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APLIKAČNÍ GARANT VE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU ÉTA 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) vzhledem k velkému počtu dotazů v aplikaci HELPdesk 
upřesňuje podmínky účasti aplikačního garanta v projektech podávaných do 2. veřejné 
soutěže programu ÉTA. 

Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA je nutné naplnit roli tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní 
úlohou je přispět k tomu, aby byl výsledek řešení projektu využitelný a následně i využívaný v 
praxi. Aplikační garant vstupuje do návrhu projektu jak ve fázi jeho přípravy, tak v průběhu 
realizace projektu i po jeho skončení v rámci implementace hlavních výstupů/výsledků 
projektu v praxi. Aplikační garant v projektu může být orgánem státní správy či samosprávy 
nebo právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, která musí mít sídlo v České republice. 

Aplikační garant může být interní, pokud náleží mezi uchazeče nebo externí, pokud nenáleží 
mezi uchazeče. 

Interní aplikační 
garant 
Jedná se o subjekt, který náleží mezi 
uchazeče (výzkumné organizace, podniky 
a nebo další právnické osoby, kterými jsou 
pro 2. veřejnou soutěž územní 
samosprávné celky a nebo právnické 
osoby, jichž se ÚSC účastní ́ v roli 
zakladatelů bez účasti jiných subjektů). 
V případě, že aplikačním garantem bude 
podnik, musí být uchazečem projektu, 
a tedy vystupovat vždy jako interní 
aplikační garant. Podnikem se rozumí 
dle přílohy č. I Nařízení jakýkoliv subjekt, 
který vykonává hospodářskou činnost. 
Výkonem hospodářské činnosti může být i 
jakýkoliv vstup na trh s nabídkou zboží 
i služeb. Je tedy na zvážení uchazeče, zda 
naplňuje definici podniku či nikoliv. Pokud 
definici podniku naplní, může se hlásit 
pouze jako interní aplikační garant. Pokud 
nenaplňuje definici podniku, je možné 
uvést jeho roli v projektu jako externí 

aplikační garant. V případě pochybností se 
doporučuje přiklonit k naplnění definice 
podniku, a s uchazečem tedy nadále 
pracovat jako s podnikem.  

Externí aplikační 
garant 
Nepatří-li subjekt plnící roli aplikačního 
garanta mezi zadávací dokumentací 
povolené uchazeče o podporu, vystupuje v 
projektu jako externí aplikační garant. 
Externě však mohou vystupovat i 
výzkumné organizace a další právnické 
osoby. 

Externí aplikační garant má povinnost 
doložit způsob a míru svého zapojení 
v návaznosti na cíle projektu a zájem o 
využívání hlavního výstupu projektu 
formou povinné přílohy dle bodu 3.5.1 
odst. 10 Zadávací dokumentace. Na externí 
aplikační garanty nelze uplatňovat náklady 
vzniklé v souvislosti s řešením projektu. 

https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html
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 Zdroj: TAČR 

VLÁDA SCHVÁLILA DVA NOVÉ PROGRAMY TA ČR ZAMĚŘENÉ NA 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI 

 Ve středu 16. 5. 2018 schválila vláda dva nové programy podpory aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (VaVaI) DELTA 2 a KAPPA. Program DELTA 2 navazuje na 
velmi úspěšný program spolupráce Technologické agentury ČR se zahraničními agenturami 
DELTA. Program KAPPA je také zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce v 
aplikovaném výzkumu s tím, že je financován ze zdrojů Finančního mechanismu Norska a 
Evropského hospodářského prostoru, kam patří Island a Lichtenštejnsko. 

Program DELTA 2 je zaměřen na mezinárodní spolupráci ve VaVaI, 

jehož cílem je zajistit nové produkty, služby či procesy, které přispějí k expanzi českých podniků 
a výzkumných organizací na nové trhy a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V rámci 
programu bude navázána spolupráce českých subjektů s nejlepšími výzkumnými týmy světa, 
která přispěje k adopci zahraničního know-how, zahraničních pracovních postupů a výzkumné 
kultury či získání kontaktů na nové partnery. Program navazuje na úspěšný program DELTA, 
který rozvinul spolupráci v aplikovaném výzkumu se zeměmi jako je Jižní Korea, Čína, 
Tchajwan, Vietnam, Německo či zcela nově Izrael. Mezi další prioritní země do budoucna patří 
například USA, Kanada či Japonsko. 
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Typický projekt podpořený v programu DELTA trvá v průměru tři roky, náklady na jeho řešení 
představují cca 15 mil. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu činí 11 mil. Kč. Řešitelé v něm 
očekávají dosažení technicky realizovaného projektu, který vede k unikátním výsledkům 
uplatnitelných v praxi. Spolupráce zároveň musí být přínosná pro české subjekty zapojené do 
společného projektu. Výzkumné konsorcium většinou vede podnik s dalšími členy, jako jsou 
domácí výzkumná organizace a výzkumná organizace a podnik ze zahraničí. 

Program KAPPA podpoří mezinárodní spolupráci ve VaVaI českých podniků 

a výzkumných organizací s partnery z Norského království, Lichtenštejnského knížectví a 
Islandu. Program míří na propojování výzkumných organizací s odběrateli výsledků VaVaI, tedy 
s podniky a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni, působící v různých 
společenských oblastech. Cílem programu je posílení rozvoje znalostí založených na výzkumu 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství 
konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se 
zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe, a posílí tak 
konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou 
bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. 

V programu KAPPA se očekává podpora projektů, které musí být vždy realizovány ve 
spolupráci s jedním partnerem z dárcovských států, tedy Norsko, Island či Lichtenštejnsko, a 
to projektů směřujících k unikátním výsledkům aplikovatelným v praxi se významným 
přínosem pro ČR. Program KAPPA, obdobně jako DELTA2 není tematicky omezen. Délka trvání 
typického projektu je 2 – 5 let, finanční limity na projekt se očekávají ve výši min. 500 000 EUR 
a max. 5 000 000 EUR. 

Zdroj: TAČR 
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VYHLÁŠENÍ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY 

APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA 
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. června 2018 šestou veřejnou soutěž 

ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním 

vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné 

organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované 

zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z 

uvedených lokalit Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, ve Spolkové republice 

Německo, ve Státě Izrael, v čínských provinciích Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-

wanu (Taiwan). 

Soutěžní lhůta začíná dnem 7. 6. 2018 a končí dnem 7. 8. 2018. 

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 „6. veřejná soutěž – program DELTA – 

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 „6. veřejná soutěž – program DELTA 

– PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze 

své datové schránky. 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 6. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

• Zadávací dokumentace k 6. VS programu DELTA 

• Příloha č. 1 - Čestné prohlášení za uchazeče_Sworn statement of the applicant 

• Příloha č. 2 - Formulář Pre-existent knowledge 

• Příloha č. 3 - Common proposal KIAT 

• Příloha č. 4 – Common proposal SATI 

• Příloha č. 5 - Common proposal BMBF 

• Příloha č. 6 - Common proposal ISERD 

• Příloha č. 7 - Common proposal ZSTD 

• Příloha č. 8 - Common proposal JSTD 

• Příloha č. 9 - Common proposal MOST 

• Příloha č. 10 - Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v rámci 6. veřejné 
soutěže programu DELTA  

• Příloha č. 11 - Čestné prohlášení podniku o velikosti do 1000 zaměstnanců 

http://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Zadavaci_dokumentace_k_6._VS_programu_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._1_–_cestne_prohlaseni_za_uchazece_Sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._2_-_Formular_Pre-existent_knowledge.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._3_-_Common_proposal_KIAT.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._4_-_Common_proposal_SATI.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._5_-_Common_proposal_BMBF.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._6_-_Common_proposal_ISERD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._7_-_Common_proposal_ZSTD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._8_-_Common_proposal_JSTD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._9_-_Common_proposal_MOST.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._10_-_Specificke_podminky_jednotlivych_partnerskych_agentur.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._10_-_Specificke_podminky_jednotlivych_partnerskych_agentur.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priloha_c._11_-_cestne_prohlaseni_podniku_o_velikosti_do_1000_zamestnancu.docx
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• Příručka pro uchazeče 6. veřejné soutěže programu DELTA 

• Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
podporovaných programem DELTA 

• Výsledky podporované programem DELTA 

• Smlouva o poskytnutí podpory 

• Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

• Všeobecné podmínky 

• Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 

• Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmets 

• Příručka pro oponentky a oponenty 

Zdroj: TAČR 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EXPRO PROJEKTY 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence 

v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. 

Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018. 

Návrhy projektů je možné podávat do 28. 6. 2018. 

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

Vyhlášení veřejné soutěže pro EXPRO projekty 

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty s počátkem řešení v roce 2019 

Tender document for EXPRO projects 2019 – English version 

EXPRO oborové komise 

EXPRO discipline committees 

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby 

Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.) 

Zdroj: GAČR 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Prirucka_pro_uchazece_k_6._verejne_soutezi_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Vyber_z_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Vyber_z_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Vysledky_podporovane_programem_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Vseobecne_podminky.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Formular_Potvrzeni_certifikacniho_organu_pro_druh_vysledku_NmetS.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni6vs/Prirucka_pro_oponentky_a_oponenty.pdf
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
https://gris.cz/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Vyhlaseni_souteze_EXPRO.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/ZD_EXPRO_2019.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Tender_document_EXPRO_2019.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Oborove_komise_shortlist_CZ.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Discipline_committees_shortlist_EN.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Čestné-prohlášení-uchazeče-právnická-osoba.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Čestné-prohlášení-uchazeče-jako-právnické-osoby-podle-rozpočtových-pravidel.docx
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VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU 

PODPORU MZ NA LÉTA 2019 - 2022 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 14. 5. 2018 v souladu se zákonem 
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 (dále jen „zákon“), 

jednostupňovou veřejnou soutěž 

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících 
vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 
(dále jen „Program“). 

Předpokládané termíny: 

• zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019 (s ohledem na skutečné datum 
podpisu smluv), 

• ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022, 
• předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců 

 

• ZD VES 2019 (PDF, 867Kb) 

• Checklist 2019 (PDF, 52Kb) 

• ČP_FO_prokázání_způsobilosti (PDF, 36Kb) 

• ČP_PO_prokázání_způsobilosti (PDF, 41Kb) 

• ČP_FO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 36Kb) 

• ČP_PO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 41Kb) 

• ČP_FO_SÚKL (PDF, 34Kb) 

• ČP_PO_SÚKL (PDF, 34Kb) 

• ČP_PO_rozpočtová pravidla (PDF, 45Kb) 

• ČP_výzkumná organizace (PDF, 43Kb) 

• Vyplnění_a_podání_návrhu_projektu_ISVP (PDF, 4124Kb) 

• Aktivace_a_přihlášení_do_ISVP (PDF, 601Kb) 

Více informací naleznete ZDE  

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33578&typ=application/pdf&nazev=ZD%20VES%202019.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33569&typ=application/pdf&nazev=Checklist%202019.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33570&typ=application/pdf&nazev=ČP_FO_prokázání_způsobilosti.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33571&typ=application/pdf&nazev=ČP_PO_prokázání_způsobilosti.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33572&typ=application/pdf&nazev=ČP_FO%20mimo%20ČR_prokázání_způsobilosti.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33573&typ=application/pdf&nazev=ČP_PO%20mimo%20ČR_prokázání_způsobilosti.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33574&typ=application/pdf&nazev=ČP_FO_SÚKL.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33575&typ=application/pdf&nazev=ČP_PO_SÚKL.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33576&typ=application/pdf&nazev=ČP_PO_rozpočtová%20pravidla.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33577&typ=application/pdf&nazev=ČP_výzkumná%20organizace.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33568&typ=application/pdf&nazev=Vyplnění_a_podání_návrhu_projektu_ISVP.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=33566&typ=application/pdf&nazev=Aktivace_a_přihlášení_do_ISVP.pdf
https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2019-2022_3859_3.html
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OP VVV: SPUŠTĚN NOVÝ WEB 
 

1. června byly spuštěny nové webové stránky Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 

VVV). Nabízejí moderní odlehčený design, přehlednější informace i responzivitu webu.  

https://opvvv.msmt.cz/ 

 

 

OP VVV: METODICKÝ VÝKLAD „DOKLÁDÁNÍ AKTUALIZOVANÝCH PŘÍLOH 

ŽÁDOSTI O PODPORU V DOBĚ REALIZACE PROJEKTU“ 
 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. 5. 2018 metodický výklad „Dokládání aktualizovaných příloh 

žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad, respektive jeho příloha, 

obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze 

strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době 

realizace projektu.  

Metodický výklad Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu - 

zveřejněno dne 28. 5. 2018  

Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh - zveřejněno dne 28. 5. 2018  

Zdroj: MŠMT 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/47040_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47041_1_1/
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VYHLÁŠENA VÝZVA TWINNING 
 

Identifikátor: WIDESPREAD-03-2018 

Téma: TWINNING 

Rozpočet: 30 000 000 eur 

Opatření "Twinning" napomůže transferu poznatků a výměně nejlepších praxí mezi 

výzkumnými institucemi a vedoucími zahraničními partnery. Spadá do oblasti Šíření excelence 

a podpora účasti. Cílem navrhovaných opatření je napomoci překonání rozdílů mezi členskými 

státy a regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu, podpořit účast v 

programu Horizont 2020 a přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v 

Evropském výzkumném prostoru. 

 

Podrobné informace 

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí 
méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení 
trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření 
projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné 
organizaci v LPC propojením se minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a 
zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Nově je důraz 
kladen na mladou generaci vědců na počátku jejich kariér. Koordinátor musí být z LPC a 
projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 0,8 
mil. eur. Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce). 

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 
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Odkaz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
widespread-03-2018.html 
 

Zdroj: www.h2020.cz 

31. 5. 2018 se v Praze v Technologickém centru AVČR uskutečnil seminář k výzvě Twinning. 
Níže uvádíme poznámky z tohoto semináře. 

Základní podmínky výzvy: 

• Coordination and Support Action (CSA) 

• Výzva jednokolová 

• Doba trvání projektu až 3 roky 

• Otevřena 15. 5. 2018 

• Uzávěrka 15. 11. 2018 

• Rozpočet na 1 projekt až 0,8 mil. € 

• Celkem na výzvu 30 mil € 

• Předpokládaný počet úspěšných projektů je 38 

• V roce 2017 bylo nutné získat min. 14 bodů, aby byl projekt úspěšný 

Příklady aktivit Twinning: 

• posílení technik, technologií, výměna znalostí 

• training activities – posílení znalostí 

• posílení spolupráce – mobility 

• diseminační aktivity 

• identifikace nových výzkumných témat 

• příprava mezinárodních projektových návrhů 

• workshopy, letní školy 

• články, publikace (týkají-li se výzkumných témat, nejsou hrazeny z projektu) 

• webové stránky 

Nový prvek: 

podpora instituce z LPC na zapojení začínajících výzkumníků na počátku kariery (Early stage 

researchers dle definice MSCA) 

Finanční podmínky: 

CSA, financování 100% 

Nezpůsobilé jsou náklady na infrastrukturu, vybavení (vč. spotřebního materiálu) a na výzkum 

Přímé náklady: 

• Osobní náklady 

http://www.h2020.cz/
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• Subdodávky (aktivity, které nejsou jádrem projektu, nesmí být poskytovány mezi 

partnery) 

• Ostatní přímé náklady (ostatní zboží a služby, cestovné, odpisy – ne zařízení pro 

výzkum, vnitrofaktury) 

• In-Kind (nepeněžité příspěvky 3. stran – instituce zapůjčí zdarma nebo za úplatu – bez 

marže – lidské zdroje, materiál, prostory…) 

Nepřímé náklady – 25 % z PN bez subdodávek a In-Kind 

• flat rate (materiál, administrativní personál…) 

 

Open access – výstupy projektu v otevřeném přístupu 

• Zlatá cesta – otevřený časopis – nákladné – až tisíce € 

• Zelená cesta – standartní časopis – článek vložen na veřejný prostor 

 

Je vhodní zmínit v projektu že instituce žadatele je v souladu s průřezovými tématy 

odpovědného výzkumu a inovací (RRI – Responsible Resesarch and Innovation) – 6 klíčů RRI: 

1. zapojení veřejnosti – angažovaná společnost – zapojení více aktérů, odraz očekávání 

ze strany společnosti… 

2. otevřený přístup – bezplatný a včasný přístup k vědecké práci, spolupráce mezi 

kolegy… 

3. rovnost pohlaví – genderově vyrovnané týmy… 

4. vzdělávání v oblasti věd – lepší vybavenost občanů nezbytnými znalostmi a 

dovednostmi, podpora vědeckých povolání… 

5. etika – integrita výzkumu, prevence nepřijatelných vědeckých praktik… 

6. řízení – koordinace a podpora RRI 

Etická pravidla: 

Dobrá pomůcka – „desatero“ na www.uoou.cz – principy lze použít v popisu projektu  

https://www.uoou.cz/desatero%2Dzpracovani%2Dpro%2Dspravce/ds-4821/p1=4821 

 

Gender v projektech: 

Doporučuje se uvést srovnání stavu gender problematiky instituce s národní úrovní nebo stavu 

konsorcia vs. evropské úrovně. 

Užitečné informace: www.genderaveda.cz, http://genderedinnovations.stanford.edu/ 

 

Kontakty: Anna Vosečková - NCP – voseckova@tc.cz 

Marie Horniecká - NCP finance - horniecka@tc.cz 

Marcela Linková - Gender – marcela.linkova@soc.cas.cz 

Eva Hillerová – Etika – hillerova@tc.cz 

http://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/desatero-zpracovani-pro-spravce/ds-4821/p1=4821
http://www.genderaveda.cz/
http://genderedinnovations.stanford.edu/
mailto:voseckova@tc.cz
mailto:horniecka@tc.cz
mailto:marcela.linkova@soc.cas.cz
mailto:hillerova@tc.cz
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VYHLÁŠENA VÝZVA TEAMING PHASE 2 
 

Identifikátor: WIDESPREAD-01-2018-2019 

Téma: TEAMING Phase 2 

Rozpočet: 214 000 000 eur 

 

Opatření "Teaming"podpoří budovaní nových nebo modernizaci stávajících center excelence 

na bázi partnerství s  renomovanými výzkumnými institucemi v zahraničí. 

Podrobné informace 

Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014  a 
2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v 
podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál 
pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a 
musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů 
strukturálních). Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce). 

Odkaz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
widespread-01-2018-2019.html 
 

Datum zveřejnění: 15.5.2018 

Datum uzavření: 15.11.2018 17:00 

Zdroj: www.h2020.cz 

 

Často kladené otázky pro výzvu WIDESPREAD 2018-2019: Teaming Phase 2 

V rámci výzvy WIDESPREAD-01-2018-2019 - pilíř Šíření excellence a rozšiřování účasti 
programu Horizont 2020 zveřejnila Evropská komise nové dodatečné dokumenty: 

• Často kladené otázky (k dispozici zde) 
• Šablona dopisu o závazku (k dispozici zde) 

Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

http://www.h2020.cz/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-01-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/widespread-01-2018-2019/1815116-teaming_phase_2__2018_faqs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/widespread-01-2018-2019/1815117-letter_of_commitment_template_teaming_phase_2__2018_en.rtf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNÍ NA ROK 2018 

Níže naleznete přehled informačních dní na rok 2018 pracovního programu H2020 na období 
2018-2020. Seznam budeme průběžně aktualizovat. 

TÉMA DATUM WEB PREZENTACE 

Informační den EIT k výzvám předkládání návrhů pro 

rok 2018 
13. 2. 2018  link link 

Informační den a partnerská burza k výzvám SC7 12. - 13. 3. 2018 link link 

PADR: Informační den a partnerská burza 12. 4. 2018 link link 

Informační den k výzvám Společného podniku pro 

průmysl založený na biotechnologiích (BBI JU) 
17. 4. 2018 link link 

Clean Sky 2 Informační den 22. 5. 2018 link   

Informační den SC2 pro výzvy 2019 a partnerská burza 25. - 26. 6. 2018 link   

Informační den SC5 pro výzvy 2019 11. - 12. 9. 2018 link   

Informační den k implementaci strategie lidských 

zdrojů (HRS4R) 
2. 10. 2018 link   

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/interact/events/information-day-eits-2018-call-proposals
http://eitinfoday.onetec.eu/doc.html
http://www.seren-project.eu/index.php/events/future-events/75-horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://seren3brussels2018.b2match.io/page-2721
https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2018/04/12/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-2nd-information-day-brokerage-event
https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2018/04/12/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-2nd-information-day-brokerage-event
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
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Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci  

Vás zve na  

 

 

SEMINÁŘ HORIZONT 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS  

– INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 
 

Na semináři budou posluchači seznámeni s možnostmi zapojení se do programu  

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Zvláštní důraz bude kladen na podmínky aktuálně 

otevřené výzvy pro podávání žádostí o individuální 

vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky (Individual Fellowships, IF, H2020-

MSCA-IF-2018).  

 

Termín:  19. 6. 2018, 10.00 – 11.30 hod. 

Místo: Seminární místnost 1.49, Filozofická fakulta, Křížkovského 10 

Přednášející:  Mgr. Pavla Tresterová, PSUP 

 

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře dostupného ZDE. Vaše 

registrace Vám bude následně potvrzena. 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 

Seminář je pořádán v rámci projektu  

financovaného v programu INTER-EXCELENCE:  

 Regionální kontaktní organizace pro střední 

Moravu, registrační číslo: LTI18021,  

poskytovatelem grantu je MŠMT. 

http://www.psup.cz/seminar-k-projektum-marie-sklodowska-curie-actions/
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NANODAY V BRUSELU 

Dne 3. května 2018 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnil NanoDen, jehož cílem 
bylo představit potenciál České republiky v oblasti nanotechnologií a také poskytnout 
platformu k navázání partnerství a budoucí spolupráce. 

Akci pořádaly kancelář viceprezidenta Evropského parlamentu Pavla Teličky (ALDE) a Asociace 
nanotechnologického průmyslu ČR, a to ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest, klastrem Nanoprogress a Technologickým centrem AV ČR a za podpory 
České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) a sítě Enterprise Europe Network. 

Prostor k prezentaci dostali zástupci firem Aco Marine, Advanced Material JTJ, Contripro, 
FILTREX, HE3DA, IQ Structures, Jimiplet, Nafigate, NanoSPACE, NanoTrade a také zástupci 
Technické univerzity v Liberci (TUL). 

Součástí NanoDne byla také exhibice produktů vyrobených z nanotechnologií a nanovláken, 
jako jsou filtrační, hydrofobní nebo hypoalergenní a protiprachové materiály a produkty, 
nano-optika, 3D baterie, kosmetika, nebo čističe vzduchu a vody. 

Záznam z akce naleznete zde.  

Zdroj: CZELO 

 

PARTNERSKÁ BURZA PRO VÝZVY V OBLASTI SC1 
 

Kdy: 3.9.2018 - 4.9.2018  

Kde: Oslo (Norsko) 

Ve dnech 3. až 4. září 2018 se v Oslo uskuteční mezinárodní partnerská burza pro oblast Společenské 

výzvy 1 (SC1)- Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky programu Horizont 2020. Náplní 

akce je pomoc při vybudování konsorcia pro aktualizované výzvy pro rok 2019 v rámci pracovního 

programu pro zdraví 2018-2020, které budou otevřené do dubna 2019. Více informací a registrace je 

k dispozici zde. 

 

 

Zdroj: CZELO 

 

http://www.nanoasociace.cz/
http://www.nanoasociace.cz/
http://nanoprogress.eu/cs/domovska-stranka/
http://www.acomarine.com/
http://www.amjtj.com/
https://www.contipro.cz/
https://www.he3da.cz/
http://www.iqstructures.com/
http://www.jimiplet.cz/
http://www.nafigate.com/cs/
https://www.nanospace.cz/
http://www.nanotrade.cz/
https://www.tul.cz/
http://www.czelo.cz/files/NanoDay-Brussels-03-05-2018.pdf
http://www.healthncp.net/news-events/horizon-2020-health-partnering-day-2018-oslo-no
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INFORMAČNÍ DEN SC5 2018 
 

Kdy: 11.9.2018 - 12.9.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 11. a 12. září 2018 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den k pracovnímu programu 

2018 - 2020 programu Horizont 2020, společenská výzva 5 (SC5) "Změna klimatu, životní prostředí a 

využívání zdrojů a surovin". Informační den se zaměří na potenciální navrhovatele projektů v rámci 

programu Horizont 2020 SC5 v roce 2019. Registrace bude otevřena v pozdější fázi. Informační den 

bude možné také sledovat online. Více informací naleznete zde. 

 

 

Zdroj: CZELO 

 

PRACOVNÍ PROGRAM JRC PRO OBDOBÍ 2018-2019 
 

Dne 3. května 2018 přijala Evropská komise pracovní program Společného výzkumného střediska (Joint 

Research Centre – JRC), který je součástí programu Horizont 2020, pro období 2018-2019. JRC rozvíjí 

novou práci v oblasti odolnosti společností, hnacích sil a dopadu spravedlnosti a dopadu nových 

technologií na společnost. JRC také zřizuje střediska znalostí a kompetencí a spustí nové centrum 

znalostí pro celosvětovou bezpečnost potravin a výživy a nové centrum kompetencí pro foresight. Více 

informací je k dispozici zde. 

 

JRC’s Work Programme for 

2018-2019 adopted 
Zdroj: CZELO 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-s-work-programme-2018-2019-adopted
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IPR HELPDESK: PRŮVODCE K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A SMLOUVÁM 
 

European IPR Hepldesk zveřejnil průvodce duševním vlastnictvím (IP) 

a smlouvami. Průvodce poskytuje přehled o obecných smluvních 

ustanoveních a přehled smluv o IP, včetně některých nejběžnějších 

smluv. Obě části obsahují praktické příklady, které ilustrují, jak lze 

smlouvy uzavřít. 

Průvodce je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

ZÁZNAM Z AKCE: H2020 SIMPLIFICATION: TOWARDS HORIZON EUROPE 

RULES FOR PARTICIPATION – WHAT ARE THE CHALLENGES? 
 

Dne 5. května 2018 se v Bruselu uskutečnila další ze série EARTO Innovation School, tento krát 

zaměřená na zjednodušení (simplifikaci) budoucího rámcového programu pro VaVaI s názvem: „H2020 

Simplification: Towards Horizon Europe Rules for Participation – What are the Challenges?“. V rámci 

setkání byly představeny poziční dokumenty Účetního dvora (EÚD), ANRT a EARTO. 

Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde.  

Zdroj: CZELO 

 

OTEVŘENÉ VÝZVY PROGRAMU LIFE 
 

Evropská komise otevřela výzvy pro předkládání projektových návrhů v rámci programu LIFE. 

Pro podprogram Životní prostředí byly zveřejněny výzvy pro přípravné projekty, integrované projekty, 

projekty technické asistence a tradiční projekty: příroda a biodiverzita, životní prostředí a efektivita 

zdrojů, řízení životního prostředí a informace. Uzávěrka pro předložení tzv. concept notes k tradičním 

projektům je 12. a 14. června 2018. 

Pro podprogram Klima byly zveřejněny výzvy pro integrované projekty, projekty technické asistence a 

tradiční projekty: snižování změn klimatu, adaptace na změny klimatu, řízení oblasti klimatu a 

informace. Termín pro předložení úplných návrhů je 12. září 2018. 

Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

https://www.iprhelpdesk.eu/services/cz
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts.pdf
http://www.czelo.cz/files/7.5.2018-EARTO.docx.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/preparatory/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm%C2%A8
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#env
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#env
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm%C2%A8
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#mitigation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#adaptation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#governance
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#governance
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
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DOPORUČENÍ LERU K 9. RÁMCOVÉMU PROGRAMU 
 

Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities - LERU), sdružující 23 

nejvýznamnějších výzkumných univerzit v Evropě, předložila 17 konkrétních návrhů k 9. RP pro 

Evropskou komisi. Doporučení LERU uvádí např. jak může Komise rozvinout sofistikovanějších přístup 

k dopadům projektů financovaných z rámcového programu a jak tyto dopady navýšit v rámci nového 

9. RP. 

Návrhy můžete nalézt zde. 

 

Zdroj: CZELO 

 

HORIZONT EVROPA: EK NAVRHUJE 100 MILIARD EUR NA VÝZKUM A 

INOVACE 

Dne 7. června 2018 představila Evropská komise rozpočet pro výzkum a inovace ve výši 100 miliard eur 
na období 2021–2027. Navrhovaný rozpočet zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizont Evropa 
(z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a 2,4 miliardy eur pro program 
Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. 

Horizont Evropa bude prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC) a stipendií a výměnných pobytů 
v rámci programu Marie Skłodowska-Curie nadále motorem vědecké excelence a zavede tyto nové 
hlavní prvky:Nová Evropská rada pro inovace (EIC) pomůže určit a financovat rychle se rozvíjející a 
vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál vytvářet nové tržní příležitosti. Inovátorům poskytne 
přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování, přičemž jeden nástroj bude 
určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Rada doplní činnost Evropského inovačního a 
technologického institutu; 

• Nové celounijní výzkumné a inovační cíle zaměřené na společenské výzvy a 
konkurenceschopnost průmyslu; 

• Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU; 
• Otevřený přístup k publikacím a údajům; 
• Nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU – Horizont 

Evropa zefektivní počet partnerství a podpoří účinné a operační propojení s dalšími budoucími 
programy EU, jako je politika soudržnosti, Evropský obranný fond, program Digitální Evropa a 
Nástroj pro propojení Evropy, nebo propojení s mezinárodním projektem energie z jaderné 
syntézy ITER. 

https://www.leru.org/
https://www.leru.org/publications/impact-and-the-next-framework-programme-for-research-and-innovation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_cs.htm
https://www.iter.org/
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Vědecké poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum bude i nadále poskytovat Společné 
výzkumné středisko (JRC), které je útvarem Komise pro sdílení vědeckých poznatků. 

Více informací a relevantní dokumenty naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

KONFERENCE O DOPADU SOCIÁLNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD 2018  

• Kdy: 4.10.2018 - 5.10.2018  
• Kde: Kodaň (Dánsko)  

Ve dnech 4. - 5. října 2018 pořádá síť AESIS v Kodani dvoudenní mezinárodní konferenci o 
společenském dopadu sociálních a humanitních věd (Societal Impact of Social Sciences and 
Humanities). Cílem je optimalizovat dopad sociálních a humanitních věd prostřednictvím spolupráce s 
podniky, vládou a občanskou společností. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

Zdroj: CZELO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_cs.htm
http://aesisnet.com/about/
http://aesisnet.com/event/impact-ssh18/
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