visegradfund.org/grant-guidelines_2018-2/
https://www.visegradfund.org/
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VÝVOJ V OBLASTI VaVaI A ÚČAST V HORIZONTU 2020 

Evropská komise v únoru 2018 aktualizovala své statistiky o vývoji v jednotlivých zemích v oblasti 
výzkumu a inovací a účasti v programu Horizont 2020. Očekává se, že Česká republika dosáhne svého 
národního cíle EU 2020 pro veřejné výdaje na výzkum a vývoj (1% HDP), veřejná podpora v oblasti 
výzkumu a vývoje v České republice je vyšší než evropský průměr a konkurenceschopnost středně 
vysokého technologického výrobního sektoru umožňuje jeho další růst. Klíčovou výzvou pro 
budoucnost je nedostatečná spolupráce mezi veřejným výzkumným sektorem a soukromou sférou, 
což omezuje účinnost systému výzkumu a inovací a také skutečnost, že inovace v malých a středních 
podnicích zůstává příliš nízká. Mezi uvedenými doporučeními je především zjednodušení 
administrativních procesů pro podnikání prostřednictvím zavádění klíčových služeb elektronické 
správy. Více informací naleznete zde a vývoj VaVaI v ČR zde. 

 

THE RESEARCH EXCELLENCE SUMMIT 2018 
 

Kdy: 24.4.2018 - 26.4.2018 
Kde: Olomouc (Česká republika) 

Ve dnech 24 – 26. dubna 2018 pořádá Times Higher Education ve spolupráci s Univerzitou Palackého v 
Olomouci mezinárodní summit s podtitulem „New Europe: Building a hub for world-class research“. 
Ústředním tématem summitu bude otázka výzkumu v zemích, které se připojily k Evropské unii v roce 
2004. Cílem summitu je otevřít otázku kvality výzkumu v zemích středních a východní Evropy, 
identifikovat strategie, jakými mohou národní vlády podporovat rozvoj výzkumu a vývoje či otevřít 
otázku, jak se mohou univerzity v tomto regionu stát rivalem školám v západní Evropě, v Severní 
Americe či východní Asii. Více informací včetně registračních poplatků 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 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=czech_republic
https://thesummit2018.upol.cz/#c15820


9 
 

PRVNÍ ROČNÍK INOVATIVNÍHO FÓRA A VÝSTAVY HBP 
 

Kdy: 22.3.2018 - 23.3.2018 

Kde: Londýn (Spojené království) 

Ve dnech 22. - 23. března 2018 se v Londýně uskuteční první ročník inovačního fóra a výstavy projektu 
vlajkové lodi Human Brain Project (HBP). Konference a výstava: „Od lidského mozku k průlomovým 
technologiím a medicíně“ (From the Human Brain to Breakthroughs in Technology and Medicine), 
vytváří příležitost pro průmysl, komerční organizace a klinické pracovníky, aby se zapojili do projektu 
HBP, který je jedním z vlajkových technologických iniciativ Evropské unie. Konference bude zaměřena 
na umělou inteligenci, zpracování dat, výpočetní techniky inspirované mozkem, robotiku a mozkové 
poruchy. Registrace je otevřena do 21. března 2018. Více informací a registrace je k dispozici zde. 

 

BIOEQUITY EUROPE 2018 – KNOWLEDGE FOR GROWTH 
 

Kdy: 14.5.2018 - 16.5.2018 

Kde: Gent (Belgie) 

Ve dnech 14. - 16. května 2018 se v Gentu uskuteční již devatenáctý ročník konference BioEquity 
Europe v rámci které se koná flanders.bio „Knowledge for Growth". Akce je určená pro stakeholdry z 
oblasti biotechnologií, farmaceutiky, jako i pro finanční investoři, univerzity a výzkumní organizace. V 
rámci akce bude také příležitost na osobní schůzky s investory. Více informací, včetně registračních 
poplatků a registrace naleznete zde. 

 

 

 

  

 

 

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/events/first-annual-hbp-innovation-forum/
https://www.flanders.bio/en/what-we-do/flandersbio-events/2018/may/bio-quity-europe-2018/
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KONFERENCE: 3 - GREEN 2018 
 

Kdy: 5.6.2018 - 8.6.2018  

Kde: Záhřeb (Chorvatsko) 

Ve dnech 5. – 8. června 2018 se bude v Záhřebu konat třetí ročník 
mezinárodní konference "Natural resources, green technology and 
sustainable development/3-GREEN2018“. Hlavními tematickými 
okruhy konference jsou: ekosystémový management, udržitelná 
produkce potravin, ekologické technologie, biomasa a biologický 
průmysl, lesnická genetika, životní prostředí a klimatická změna. 
Registrace je otevřena do 10. května 2018. Více informací o akci včetně 
registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 

JRC OTEVÍRÁ PŘÍSTUP KE SVÝM VÝZKUMNÝM 

INFRASTRUKTURÁM 

Společné výzkumné středisko Evropské komise (Joint Research Centre - JRC) zpřístupňuje své 
laboratoře a zařízení pro výzkum, výzkumníkům z akademického i průmyslového sektoru, malých a 
středních podniků a dalším. Strategie JRC je posílit šíření vědeckých poznatků, konkurenceschopnost, 
překlenout propast mezi výzkumem a průmyslem a poskytnout školení a budování kapacit. Oblasti 
nabídnuté vědcům jsou: jaderná bezpečnost a zajištění, chemie, biologické vědy, fyzikální vědy, ICT a 
foresight. Pilotní projekt bude realizován v italské Ispře v oblasti bezpečnosti a ochrany budov a 
nanobiotechnologií. Po jeho dokončení se postupně připojí kapacity JRC v Belgii, Nizozemí a Německu. 
Více informací a otevřené výzvy jsou k dispozici zde. 

 

KONFERENCE: EUREKA INNOVATION DAYS 2018 

Kdy: 22.5.2018 - 24.5.2018 

Kde: Helsinki (Finsko) 

Ve dnech 22. - 24. května 2018 se v Helsinkách uskuteční konference: Eureka Innovation Days. Akce 
nabídne nové poznatky o vývoji podnikání a technologií, prezentaci konkrétních obchodních případů, 
podporu schůzek B2B a pohled na budoucí výhled evropských projektů v oblasti VaVal a jejich výsledků. 
Témata konference budou: inteligentní mobilita, inteligentní zdraví, inteligentní energie a inteligentní 
průmysl. Více informací a registrace je k dispozici zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-3-green-2018
http://www.green2018.sumins.hr/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/novinky/jrc-otevira-pristup-k-svym-vyzkumnym-infrastrukturam
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/novinky/jrc-otevira-pristup-k-svym-vyzkumnym-infrastrukturam
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
http://eurekainnovationdays.org/
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28. VÝROČNÍ KONFERENCE EURASHE 
 

Kdy: 19.4.2018 - 20.4.2018  

Kde: Tallinn (Estonsko) 

Ve dnech 19. - 20. dubna 2018 se bude v Tallinnu konat 28. výroční konference EURASHE (European 
Association of Institutions in Higher Education). Akce "Partnerství pro digitální budoucnost - strategická 
role profesionálního vysokoškolského vzdělávání pro společnost" (Partnerships for a Digital Future – 
Strategic role of professional higher education for society) se zaměří na vznikající trendy, modely a 
inspirující postupy v oblasti vyššího vzdělávaní. Více informací a registrace je k dispozici zde. 

 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K MSCA 
 

Kdy: 21.3.2018  

Kde: 
AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206) / Czech Academy of Sciences, Národní 3, Prague 1 

(room 206) 

Registrace: http://geform.tc.cz/infoday_MSCA2018  

Detailní informace 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy pořádá dne 21. března 2018 národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-
Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Informační den se uskuteční v prostorách AV ČR, 
Národní 3, Praha 1 (sál 206). Mezi pozvanými řečníky jsou Daniel Göhring z Evropské komise (DG 
EAC), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů. Akce proběhne v angličtině, 
tlumočení nebude zajištěno. 

MSCA již od roku 1996 slouží k podpoře mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných 
pracovníků. Program byl pojmenován podle významné vědkyně polského původu, nositelky dvou 
Nobelových cen, Marie Curie-Skłodowské. Z programu bylo dosud podpořeno přes 110 000 
výzkumných pracovníků, vč. 9 nositelů Nobelových cen.   

Program akce 

 

Výzvy H2020 v kompletním přehledu naleznete na 

odkazech: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy  

Participant Portal 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/akce-1/28-vyrocni-konference-eurashe
https://www.eurashe.eu/events/annual-conferences/28-tallinn-2018/
http://geform.tc.cz/infoday_MSCA2018
https://www.h2020.cz/files/perutkova/MSCA-infoday-final-programme-2_3.pdf
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/defaul
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OP VVV – VÝZVA Č. 02_18_070 MEZINÁRODNÍ MOBILITA 

VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ – MSCA-IF II 
 

 

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. března 2018 výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita 

výzkumných pracovníků – MSCA-IF II v prioritní ose 2.  

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na 

evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ 

seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního 

výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty 

European Fellowships. 

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. srpna 2018 

 

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF II   

Příloha č. 1 Indikátory  

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - pdf  

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xls  

Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu   

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 5 - platná od 9. listopadu 2017) jsou 

k dispozici zde ZDE.  

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných 

pracovníků – MSCA-IF II (platná od 15. března 2018) naleznete ZDE.  

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  

Vzory příloh pro výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II jsou 

uvedeny ZDE.  

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II 

naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.  

 

http://www.msmt.cz/file/46217_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46218_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46258_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46219_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46222_1_1/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-18-070-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav
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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE – VÝZVA Č. 02_16_025 

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM, 19. 4. 2018 
 

       

 

  

Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1, výzvy č. 02_16_025 

Předaplikační výzkum. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s procesy a pravidly, která jsou ze strany Řídicího orgánu 

nastavena k řádnému předložení a kontrole Zpráv o realizaci a žádostí o platbu. V rámci semináře se 

dále účastníci seznámí s postupy, jak správně administrovat změny v projektech a bude jim také 

přiblížena práce v MS2014+. V neposlední řadě je nachystán blok věnující se kontrole veřejných 

zakázek na projektech ve vztahu k dodržení pravidel OP VVV.   

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že 

vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za jednoho příjemce. 

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 10. 4. 2018. 

Registrační formulář naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na 

Seminář pro  žadatele a příjemce – Výzva č. 02_16_025 

Předaplikační výzkum. 

Datum konání: 19. dubna 2018 

Čas konání: 9:30 − 16:00 (registrace od 9:00) 

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá 

zasedací místnost (2. patro) 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-a-prijemce-vyzva-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum-19-4-2018?lang=1&ref=m&source=email
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PROJEKTOVÝ SERVIS UP PŘESTĚHOVÁN NA RUP 
 

Projektový servis UP se nyní nachází v prostorách Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 8 (v bývalém Britském centru). Telefonní kontakty na zaměstnance PSUP zůstávají beze 

změn. Děkujeme všem, kdo se podíleli na stěhování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; 

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/

