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Seán McCarthy bude přednášet v Olomouci 
 

Univerzita Palackého v Olomouci přivítá předního odborníka v oblasti evropského výzkumu Dr. 

Seána McCarthyho.  

Dr. Seán McCarthy se od roku 1980 podílí na všech aspektech evropského výzkumu. 

Specializuje se na pomoc organizacím při navrhování a realizaci jejich evropských výzkumných 

strategií. 

Jedním z témat, na které se zaměřuje je Horizont 2020. V této oblasti realizuje kurzy odborné 

přípravy na nejvýznamnějších univerzitách a výzkumných organizacích. 

Od roku 1995 se zúčastnilo jeho kurzů více než 76 000 účastníků ve 29 zemích. Školení o 

rámcových programech bylo realizováno ve více než 290 výzkumných centrech v celé Evropě.  

 
Na Univerzitě Palackého budou realizovány tyto kurzy: 

 

How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020 

Datum: 6. 3. 2019 

Délka kurzu: 9.00 – 12.30 

Místo konání: Aula PdF, Žižkovo náměstí 5 

Registrujte se ZDE 

  

Getting Ready for Horizon Europe  

Datum: 7. 3. 2019 

Délka kurzu: 9.00 – 12.30 

Místo konání: Velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8 

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků byla registrace již uzavřena. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP. 

 

 

http://www.psup.cz/how-to-write-a-competitive-proposal-for-horizon-2020/
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Grantová agentura ČR zve na semináře v Praze, Brně a Plzni 
 

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i 

navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných 

soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2019 a 

s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít 

při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS. 

Prosíme o zaslání Vašich dotazů dopředu na e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz a do předmětu 

zprávy uveďte město, ve kterém se na seminář chystáte. Na semináře není žádná registrace. 

V Praze se seminář koná 7. 3. 2019 od 14:30 ve Vencovského aule VŠE, nám. W. Churchilla 4, 

130 67 Praha 3. 

FB událost 

V Brně se seminář uskuteční 8. 3. 2018 od 11:00 na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity, Joštova 10, Posluchárna 51 (5. patro). 

FB událost 

V Plzni se seminář uskuteční 11. 3. 2018 od 12:30 na Západočeské univerzitě v Plzni, Technická 

8, areál Bory – společné prostory FAV, 306 14 Plzeň. Budova a místnost: US-207 (Aula). 

FB událost 

Zdroj:GAČR 

 

Brexit: Mimořádné opatření pro Erasmus+ 

 
Evropská komise přijala konečnou řadu mimořádných návrhů v oblasti programu Erasmus +, 

koordinace sociálního zabezpečení a rozpočtu EU pro případ, že Spojené království vystoupí 

dne 30. března 2019 z EU bez dohody. Mezi opatření patří i možnost dokončení programu 

Erasmus+ po 30. březnu pro občany EU a Spojeného království. V případě že Spojené království 

opustí EU bez dohody, mohou studenti a stážisté v zahraničí, kteří se účastní programu 

Erasmus+ dokončit své studium a nadále získají příslušné finanční prostředky nebo granty. 

Další informace naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/398271550927763/
https://www.facebook.com/events/638044049934324/
https://www.facebook.com/events/325200104780026/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_en.htm
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TAČR hledá oponenty VS v roce 2019 

Technologická agentura (TA ČR) plánuje v roce 2019 vyhlásit 15 veřejných soutěží, proto 
potřebuje rozšířit svou databázi o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující 
patřičným vzděláním a zkušenostmi. 

TA ČR hledá právě vás, kteří: 

• jste expertky a experti na výzkum, vývoj a inovace z výzkumných organizací, oblasti 
relevantních podniků, organizací státní správy a samosprávy či nestátních neziskových 
organizací (z aplikační sféry) 

• máte vysokoškolské vzdělání, praxi v oboru a hodnotitelské zkušenosti. 

Co potřebujeme? 

TA ČR pro hodnocení veřejných soutěží potřebuje navázat spolupráci s odbornicemi a 
odborníky disponujícími patřičným vzděláním a zkušenostmi. Vyhlášení proběhne mj. v 
programech: 

• EPSILON (podpora projektů s vysokým aplikačním potenciálem z oblastí znalostní 
ekonomiky, energetiky a materiálů a životního prostředí) 

• DELTA (podpora projektů aplikovaného výzkumu se zapojením zahraničních partnerů) 
• ÉTA (podpora inovačního potenciálu společenských a humanitních věd)  

• THÉTA (podpora transformace a modernizace energetického sektoru)  
• ZÉTA (podpora mladých výzkumnic a výzkumníků). 

Jaké jsou podmínky? 

Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého profesního oboru, na 

druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ 

(know-how) uvedeného v návrhu projektu. 

Odbornicím a odborníkům registrovaným v databázi TA ČR je umožněno podávat návrhy 

projektů do programu, v němž se podílejí na hodnocení v rolích oponentů. Rovněž i profesní 

organizace, z nichž pocházejí, mohou žádat o podporu v příslušném programu.  

Máte zájem o spolupráci? 

Registrujte se přes Informační systém ISTA - podrobné instrukce naleznete na webových 

stránkách TA ČR: Registrace oponentů. 

 

Případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy hodnotitele@tacr.cz. 

  

Zdroj: Technologická agentura ČR 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/test-programy/80-registrace-oponentu.html
mailto:hodnotitele@tacr.cz
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1531-ta-cr-nabizi-spolupraci-pro-oponenty-a-oponentky.html
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Zdroj: Technologická agentura ČR 
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VYHLÁŠENÍ 6. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA LTE219 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje 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, 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a 

inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci  programu 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.  

Uzávěrka soutěžní lhůty je 28. března 2019.  

   

Dokumenty pro uchazeče:  

Zadávací dokumenatce 6. výzvy INTER-EUREKA (LTE), soubor typu zip, (4,75 MB)   

Vzorová smlouva LTE, soubor typu zip, (1,04 MB)  

 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/49612_1_1/
http://www.msmt.cz/file/49613_1_1/
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Přehled informačních dní na rok 2019 
 

Níže naleznete přehled informačních dní, které se konají v roce 2019. Tabulka zahrnuje 

pracovní program H2020 na období 2018-2020 a další programy. Seznam bude průběžně 

aktualizován. 

TÉMA DATUM WEB PREZENTACE 

Virtuální informační den: CEF Transport call 17. ledna 2019 link link 

Informační den 2019 k fotonickým výzvám 18. ledna 2019 link link 

Informační den SC3 o energetické účinnosti 22. ledna 2019 link link 

Informační den k implementaci strategie lidských 

zdrojů (HRS4R) 
29. ledna 2019 link link 

Informační den Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking (FCH JU) 
29. ledna 2019 link link 

Informační den: Erasmus+: Sport 5. února 2019 link link 

Informační den Shift2Rail k výzvám na rok 2019 6. února 2019 link link 

Informační den CEF Transport 7. února 2019 link link 

Informační den a partnerská burza k výzvám SC7 13. - 14. březen 2019 link   

Informační den Bio-based Industries JU 12. dubna 2019 link   

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/inea/en/news-events/events/2019-cef-transport-call-virtual-info-day
https://webcast.ec.europa.eu/cef-transport-virtual-info-day
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/infoday-photonics-2019-calls
https://webcast.ec.europa.eu/cnect-a-4-info-day
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-info-day-22-january-2019
https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/2019-info-day-ensuring-excellent-research-investing-researchers-talents-skills
https://webcast.ec.europa.eu/infoday-hrs4r-art-32
https://www.fch.europa.eu/event/fch-ju-call-2019-info-day
https://www.fch.europa.eu/page/info-day-2019
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day_en#active-horizontal-tab
https://shift2rail.org/news/shift2rails-2019-information-day-open-call-for-proposals-dates-to-be-confirmed-soon/
https://shift2rail.org/participate/info-day-2019/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/CEF-transport-call-2019-info.aspx?_cldee=cGFuY292YUB0Yy5jeg%3d%3d&recipientid=contact-7e48ed714344e61180dc005056a0542b-90c9474d3a1f4ca99df904da4a12a220&esid=9a623fd7-681e-e911-8113-005056a043ea
https://livestream.com/corlive2/events/8538189
https://h2020-sec-soc-2019.b2match.io/
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2019
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Informační den SC2    3. - 4. červenec 2019 link   

 

Zdroj: CZELO 

 

Přehled tematických týdnů na rok 2019 
 

Níže naleznete přehled tematických týdnů na rok 2019. Seznam bude  průběžně aktualizován.  

TÉMA DATUM WEB 
WEBSTREAMING / 

DALŠÍ MATERIÁLY 

Dny průmyslu 5. - 6. února 2019 link  link 

Zelený týden 13. - 17. květen 2019 link   

Týden inovativních regionů 26. - 28. červen 2019 link   

Evropský týden biotechnologií 23. - 29. září 2019 link   

Evropský týden regionů a měst 7. - 10. říjen 2019 link   

Týden surovin 18. - 22. listopad 2019     

 

Zdroj: CZELO 

 

EK vydala dokument zaměřený udržitelnou Evropu do roku 2030  
 

Evropská komise předložila dokument o udržitelné Evropě do roku 2030 (Reflection Paper on 

a Sustainable Europe by 2030). Dokument je součástí diskuse o budoucnosti Evropy, kterou 

zahájila Evropská komise dne 1. března 2017. Dokument analyzuje rozsah výzev pro Evropu a 

představuje možné budoucí scénáře, rovněž poskytuje vodítka pro diskusi, jak lze nejlépe 

dosáhnout cílů OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs) a o možném příspěvku EU k dosažení těchto 

cílů do roku 2030. Scénáře zdůrazňují potřebu dalších kroků tak, aby EU a svět zajistili 

udržitelnou budoucnost. Shrnutí dokumentu je dostupné zde a tisková zpráva zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
http://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days-2019/eu-industry-days-2019-webstreaming_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-week-of-innovation-regions-in-europe-wire2019-conference/
http://www.biotechweek.org/
https://ec.europa.eu/newsroom/euregionsweek/item-detail.cfm?item_id=640524&newsletter_id=1232&utm_source=euregionsweek_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=European%20Week%20of%20Regions&utm_content=Stay%20connected%20and%20have%20your%20say%20on%20the%20European%20Week%20of%20Regions%20%20Cities&lang=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheets_sustainable_europe_012019_v3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_en.htm


10 
 

Finanční aspekty programu Horizont 2020 
 

 

 

Kdy: 8.3.2019 10:00 — 15:30  

Kde: Technologické centrum AV ČR 

Registrace: http://geform.tc.cz/fin_aspekty2019  

Detailní informace 

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Finanční aspekty programu 

Horizont 2020 konaného 8. března 2019 od 10:00 v prostorách TC. Seminář je možné sledovat 

i online. 

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se 

aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation 

Action), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně i u grantů 

ERC (European Research Council).  

Seminář je určen především pro začínající projektové manažery, ekonomy, účetní či 

personalisty, ale také pro výzkumníky, kteří mají zájem seznámit se s finančními pravidly 

projektů programu Horizont 2020. 

Účast na semináři je bezplatná, dovolujeme si Vás ale upozornit, že registrace je možná pouze 

do vyčerpání kapacity přednáškové místnosti. Registrovat se můžete zde do 25. února 2019. 

Pro online sledování se můžete registrovat zde (odkaz bude registrovaným účastníkům zaslán 

jeden den před konáním akce). 

V přiložené pozvánce naleznete předpokládaný harmonogram akce. 

Kontaktní jméno pořadatele: Aneta Hlavsová, Lenka Chvojková 

Zdroj: TCAV 

 

 

 

 

 

http://geform.tc.cz/fin_aspekty2019
http://geform.tc.cz/fin_aspekty2019
http://geform.tc.cz/fin_aspekty_webstream
https://www.h2020.cz/files/hlavsova/Financni-seminar-Pozvanka_3.pdf
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Videozáznam z akce „Shaping how Horizon Europe is implemented” 
 

Dne 30. ledna 2019 se v Bruselu uskutečnil workshop zainteresovaných subjektů s názvem 

„Shaping how Horizon Europe is implemented”. Cílem akce bylo diskutovat o implementaci 

programu Horizon Europe s evropskými zastřešujícími organizacemi, přičemž byl pokryt celý 

životní cyklus projektu od podání návrhu až po efektivní podávání zpráv a využívání výsledků.  

Na akci se mimo jiné diskutovala také správa Evropského účetního dvora 

o zjednodušení administrativní zátěže v programu H2020. Videozáznam z akce je k dispozici zde 

(část I) a zde (část II). 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ip/novinky/horizont-2020-snizeni-administrativni-zateze-2
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ip/novinky/horizont-2020-snizeni-administrativni-zateze-2
https://livestream.com/corlive1/events/8481132
https://www.youtube.com/watch?v=_fEvYmXtM70&feature=youtu.be
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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/

