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Elektronický měsíčník  
s informacemi o novinkách,  

výzvách k předkládání projektů  
v souvislosti s možnostmi  

zapojení se do výzkumných  
a vzdělávacích programů. 
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Všem kolegyním a kolegům z Univerzity Palackého 

v Olomouci i mimo ni přeji za tým PSUP všechno 

nejlepší v roce 2019, hodně dobrých zpráv a málo 

stresu. Mnoho štěstí při posuzování podaných 

projektů a pevné nervy s vypořádáním všech 

realizovaných. 

 

Pavla Tresterová 
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Termíny podávání zpráv 
 

Grantová agentura ČR 

Dílčí zprávy řešených projektů GAČR 2018 -  do 15. ledna 2019 

Manuál k vyplnění dílčí zprávy ke stažení zde.  

Zadávací dokumentace z jednotlivých let najdete zde. 

Závěrečné zprávy -  do 31. ledna 2019 

Kriteria_hodnoceni_zaverecnych_zprav 

Manuál_Závěrečná zpráva_FINAL 

Zadávací dokumentace dle let najdete zde. 

 

Technologická agentura ČR 

Průběžné zprávy – 30. 1. 2019  

Závěrečná zpráva – do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu 

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA https://ista.tacr.cz 

Zpráva se odešle v systému ISTA a vygeneruje se potvrzení elektronického podání zprávy, 

které se následně odešle datovou zprávou. 

 

Program INTER-EXCELLENCE  

U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení, avšak 

nejpozději do 30. 1. 2019. 

U začínajících projektů v roce 2018 a u projektů LTC17xx s dobou řešení kratší než dva roky 

se vyplňuje formulář:  Souhrnné vyúčtování za rok 2018 program I-EXCELLENCE, soubor typu 

xlsx, (26,31 kB)  

Přílohy ke stažení zde:  

PEZ 2018_INTER_EXCELLENCE_formular, soubor typu docx, (85,97 kB)   

ZAZ 2018_INTER_EXCELLENCE_formular, soubor typu docx, (91,09 kB)   

Pokyny k oponenturám INTER-EXCELLENCE 2018, soubor typu pdf, (491,38 kB)   

Přílohy-formuláře k oponentnímu řízení_ ke stažení, soubor typu zip, (185,9 kB)  

Více informací naleznete ZDE. 

https://gacr.cz/wp-content/uploads/files/Manuál_Dílčí-zprávy_FINAL-1.pdf
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
https://gacr.cz/file-download/8108
https://gacr.cz/file-download/33140
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
https://ista.tacr.cz/
http://www.msmt.cz/file/48955_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48955_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48956_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48957_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48958_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48959_1_1/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excllence-informace-k-vypracovani-prubeznych-a


5 
 

NAKI II 

Odevzdání finančních přehledů na Ministerstvo kultury ČR do 25. 1. 2019. Tabulky k vyplnění 

byly zaslány jednotlivým řešitelům.  

 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ČESKO-POLSKÝCH PROJEKTŮ PRO ROKY 2019-

2020 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam společných česko-polských 

výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 schválených pro udělení podpory z veřejných 

prostředků. Na základě návrhů projektů doručených ve výzvě k podávání návrhů česko-

polských výzkumných projektů v rámci MOBILITY 2019-2020 a s ohledem na výsledky jejich 

odborného hodnocení vybrala smíšená česko-polská komise celkem 17 projektů.  

MŠMT vydá řešitelům schválených společných projektů rozhodnutí o poskytnutí 

institucionální podpory ve výši uvedené v přiloženém seznamu projektů:  

Seznam schválených projektů 2019-2020, soubor typu xlsx, (44,63 kB)  

Zdroj: MŠMT 

 

Výsledky činnosti Komise pro přijímání návrhů projektů do 4. veřejné 

soutěže v programu TRIO 
 

Komise vyhodnotila ve dnech od 5. 11. 2018 do 12. 12. 2018, zda doručené návrhy projektů 

splnily podmínky dle zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji 

v programu TRIO s tímto výsledkem: 

266 návrhů projektů celkem bylo doručeno do veřejné soutěže; z toho 

232 návrhů projektů bylo přijato do veřejné soutěže a jsou určeny k dalšímu hodnocení 

Radou programu TRIO; 

31 návrhů projektů nebylo přijato do veřejné soutěže a již nebudou ve smyslu § 21 odst. 3 

zákona č. 130/2002 Sb. dále hodnoceny Radou programu TRIO; 

3 návrhy projektů jsou dále posuzovány na základě podkladů vyžádaných od uchazečů 

k doplnění: FV40037, FV40040 a FV40058. 

 Přílohy ke stažení 

Výsledek-FK-4.VS-TRIO_Přijaté [pdf, 173 kB] 

Výsledek-FK-4.VS-TRIO_Nepřijaté [pdf, 172 kB] 

Zdroj: MPO 

http://www.msmt.cz/file/49429_1_1/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2019/1/Vysledek-FK-4-VS-TRIO_Prijate.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2019/1/Vysledek-FK-4-VS-TRIO_Neprijate.pdf
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Blíží se uzávěrka výzev VISEGRAD FUND  
 

Visegrad Fund je finančí mechanismus na podporu spolupráci mezi Českou republikou, 

Slovenskou republikou, Maďarskem a Polskem. Jsou podporovány projekty, které zapojují 

partnery z těchto čtyř zemí. 

Uzávěrka odevzdávání projektů je 1. února 2019 

Vyhlášené výzvy: 

Visegrad Grants 

Visegrad + Grants 

Strategic Grants 

Zdroj: www.visegradfund.org 

 

Proběhla uzávěrka projektů 10. ročníku Studentské grantové soutěže 

na UP 
 

15. ledna 2019 bylo ukončeno podávání projektů v rámci 10. ročníku soutěže IGA UP. Bylo 

podáno celkem 195 projektů. Nyní bude probíhat hodnocení oponentů, hodnotících komisí na 

fakultách a grantové rady UP. Výsledky budou známy do konce února 2019. 

 

Fakulta Počet podaných projektů 

CMTF 11 

FF 37 

FZV 10 

LF 35 

PDF 39 

PF 12 

PŘF 33 

FTK 18 

Celkem 195 

 

 

 

 

 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
http://www.visegradfund.org/
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Vyhlášení výběrového řízení pro rozvojové projekty do Fondu rozvoje 

sdružení CESNET – tisková zpráva 
 

Praha 16. ledna 2019. Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila výběrové řízení na 

rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení.  

Finanční bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích: 

a / Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních  

a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí  

a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR 

b / Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET 

Podrobnou specifikaci tematických okruhů najdete na webových stránkách Fondu rozvoje 

sdružení CESNET: https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx. Letos se podporovaná témata 

rozšířila o nové oblasti, jakými jsou vzdělávání v otázce bezpečnosti, problematika eIDAS, 

algoritmů umělé inteligence (AI), integrace a transformace do cloudového prostředí, podpora 

Internetu věcí (Iot), distribuci kvantových klíčů (QKD).  

Dlouhodobě jsou podporovány oblasti nástrojů zpracování dat, vytváření vědeckovýzkumných 

datových zdrojů, bezpečnosti, nástrojů pro federaci identit, multimediálních přenosů, přenosu 

frekvence a času. 

Zažádat o finanční podporu projektu mohou zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR nebo 

vysokých škol, které jsou řádným členem sdružení CESNET. Pokud to zadání tematického 

okruhu výslovně připouští, může být řešitelem projektu i student  

v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.  

Návrhy projektů musí být podány do sídla sdružení CESNET písemně v jednom vyhotovení a v 

elektronické verzi ve formátu PDF do 15. února 2019. Věcný záměr a technická 

realizovatelnost projektu musí být projednána s příslušným oddělením sdružení CESNET 

minimálně pět dní před termínem podání projektu. Výsledky výběrového řízení budou 

oznámeny na webu Fondu rozvoje sdružení CESNET, kde jsou už nyní vystaveny kompletní 

podmínky pro podání žádosti. 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje 

a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která 

zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí 

širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. 

Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních 

technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v 

budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku 

bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů. Více na: www.cesnet.cz 

Zdroj: CESNET 

 

https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
http://www.cesnet.cz/
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Nová verze Anotované modelové grantové dohody (5.1) 
 

Evropská Komise vydala 6. prosince 2018 novou verzi Anotované grantové dohody. Všechny 

aktualizace jsou shrnuty v tabulce v úvodní části dokumentu a pro snadnější orientaci v textu 

jsou revidované části označeny zeleným symbolem v levém okraji textu. 

Tato doplněná verze (5.1) nepředstavuje pro běžné příjemce grantů H2020 žádné relevantní 

změny, detailně naopak rozpracovává pilotní ERC projekty na pevnou částku (tzv. lump sum). 

Bližší informace naleznete v dokumentu od strany 411.  

Nová anotovaná grantová dohoda je také k nalezení na stránkách Funding & tender 

opportunities portálu v sekci Reference Documents, Guidance.  

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 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/

