
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronický měsíčník  
s informacemi o novinkách,  

výzvách k předkládání projektů  
v souvislosti s možnostmi  

zapojení se do výzkumných  
a vzdělávacích programů. 

 

2. číslo, ročník 2021 



2 
 

OBSAH 
 

Projekty navržené k financování v rámci česko-rakouské výzkumné spolupráce ..................... 3 

Program TAČR THÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže ................................................................. 3 

Aktuality OP VVV ........................................................................................................................ 5 

Metodický dopis – udržitelnost .................................................................................................. 5 

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu .................................................. 5 

Investice/neinvestice po 1. 1. 2021............................................................................................ 5 

H O R I Z O N T   2 0 2 0 .............................................................................................................. 6 

Informační kampaň Horizont Evropa ......................................................................................... 6 

POTVRZENÉ ODPOVĚDI PRO Q4/2020 a projekty MSCA: Často kladené otázky a odpovědi, 
které se týkají COVID-19 a implementace projektů H2020 ....................................................... 7 

Úspěšné projekty MSCA-IF-2020 ................................................................................................ 8 

Informační zdroje ..................................................................................................................... 10 

Redakce .................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PROJEKTY NAVRŽENÉ K FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ČESKO-RAKOUSKÉ 
VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE 

  

Seznam všech projektů navržených k financování je k nahlédnutí zde. 

MŠMT upozorňuje, že zařazení na list projektů k podpoře ze strany smíšené komise je nutnou, 
nikoliv postačující podmínkou poskytnutí podpory na řešení projektu. Definitivní výsledky 
Výzvy k podávání návrhů projektů společné česko-rakouské výzkumné spolupráce v rámci 
programu Mobility s dobou řešení 2021–2022 budou žadatelům sděleny formou rozhodnutí 
podle §14m zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Univerzita Palackého získala dva projekty. 

  

Zdroj: MŠMT 

 

PROGRAM TAČR THÉTA: VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR vyhlašuje dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA). 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem 
naplňování cílů Programu THÉTA. 

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace 
energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude 
dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, 
které jsou zaměřené  
na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a 
systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění  
v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. 

 

Soutěžní lhůta:  11. února 2021 v 9:00 hodin - 12. května 2021  

Projekty se podávají prostřednictvím informačního systému ISTA; zaslání následujících 
dokumentů prostřednictvím své datové schránky TA ČR - afth9xp: 

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)  

https://www.msmt.cz/file/54799_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54799_1_1/
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Doklady k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně). 

Dokumentace k výzvě: 

Zadávací dokumentace  

Nápověda k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo  
v informačním systému ISTA.  

videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA.  

Často kladené dotazy (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete 
položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.  

 

Nejčastější dotazy k 4. veřejné soutěži Programu THÉTA položené skrze HELPDESK budou 
zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který 
proběhne v první polovině března 2021. Přesné datum bude ještě upřesněno. 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/02/10/1612960210_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/02/10/1612960210_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
http://ista.tacr.cz/
http://ista.tacr.cz/
http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/
https://helpdesk.tacr.cz/


5 
 

AKTUALITY OP VVV 
 

METODICKÝ DOPIS – UDRŽITELNOST 
 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-
udrzitelnost-2.htm  

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu – 
udržitelnost ke všem verzím obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce. Metodický dopis 
upravuje v Pravidlech pro žadatele a příjemce podávání zpráv o udržitelnosti, žádostí o změnu 
v období udržitelnosti a vykazování indikátorů v období udržitelnosti. 

 

AKTUALIZACE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU 
 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizaci-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-
zmenu.htm  

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 29. 1. 2021 aktualizaci uživatelské příručky Zpracování 
žádosti o změnu. 

 

INVESTICE/NEINVESTICE PO 1. 1. 2021 

 
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/investice-neinvestice-po-1-1-2021.htm  

Informujeme žadatele/příjemce prostředků z OP VVV, že v souvislosti s novelou zákona o 
daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 nedochází k žádné změně definice „investic“ a 
„neinvestic“ z hlediska prostředků poskytovaných na projekty OP VVV.  

 

Zdroj: MŠMT 

 

 
 
 
 
 
 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-udrzitelnost-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-udrzitelnost-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-udrzitelnost-2.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizaci-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-zmenu.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizaci-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-zmenu.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizaci-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-zmenu.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/investice-neinvestice-po-1-1-2021.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/investice-neinvestice-po-1-1-2021.htm
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INFORMAČNÍ KAMPAŇ HORIZONT EVROPA 
 

 

 

Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT pořádá ve dnech 8.-11. 3. 2021 informační 
kampaň k programu Horizont Evropa, kde jednotliví NCP v oblastech své působnosti v 
několika samostatných blocích detailněji představí nové příležitosti, plánované výzvy a 
pravidla programu Horizont Evropa. Informační kampaň je určena pro všechny výzkumnice a 
výzkumníky, projektovou podporu výzkumných institucí i inovačních firem. 
Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná 
témata ve výzvách v roce 2021, jaké jsou hlavní strategické cíle i návaznosti programu na 
evropské politiky. Pozornost bude věnována také novým aspektům, rozdílům a návaznostem 
na program Horizont 2020. 

Podrobnější informace o jednotlivých blocích jsou uvedeny v programu.  
Zájemci se mohou registrovat 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://www.h2020.cz/files/kampan-HEU.pdf
https://www.h2020.cz/files/kampan-HEU.pdf
https://geform.tc.cz/ZAPOJTEseDoHORIZONTU_EVROPA_ONLINE
https://geform.tc.cz/ZAPOJTEseDoHORIZONTU_EVROPA_ONLINE
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Termíny: 

8. března 2021 – První pilíř (Excelentní věda) 

9. března 2021 – Druhý pilíř (Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu) 

10. března 2021 – Třetí pilíř (Inovativní Evropa) 

11. března 2021 – Rozšiřování účasti a posilování ERA, JRC, implementace projektů a synergie 

 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

POTVRZENÉ ODPOVĚDI PRO Q4/2020 A PROJEKTY MSCA: ČASTO 
KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI, KTERÉ SE TÝKAJÍ COVID-19 A 
IMPLEMENTACE PROJEKTŮ H2020 
 

Technologické centrum pro Vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často 
kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu 
současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo 
Evropská komise a jejich nejaktuálnější seznam můžete nalézt zde. Odpovědi si v tomto 
dokumentu můžete přečíst v českém jazyce s odkazy na jejich původní verzi. 

Tento dokument je nyní také doplněn prezentací od Research Executive Agency (REA), která 
podrobně shrnuje všechna pravidla týkající se ztížené implementace projektů Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) podle jejich typu, tj. ITN, IF, RISE, ale také COFUND a Noc vědců. 

http://www.h2020.cz/files/hlavsova/Covid-FAQs-sorted-2nd-wave-applicability.pdf
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/Covid-FAQs-sorted-2nd-wave-applicability.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/8-COVID-19-in-MSCA-2-December-2020-final.pdf
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/8-COVID-19-in-MSCA-2-December-2020-final.pdf
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Prezentace potvrzuje všechny dříve vydané otázky a odpovědi, které je možné nalézt ve výše 
zmíněném dokumentu. 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz.  

Připojený soubor: Covid FAQs sorted_2nd wave applicability.pdf 

Připojený soubor: 8 - COVID-19 in MSCA - 2 December 2020 - final.pdf 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY MSCA-IF-2020 
 

Byly zveřejněny výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné 
pobyty Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Celkem byl předložen rekordní 
počet 11 573 projektů. 

  

Ze 142 hodnocených žádostí předložených českými institucemi uspělo 21 projektů – 19 
projektů typu European Fellowships a 2 projekty typu Global Fellowships. Ve třech případech 
se jednalo o reintegrační granty, které podali výzkumníci a výzkumnice vracející se z působení 
v zahraničí (v tzv. třetí zemi) zpátky do České republiky. Dvojnásobný počet získaných grantů 
ve srovnání s předchozím rokem (10 grantů) je obrovský úspěch. Úspěšnost českých 
hostitelských institucí se vyšplhala na 14,79 %, téměř se zdvojnásobila oproti předchozímu 
roku (8,13 %). Čísla ukazují nejen pozitivní trend většího zájmu o podávání individuálních 
grantů MSCA (o 19 více než v roce 2019), ale především rostoucí kvalitu předkládaných 
projektových návrhů. 

  

Nejvíce grantů (5) získalo Vysoké učení technické v Brně, o jeden méně pak na Univerzitu 
Karlovu. Po dvou podpořených projektech má Biologické centrum AV ČR, Masarykova 
univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice. S jedním projektem pak 
uspěly Biotechnologický ústav AV ČR, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fyzikální ústav 
AV ČR a Mikrobiologický ústav AV ČR. Zjistěte více k výsledkům WF. 

Podívejte se také na výsledky MSCA-IF-2020 dle typů grantů. Cut off scores (minimální 
potřebné skóre pro financování předloženého grantu) najdete zde. 

 
 

 

 

mailto:finance@tc.cz
mailto:finance@tc.cz
https://www.h2020.cz/storage/042fd2cb13ba368c02d0d50c2710dcb97cd33550
https://www.h2020.cz/storage/042fd2cb13ba368c02d0d50c2710dcb97cd33550
https://www.h2020.cz/storage/7b44a66b59a387aa25c9628c740ab16bb6751275
https://www.h2020.cz/storage/7b44a66b59a387aa25c9628c740ab16bb6751275
https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/tri-granty-pro-cr-z-posledni-vyzvy-wf-2020-1
https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace/novinky/tri-granty-pro-cr-z-posledni-vyzvy-wf-2020-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/msca-if-2020/1927650-if2020_call_results_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/msca-if-2020/1927650-if2020_call_results_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/msca-if-2020/1927651-if2020_percentiles_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/msca-if-2020/1927651-if2020_percentiles_en.pdf
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Podpora projektů z OP JAK 

Uchazeči o individuální granty MSCA, kteří nebyli navrženi k financování ve výzvách MSCA a 
zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci žádat v dalším programovém období o 
podporu ze strukturálních fondů. MŠMT předpokládá otevření první výzvy podporující 
mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v Operačním programu Jan Amos Komenský až 
na jaře 2022, a to z důvodu zpoždění ve vyhlášení programu Horizont Evropa, na který je 
národní program navázán. Nicméně o finanční podporu v první výzvě se budou moci ucházet 
i žadatelé z výzvy MSCA-IF-2020.  

 

Zdroj: TC AV ČR 
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

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

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.czelo.cz/
http://www.czelo.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.gacr.cz/
http://www.gacr.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.msmt.cz/
mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/
http://www.psup.cz/
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