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VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM 
VÝVOJI A INOVACÍCH K PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ 
IDENTITY NA LÉTA 2016 AŽ 2022 (NAKI II) 

 

Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 (dále jen 
„poskytovatel“) vyhlašuje dnem 11. března 2019 třetí jednostupňovou veřejnou soutěž 
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI 
II (identifikační kód programu: DG) 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, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01). 

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin. Hodnotící 
lhůta začíná dnem 1. května 2019 a končí dnem 16. prosince 2019. 

Uchazečem, resp. příjemcem podpory na projekt mohou být výlučně výzkumné organizace – 
právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace a které řeší projekt samostatně, 
nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, také výzkumnými organizacemi – 
spoluuchazeči (resp. dalšími účastníky) projektu. Požadavky na prokázání způsobilosti 
uchazečů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů 
projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové 
adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html. 

Návrh projektu musí být zpracovaný podle zadávací dokumentace na předepsaných 
formulářích. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách 
poskytovatele na adrese https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html a tvoří přílohy 
zadávací dokumentace. Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který 
bude úplný, vyplněn na těchto formulářích a doručen způsobem uvedeným v zadávací 
dokumentaci. 

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné 
soutěži informativní seminář dne 2. dubna 2019 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací 
místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za 
uchazeče. Účast ve formátu „název instituce – jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 
2019 na mailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz. 

Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019 do 14:00 hodin způsobem 
stanoveným v zadávací dokumentaci. Návrhy doručené po tomto termínu nebo podané jiným 
způsobem nebudou do veřejné soutěže přijaty. 

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději do 16. prosince 2019 na internetové 
adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.  

https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html
https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html
mailto:marketa.hovorkova@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html
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Dokumentaci k veřejné soutěži naleznete na tomto odkazu: 

Vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI II na období let 2020 - 2022.zip 

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR 

 

BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKY VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ GRANTOVÉ AGENTURY ČR 

STANDARDNÍ PROJEKTY 
 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů 
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. 

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. 

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 
písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841. 

Vyhlášení veřejné soutěže pro standardní projekty 

Zadávací dokumentace pro standardní projekty s počátkem řešení v roce 2020 

Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby 

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby 

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

Extract of tender document 

 

JUNIORSKÉ PROJEKTY 
 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů 
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. 

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. 

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/vyhlaseni-3-verejne-souteze-naki-ii-na-obdobi-let-2020-2022-10248.zip
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://gris.cz/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-STD-2020.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/ZD-STD-2020_FINAL_web.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-FO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO-dle-218-2000.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Tender-document-STD-2020_extract.pdf
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://gris.cz/
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V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 
písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. 

Vyhlášení veřejné soutěže pro juniorské projekty 

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty s počátkem řešení v roce 2020 

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby 

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

Extract of tender document 

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 
 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů 
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. 

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. 

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 
písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841. 

Vyhlášení veřejné soutěže pro mezinárodní projekty 

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty s počátkem řešení v roce 2020 

Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby 

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby 

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

Extract of tender document 

 

EXPRO PROJEKTY 
 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence 
v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. 

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. 

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-JUN-2020.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/ZD-JUN-2020_FINAL_web.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO-dle-218-2000.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Tender-document-JN-2020_extract.pdf
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://gris.cz/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-MEZ-2020.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/ZD-MEZ-2020_FINAL_web.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-FO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO-dle-218-2000.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Tender-document-INT-2020_extract.pdf
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Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 
písemně / (expro@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 803 a 
227 088 855. 

Vyhlášení veřejné soutěže pro EXPRO projekty 

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty s počátkem řešení v roce 2020 

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby 

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

Tender Document 

Zdroj: GAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://gris.cz/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%A9-sout%C4%9B%C5%BEe-EXPRO-2020.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/ZD-EXPRO-2020_FINAL_web.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-uchaze%C4%8De-PO-dle-218-2000.docx
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/02/Tender-document-EXPRO-2020.pdf
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NÁVRH STRUKTURY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO OBDOBÍ PO ROCE 
2020 SCHVÁLILA VLÁDA 
 

Vláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh 
počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně 
rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků. 

  
Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR (běžné ceny), 
nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá 
s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a 
programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery. 
  
Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021-2027:  

Název OP Řídicí orgán 

OP Konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OP Doprava Ministerstvo dopravy 

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

OP Výzkum a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP Lidské zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj 

OP Technická pomoc a kvalita správy Ministerstvo pro místní rozvoj 

OP Přeshraniční spolupráce bude upřesněno 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ, 
GAMA, PODPROGRAM 2, SEAL OF EXCELLENCE  
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou 
soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2, Seal of 
Excellence. 

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a 
střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument 
fáze 1 ze 4. uzávěrky roku 2018 či 1. uzávěrky roku 2019. 

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), 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, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za 
účelem naplňování cílů programu GAMA. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o 
způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a 
souvisejících dokumentech. 

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 14. 3. 2019 a končí dnem 25. 04. 2019 v 
níže uvedené hodiny: 

Návrh projektu bude přijímán do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 

Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 
23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk/, v kategorii Program GAMA – 
veřejná soutěž, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o 
zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve 
formátu Google Tabulek. 

Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového formuláře ve formátu 
Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne 
návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) nebo Open DocumentFormat (.ods) a následně 
musí být do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního 
uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být 
uvedeno „5. veřejná soutěž – program GAMA – PP 2 – NÁVRH PROJEKTU“. 

https://www.tacr.cz/hesk/
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Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující 
způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí 
být uvedeno „5. veřejná soutěž – program GAMA – PP 2 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 
HLAVNÍHO UCHAZEČE“. 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 5. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace k 5. VS programu GAMA, PP2, Seal of Excellence 

Příloha č. 1 Čestné prohlášení pro uchazeče-Swom statement of the applicant 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Všeobecné podmínky 

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 

Povinná pravidla publicity 

 

Více informací k veřejné soutěži naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/Zad%C3%A1vac%C3%AD_dokumentace_k_5._VS_programu_GAMA_PP2_Seal_of_Excellence_-_Aneta_Polakovi%C4%8Dov%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/priloha_1-cestne_prohlaseni_za_uchazece_sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/N%C3%A1rodn%C3%AD_priority_orientovan%C3%A9ho_v%C3%BDzkumu_experiment%C3%A1ln%C3%ADho_v%C3%BDvoje_a_inovac%C3%AD_-_Aneta_Polakovi%C4%8Dov%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/vseobecne_podminky_v5.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gama/2.%20podprogram/SoE/Povinn%C3%A1_pravidla_publicity_-_Aneta_Polakovi%C4%8Dov%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1600-vyhlaseni-5-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2-seal-of-excellence.html
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VYHLÁŠEN DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O UDĚLENÍ JUNIORSKÉHO 
GRANTU UP V OLOMOUCI  
 

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých 
akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a 
laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu. 

Soutěž je určena uchazečům se zahraničními zkušenostmi z postdoktorální stáže. Předkladatel 
musí naplnit podmínky stanovené vnitřní normou, nemusí být ke dni podání návrhu projektu 
zaměstnancem UP a zároveň musí být hlavním řešitelem projektu. Na výsledky prvního 
ročníku soutěže z minulého roku se podívejte zde. 

Hlavní řešitel projektu je akademickým, vědeckým nebo výzkumným pracovníkem, v době 
podání návrhu projektu dovršil nejvýše 37 let věku, je nositelem titulu Ph.D., maximální doba 
od udělení titulu Ph.D. je 8 let, vykazuje excelentní výsledky, podílí se na mezinárodní 
spolupráci a absolvoval postdoktorskou stáž v minimální délce 3 měsíce. 

Dalšími členy řešitelského týmu mohou být jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci 
UP, studenti UP, techničtí a odborní pracovníci UP. Doba řešení projektu je 36 měsíců. 

 

Návrh projektu je možné podat do tří vědních oblastí: 

• přírodní vědy, matematika a informatika, 
• lékařské vědy a biomedicína, 
• humanitní a společenské vědy 

 

Minimální financování na projekt je 1 mil. Kč, maximální výše financování jsou 4 mil. Kč. V 
rámci soutěže není možno žádat o investiční prostředky. 

Návrhy projektů je možné podávat do 12. 5. 2019. Očekávané vyhlášení výsledků soutěže je 
plánováno na začátek listopadu 2019. 

Návrh projektu v anglickém jazyce se podává pouze v elektronické podobě prostřednictvím 
oddělení Vědy a výzkumu Rektorátu UP: hana.prichystalova@upol.cz. 

Text vyhlášení, dokumentaci i formulář naleznete v příloze. 

 Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci 

 

 

 

 

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/v-olomouci-podporili-prvni-juniorske-granty
mailto:hana.prichystalova@upol.cz
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PREZENTACE z akce „Finanční aspekty programu Horizont 2020“ 
 

Dne 8. března 2019 se v prostorách Technologického centra uskutečnil celodenní seminář 
seznamující účastníky se základními finančními pravidly projektů H2020 (RIA, IA, CSA, ERC). 
Akce se zúčastnilo více než 60 posluchačů a dalších téměř 100 ji sledovalo online.  

 Prezentace z akce můžete nelézt zde: 

• Chvojková, Hlavsová (Technologické centrum AV ČR) - Finanční aspekty programu 
H2020 

• Chroustová (KPMG) - Audity v rámci H2020 pohledu auditora 

Na akcích byla také představena videa týkající se finančního reportování a nového 
účastnického portálu. Tato videa i další relevantní videa, které připravilo Technologické 
centrum k projektů H2020, naleznete zde.  
Zdroj: www.H2020.cz 

 

Národní informační den k MSCA / MSCA National Information Day 
 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 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 Samy 
Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů 
projektů. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrovat se můžete 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/chvojkova/Chvojkova-Hlavsova-TC-2019-03-08-WEB.pdf
https://www.h2020.cz/files/chvojkova/Chvojkova-Hlavsova-TC-2019-03-08-WEB.pdf
https://www.h2020.cz/files/chvojkova/Chroustova-KPMG-2019-03-08.pdf
https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/e-learning-h2020
http://geform.tc.cz/info_day_MSCA_2019
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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. 

Zdroj: www.H2020.cz 

 

Dopady BREXITu na partnerství v H2020 
 

 

Platforma ERA-LEARN 2020 vypracovala dvoustránkový dokument shrnující potenciální 
implikace odchodu Velké Británie z EU bez dohody na nástroj ERA-NET Cofund a na další druhy 
partnerství. Dokument zveřejněný online dne 14. února 2019 je k dispozici ke stažení zde. 

Zdroj: www.H2020.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.era-learn.eu/documents/implicationsofbrexit.pdf
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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/
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