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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. 

 

1. číslo, ročník 2022 
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SPUŠTĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OP JAK A HARMONOGRAM VÝZEV 
2022 
 

Řídicí orgán spustil nové webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský  
(OP JAK).  

  

Nový web OP JAK poskytuje přehledné informace o OP JAK, který bude realizován 
v programovém období 2021–2027. Naleznete zde přehledné informace o výzvách, veškeré 
dokumenty související s danou výzvou budou přístupné na jednom místě (vč. Zápisů 
z výběrových komisí, FAQ apod.). U jednotlivých výzev se v informačním boxu ihned dozvíte, 
jaký je celkový objem předložených, hodnocených či podpořených žádostí apod. 

Webové stránky jsou dostupné na webové adrese – www.opjak.cz. 

  

Řídicí orgán zveřejnil na webu www.opjak.cz draft Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 
2022.  

Harmonogram výzev doposud nebyl schválen Plánovací komisí programu hlavní (PKP), k tomu 
by mělo dojít ihned po schválení Programového dokumentu OP JAK ze strany Evropské komise.  
Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke 
schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu 
termínů. 

 
Harmonogram je k dispozici v ZDE. 

  

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

http://www.opjak.cz/
http://www.opjak.cz/
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022.pdf
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022.pdf
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OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ BYL JAKO PRVNÍ 
PŘEDLOŽEN EVROPSKÉ KOMISI 
 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační 
program pro programové období 2021–2027 předložen ke schválení Evropské komisi. OP JAK 
podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.  

MŠMT intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení 
implementace OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK, předpoklad vyhlášení prvních výzev 
(Šablony, Teaming) je v květnu 2022. 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech  
a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která 
povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích 
obyvatel. Program bude navazovat na úspěchy končícího Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání a bude jedním z důležitých nástrojů naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR 
do roku 2030+. 

 

Zdroj: MŠMT 
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PROGRAM TAČR GAMA 2: ZMĚNA TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE  

 
Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) 
informuje, že vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu 
na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací GAMA  
2, podprogram 2, původně plánované na 19. ledna 
2022, se vzhledem k rozpočtovému provizoriu 
odkládá. 

O dalším vývoji vyhlášení 4. veřejné soutěže 
Programu GAMA 2 a termínu webináře vás bude  
TA ČR informovat dle aktuální situace. 

 

 

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 5. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE 

 
TAČR na konci roku 2021 vyhlásil výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí 
– Prostředí pro život. 

•  TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 
projektů. 

•  TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 
projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou 
soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů 
projektů. 

•  TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 
projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098857_Podpo%C5%99en%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098857_Podpo%C5%99en%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098689_Nedostatek%20disponibiln%C3%ADch%20prost%C5%99edk%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098689_Nedostatek%20disponibiln%C3%ADch%20prost%C5%99edk%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098768_Nepodpo%C5%99en%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/21/1640098768_Nepodpo%C5%99en%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20-%20Michal%20Tesa%C5%99.pdf
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/
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PROGRAM NCK: VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program 
NCK”). 

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou 
a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. 

 

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je: 

 

• zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií  
v klíčových oborech s perspektivou růstu; 

•  zvýšení konkurenceschopnosti podniků; 

•  posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. 

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je 
vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě 
vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných 
kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi. 

 

Parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE.  

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 6. dubna 2022  

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 
Call documentation 
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces 
Annex No. 1 – Evaluation process 
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra 
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council 
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace  
Annex No. 3 – Income from commercialisation 
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče 
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s) 
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru 
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639552991_Parametry%202.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20NCK.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639552991_Parametry%202.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20NCK.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563919_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563919_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563944_Call%20documentation.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563944_Call%20documentation.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575223_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575223_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575196_Annex%20No.%201%20-%20Evaluation%20process.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575196_Annex%20No.%201%20-%20Evaluation%20process.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557655_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20N%C3%A1vrh%20slo%C5%BEen%C3%AD%20rady%20centra.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557655_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20N%C3%A1vrh%20slo%C5%BEen%C3%AD%20rady%20centra.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557687_Annex%20No.%202%20-%20Proposal%20for%20composition%20of%20Centre%20Council.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557687_Annex%20No.%202%20-%20Proposal%20for%20composition%20of%20Centre%20Council.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557713_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20P%C5%99%C3%ADjmy%20z%20komercializace.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557713_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20P%C5%99%C3%ADjmy%20z%20komercializace.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557733_Annex%20No.%203%20-%20Income%20from%20commercialisation.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557733_Annex%20No.%203%20-%20Income%20from%20commercialisation.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557766_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20P%C5%99%C3%ADloha%20za%20pracovi%C5%A1t%C4%9B%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557766_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20P%C5%99%C3%ADloha%20za%20pracovi%C5%A1t%C4%9B%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557789_Annex%20No.%204%20-%20Annex%20for%20applicant's%20research%20group(s).xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557789_Annex%20No.%204%20-%20Annex%20for%20applicant's%20research%20group(s).xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557814_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%205%20-%20Strategicky%CC%81%20vy%CC%81hled%20a%20perspektivy%20v%20oboru.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557814_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%205%20-%20Strategicky%CC%81%20vy%CC%81hled%20a%20perspektivy%20v%20oboru.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557868_Annex%20No.%205%20-%20Strategic%20outlook%20and%20prospects%20in%20the%20field.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557868_Annex%20No.%205%20-%20Strategic%20outlook%20and%20prospects%20in%20the%20field.docx
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Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 
Smlouva o poskytnutí podpory 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory 
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

Doplňující dokumentace 

Program Národní centra kompetence 
Pravidla pro publicitu 
Formulář pro druh výsledku NmetS 
Návrh dílčího projektu 
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem/se změnou projektu 
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v rámci programu NCK 

 

Více informací naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

5. ROČNÍK NÁRODNÍHO DNE VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR 
ČR PROBĚHNE 15. ÚNORA 2022  
 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou (MUNI) a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) zvou k účasti na 
5. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který proběhne v úterý dne 
15. února 2022. 

Datum:            úterý dne 15. února 2022 

Čas:                   09:30 – 17:00 hod. SEČ 

Odkaz:              YouTube kanál Masarykovy univerzity 

Program:         5thLRIsNationalDay_Programme (pdf) 

Registrace:      Registrační formulář 

Kontakt:           5thLRIsNationalDay@msmt.cz 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/12/1639268365_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/12/1639268365_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556666_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556666_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556777_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556777_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-7
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-7
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/13/1639394692_III_N%C3%A1vrh%20na%20zm%C4%9Bnu%20programu_NCK_vl%C3%A1da%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/13/1639394692_III_N%C3%A1vrh%20na%20zm%C4%9Bnu%20programu_NCK_vl%C3%A1da%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/13/1639394692_III_N%C3%A1vrh%20na%20zm%C4%9Bnu%20programu_NCK_vl%C3%A1da%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432599_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432599_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/formular-pro-druh-vysledku-nmets-12
https://www.tacr.cz/dokumenty/formular-pro-druh-vysledku-nmets-12
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557149_N%C3%A1vrh%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADho%20projektu.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557149_N%C3%A1vrh%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADho%20projektu.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557190_Souhlas%20Rady%20centra%20s%20nov%C3%BDm%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADm%20projektem_se%20zm%C4%9Bnou%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557190_Souhlas%20Rady%20centra%20s%20nov%C3%BDm%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADm%20projektem_se%20zm%C4%9Bnou%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557224_V%C3%BDkaz%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20z%20komercializa%C4%8Dn%C3%ADch%20aktivit%20projektu%20v%20r%C3%A1mci%20programu%20NCK.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557224_V%C3%BDkaz%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20z%20komercializa%C4%8Dn%C3%ADch%20aktivit%20projektu%20v%20r%C3%A1mci%20programu%20NCK.xlsx
https://www.tacr.cz/program-nck-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-nck-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/
https://www.muni.cz/
https://www.muni.cz/
https://www.ceitec.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=jvJ_c28lBU4
https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2021/12/5thLRIsNationalDay_pre-final-programme.pdf
https://www.ceitec.cz/5-rocnik-narodniho-dne-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-cr/a4153
https://www.ceitec.cz/5-rocnik-narodniho-dne-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-cr/a4153
mailto:5thLRIsNationalDay@msmt.cz
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Akce bude zaměřena na témata: 

• Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR; 
• Analýza socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR; 
• Podpora velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v letech 2023–

2029; 
• Evropské výzkumné infrastruktury koordinované ČR; 
• Architektura budování národní datové infrastruktury ČR. 

Více informací naleznete v programu akce. Konference bude probíhat v českém jazyce bez 
tlumočení. 

Zdroj: MŠMT 

 

 

INTERREG CENTRAL EUROPE 1. VÝZVA 

 

 
Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru  
a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení 
potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. 
Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření 
znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy 
na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování. 
 
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, 
zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, 
ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj; a prozatím 
zůstává v jednání také zlepšení dopravních spojení. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě 
dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, 
hodnotové řetězce apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra 
spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80 % oprávněných výdajů. 
 
1.výzva INTERREG CENTRAL EUROPE 2021–2027 se otevřela 15. listopadu 2021 s termínem 
pro podání žádostí 23.2.2022, sledujte https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
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HORIZONT EVROPA – VÝZVY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 
  

Excellent Science 

European Research Council (ERC) 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
Research infrastructures 
  

Global Challenges and European Industrial Competitiveness 

Health 
Culture, creativity and inclusive society 
Civil Security for Society 
Digital, Industry and Space 
Climate, Energy and Mobility 
Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment 
  

Innovative Europe 

The European Innovation Council (EIC) 
European innovation ecosystems 
 

Widening Participation and Strengthening the European Research Area 

Widening participation and spreading excellence 
Reforming and enhancing the European R&I System  

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,             
H O R I Z O N T   E V R O P A 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121692;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EVROPSKÁ KOMISE HLEDÁ EXPERTY PRO EVROPSKÉ MISE 
 

Evropská komise hledá experty do Mission Boards pěti misí EU. Celkem se jedná o 15 expertů 
pro každou misi.  Ti by se měli zaměřit zejména na zvyšování povědomí o misích mezi občany 
a na rady týkající se jejich implementace.  

Uzávěrka přihlášek je 2. února 2022. 

Detailní informace včetně požadavků naleznete zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

AKCE K HORIZONTU EVROPA PŘIPRAVOVANÉ NICER 
 

Technologické centrum AV ČR informuje o plánu akcí připravovaných Národním informačním 
centrem (NICER) na 1. pololetí roku 2022. Zatím se jedná o předběžné informace, akce budou 
průběhu upřesňovány. 

Leden    

• Informační den k EIT HEI Initiative (24.1.) 
• Informační den Výzkumné infrastruktury (28.1.)  
• Mock interview pro žadatele o ERC Advanced granty 

Únor      

• CZ-SK online infoden k Excellence Hubs (7.2.) 
• Webinář k výzvám Partnerství KDT (8.2.) 
• Informační webinář Pathfinder Open  
• Webinář k výzvě WIDERA-ACCEESS (Hop-On) 
• Infoden k tématům výzvy ERA 2022 
• Školení pro projektové manažery k přípravě grantů ERC (24.2.)              

Březen   

• Modul 1 interaktivních workshopů „Jak na program Horizont Evropa“ - Příprava 
výzkumného projektu do HE 

• Modul 9 interaktivních workshopů „Jak na program Horizont Evropa" - Jak se stát 
hodnotitelem 

• Finanční aspekty programu HE 
• Národní informační den k MSCA       

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en&pk_campaign=rtd_news
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/284/informacni-den-k-eit-hei-initiative
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/284/informacni-den-k-eit-hei-initiative
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/297/informacni-den-%E2%80%93-vyzkumne-infrastruktury-
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/297/informacni-den-%E2%80%93-vyzkumne-infrastruktury-
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/299/cz-sk-online-infoden-k-excellence-hubs
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/299/cz-sk-online-infoden-k-excellence-hubs
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
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Duben  

• Modul 2 interaktivních workshopů „Jak na program Horizont Evropa“ Příprava 
rozpočtu a vykazování nákladů v HE 

• Modul 5 interaktivních workshopů „Jak na program Horizont Evropa“ Koordinace 
projektů HE 

• Modul 8 interaktivních workshopů „Jak na program Horizont Evropa“ Nástroje 
Horizont Evropa pro firmy 

• Informační den k MSCA Postdoctoral Fellowships               

Květen   

• Setkání NINET (12.5.) 
• Informační den k MSCA Doctoral Networks 
• Školení pro projektové manažery k přípravě MSCA Postdoctoral Fellowships ve výzvě 

2022 
• Informační den k novému nástroji ve Wideningu ERA Talents 
• 1. část workshopu pro žadatele o granty ERC 
• Kulatý stůl zástupců v evropských partnerstvích 
• Informační webinář Circular Bio-based Europe 
• Osobní náklady v H2020 a HE 

Červen  

• Workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships ve výzvě 2022 
• 2. část workshopu pro žadatele o granty ERC 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

BYLA ZVEŘEJNĚNÁ AKTUALIZOVANÁ MODELOVÁ GRANTOVÁ DOHODA 
 

Na portálu FTOP byla zveřejněna aktualizovaná verze Modelové grantové dohody pro Horizont 
Evropa (v1.1). Aktualizované znění je k dispozici zde. Hlavní změnou je přidání zvláštních 
ustanovení týkajících se společných podniků (Joint Undertakings). Výčet všech změn je uveden 
v historii změn v úvodu dokumentu.   

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.horizontevropa.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.opvvv.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

www.azv.cz 

https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k výzvám, dokumentům, akcím, k přípravě 
či realizaci projektů financovaných z národních i mezinárodních grantových 

zdrojů se neváhejte obrátit na pracovníky Projektového servisu.  

Rádi Vám poradíme a pomůžeme! 

 

 

REDAKCE 
 

Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

www.psup.cz 

http://www.h2020.cz/
http://www.tc.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/
http://www.vedavyzkum.cz/
http://www.azv.cz/
https://ec.europa.eu/
https://www.psup.cz/kontakty/
https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/
http://www.psup.cz/
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