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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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VYHLÁŠENÍ DOKTORSKÉ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA 

UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI 
 

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výzvu v rámci interní 

celouniverzitní Doktorské studentské grantové soutěže.  
 

Cílem Doktorské studentské grantové soutěže je podpora jednoletých výzkumných grantů 

realizovaných studenty doktorských studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci 

v prezenční i kombinované formě studia za účelem zvýšení úrovně znalostí a dovedností 

nezbytných pro jejich budoucí profesní uplatnění ve sféře výzkumu a vývoje.  

 

Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2021, 16:00 hodin.  

 

Dokumentace k výzvě je ke stažení zde.  

 

Pro zájemce o předkládání grantů v rámci Doktorské studentské grantové soutěže budou 

realizovány dva Semináře pro předkladatele projektů: 

-  v českém jazyce dne 22.09.2021 (registrace zde)   

-  v anglickém jazyce dne 23.09.2021 (registrace zde).  

 

Tato Doktorská studentská grantová soutěž je financována z prostředků Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění schémat Doktorské studentské 

grantové soutěže a jejich pilotní implementace“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713.  

 

!Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže na UPOL (IGA) proběhne standartně v 

průběhu listopadu 2021! 

 

 

 

 

 

 

https://www.psup.cz/igracek/
http://www.psup.cz/seminar-pro-predkladatele-grantu-dsgs-–-22-09-2021/
http://www.psup.cz/seminar-for-dsgc-grant-applicants-–-23-09-2021/
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ANNOUNCEMENT OF THE DOCTORAL STUDENT GRANT COMPETITION 

AT PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC 
  

The Rector of Palacký University Olomouc announces a call under the internal 

university-wide Doctoral Student Grant Competition.  
  

The aim of the Doctoral Student Grant Competition is to support one-year research grants 

implemented by full-time or part-time students of doctoral study programs at Palacký 

University Olomouc in order to increase the level of their knowledge and help them improve 

the skills necessary for their future careers in research and development. 

  

The deadline for submission is 27 October 2021, 4 pm. 

  

Call documentation can be downloaded here. 

  

For those interested in submitting grants within the Doctoral Student Grant Competition there 

are two Seminars for project applicants: 

- in Czech on September 22, 2021 (registration here)  

- in English on September 23, 2021 (registration here). 

  

The doctoral student grant competition is financed from the funds of the Operational Program 

Research, Development and Education under the project "Improving schematics of Doctoral 

student grant competition and their pilot implementation", Reg. No. 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713. 

  

!The call of the 13th year of The Student Grant Competition at PU (IGA) will be published 

during November 2021! 

  

 

 

https://www.psup.cz/igracek/
http://www.psup.cz/seminar-pro-predkladatele-grantu-dsgs-–-22-09-2021/
http://www.psup.cz/seminar-for-dsgc-grant-applicants-–-23-09-2021/
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Projektový servis UP Vás srdečně zve na seminář 
 

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 2021-2021 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem příprav Operačních 

programů, s jejich cíli a zaměřením. 

  

Kdy: 1. 10. 2021, 10.00 hod. 

Kde: FTK, Tř. Míru 117, budova NC, místnost 518 (bude značeno) 

Přednášející: Mgr. Gabriela Pokorná, ředitelka Projektového servisu UP 

 

Registrovat se můžete ZDE. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP 

 

 

http://www.psup.cz/seminar-strukturalni-fondy-eu-2021-2027/
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VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ 
 

GAČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s 

předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve 

spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této 

výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency.  

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do           

22. 12. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2021 (do 16:00), který stanovila pro 

polské uchazeče agentura NCN.   

Dokumenty výzvy: 

Zadávací dokumentace 

Aplikace pro podávání české části přihlášky 

Originální text výzvy v polštině (anglické znění bude dostupné v nejbližších dnech) 

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) 

2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace 

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2022 (English version) 

 

Zdroj: GAČR 

 

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ NA PRINCIPU HODNOCENÍ LEAD 

AGENCY – NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (USA) 
 

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead 

Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA 

ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National 

Science Foundation (NSF). 

Jedná se o kontinuální výzvu, kdy česká část musí být doručena GAČR do 7 dnů od podání 

návrhu projektu NSF. 

Dokumenty výzvy: 

Podporované oblasti 

Výzva na stránkách NSF 

https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-polsko-ceskych-projektu/
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://www.gris.cz/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://gacr.cz/file-download/48187
https://gacr.cz/file-download/48187
https://gacr.cz/file-download/48433
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-national-science-foundation-usa/
https://gacr.cz/cesti-vedci-budou-mit-unikatni-moznost-spolupracovat-s-vedci-z-usa/
https://gacr.cz/cesti-vedci-budou-mit-unikatni-moznost-spolupracovat-s-vedci-z-usa/
https://www.nsf.gov/od/oise/IntlCollaborations/CzechRepublic.jsp
https://www.nsf.gov/pubs/2021/nsf21111/nsf21111.jsp
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Zadávací dokumentace 

Aplikace pro podávání návrhů projektů  

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 

2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury 

Rules – partner organization 

Často kladené dotazy 

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – LA GRANTY 2022 

 

Zdroj: GAČR 

 

 

WEBINÁŘ PRO PŘÍJEMCE K REALIZOVANÝM PROJEKTŮM TAČR 
 

Technologická agentura České republiky pořádá on-line webinář 

k realizovaným projektům.  

 

Uskuteční se dne 29. 9. 2021 od 13:00 hodin.  

 

Webinář se bude týkat podpisu smluv a změny směrnic. 

 

Pro účast na webináři se můžete registrovat ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://gris.cz/
https://gacr.cz/file-download/48187
https://gacr.cz/file-download/48187
https://gacr.cz/file-download/48433
https://gacr.cz/faq/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/04/FAQ_LA_2022_Partner_novy-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7wK_lw3qMiknRdn27Ej2fqVHBIRMCVhcbPhhYqDeFCwr5Ag/viewform
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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 

 

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=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=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=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=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=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
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Widening Participation and Strengthening the European Research Area 

Widening participation and spreading excellence 

Reforming and enhancing the European R&I System 

  

Zdroj: Funding & Tenders Portal, EK 

 

E-LEARNINGOVÉ KURZY K HORIZONTU EVROPA 
 

Národní kontaktní pracovníci pro Horizont Evropa (NCP) připravili sérii kurzů, které jseu 

zaměřeny na informace o Evropské unii, programu Horizont Evropa, přípravě projektového 

návrhu, etice ve výzkumu či roli NCP. Kurzy jsou navrženy především s ohledem na potřeby 

nově nominovaných NCP, ale jsou přístupny i široké veřejnosti a mohou sloužit jako užitečný 

zdroj informací zájemcům o účast v projektech Horizontu Evropa. 

Na kurzy se můžete registrovat na NCP Portále pro Horizont Evropa 

zde: https://courses.horizoneuropencpportal.eu/  

Zdroj: TC AV ČR 

 

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE TC AV ČR – PODZIM 2021 
 

Technologické centrum připravilo v rámci cyklu JAK NA HORIZONT EVROPA sérii seminářů, na 

které se lze již nyní zaregistrovat. 

 

• 7. října Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa (pozor, akce proběhne 

prezenčně v TC) 

• 11. října Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa (online) 

 

• 12. října Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa (online) 

 

• 13. října Koordinace projektů Horizont Evropa (online) 

 

• 14. října Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa (online) 

 

• 20. října Nástroje Horizont Evropa pro firmy (forma bude upřesněna a zahájení 

registrace bude teprve následovat) 

 

Zdroj: TC AV ČR 

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://courses.horizoneuropencpportal.eu/
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/166/modul-1:-jak-pripravit-vyzkumny-projekt...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/145/modul-2:-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/147/modul-4:-komunikace,-sireni-a-vyuziti...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/149/modul-5:-koordinace-projektu-horizont-evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/146/modul-3:-dusevni-vlastnictvi,-smluvni-vztahy...


10 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.h2020.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.czelo.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.gacr.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vedavyzkum.cz/
http://www.azv.cz/
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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/

