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MODUL VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO PH.D. STUDENTY, AKADEMICKÉ A 

VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY UP II. BĚH 
 

Projektový servis UP zve všechny zájemce na druhý běh Modulu vzdělávacích aktivit pro Ph.D. 

studenty, akademické a VaV pracovníky UP, který  je realizován v rámci projektu Zkvalitnění 

schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace, 

CZ.02.2.69/0.0/19_073/0016713. 

Modul obsahuje ucelený systém vzdělávání složený ze 6 tematických seminářů.  

 

Cílem je proškolení akademických, VaV pracovníků a Ph.D. studentů UP v průřezových 

dovednostech potřebných k práci ve vědě a výzkumu včetně soft skills.  

Program modulu: 

Zimní semestr: 

Etika vědecké práce (Doc. et Doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.)  

• Termín: 25.10.2021, 13.00 - 16.00 

• Místo konání: TD-2.517 (dostavba Teoretických ústavů, LF UP, Hněvotínská 3) 

Příprava a řízení vědecko-výzkumných projektů (Mgr. Pavla Tresterová)  

• Termín: 11.11.2021, 13.00 - 16.00 

• Místo konání: 1.25 (katedra bohemistiky, FF UP, Křížkovského 10) 

Práce s databázemi, open access (Mgr. Kristina Mikešová, Lukáš Walek)  

• Termín: 25.11.2021, 13.00 - 16.00 

• Místo konání: on-line 

 

Letní semestr: 

Transfer výsledků a patentová ochrana (Ing. Filip Auinger)  

• Termín: bude upřesněno 

• Místo konání: bude upřesněno 

Prezentační kompetence (PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.)  

• Termín: bude upřesněno 

• Místo konání: bude upřesněno 

Pedagogické kompetence (doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA)  

• Termín: bude upřesněno 

• Místo konání: bude upřesněno 
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Registrace: 

Registrovat se můžete ZDE. Registrací potvrzujete svoji účast na celém vzdělávacím modulu. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psup.cz/modul-vzdelavacich-aktivit-pro-ph-d-studenty-akademicke-a-vyzkumne-pracovniky-up-ii-beh/
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Projektový servis UP Vás srdečně zve na seminář 
 

OP JAN AMOS KOMENSKÝ 2021-2027 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem přípravy Operačního programu, jeho 

zaměřením a plánovanými výzvami. 

  

Kdy: 22. 10. 2021, 10.00 hod. 

Kde: FTK, Tř. Míru 117, budova NC, místnost 518  

Přednášející: Mgr. Gabriela Pokorná, ředitelka Projektového servisu UP 

 

Registrovat se můžete ZDE. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP 

 

 

 

 

https://www.psup.cz/seminar-op-jak-2021-2027/
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VLÁDA SCHVÁLILA OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ 
 

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový 

dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná 

se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán 

Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou 

komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci 

v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na úspěchy Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který umožnil získávat evropské dotace v období 2014–

2020. 

 

Hlavním cílem OP JAK pro programové období 2021–2027 je podpora rozvoje otevřené a 

vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a 

rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. 

První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu 

všech úrovní vzdělávání – od předškolního až po terciární vzdělávání. 

 

Pro operační program je vyčleněna celková alokace 90 mld. Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na 

podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství. 

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V loňském roce došlo k zahájení tzv. 

neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhají negociace mezi členskými 

státy a Evropskou komisí týkající se konkrétnějšího zaměření operačních programů. Poslední 

kolo tohoto neformálního dialogu proběhne 18. října 2021. Poté bude OP JAK předložen 

Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu. Nutnou podmínkou pro zahájení tohoto 

kroku je právě schválení OP JAK vládou. 

 

Finální schválení OP JAK se očekává v prvním kvartálu roku 2022. Následně bude svoláno první 

zasedání Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit 

Harmonogram výzev OP JAK s cílem co nejrychleji vyhlásit první výzvy.   

 

Nominační proces pro platformy OP JAK bude zahájen do konce října 2021.  V souladu 

s principem partnerství budou k nominaci svých zástupců vyzváni relevantní partneři pro 

oblast vzdělávání a výzkumu. Konkrétně se jedná o Monitorovací výbor OP JAK, Plánovací 

komisi programu hlavní, Plánovací komisi programu pro Prioritu 1 a Plánovací komisi 

programu pro Prioritu 2. 

 

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE. 

Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+. 

  

Zdroj tiskové zprávy: MŠMT 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
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Tisková zpráva   

DALŠÍ VÝZVA PROJEKTŮ PROOF-OF-CONCEPT ZAHÁJENA 

 

 

Olomouc (12. října 2021) – Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil příjem 

přihlášek v rámci kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. 

Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní 

uplatnění.  

 

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR  je zaměřen na uplatnění aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje a inovací a Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na 

Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D., 

kteří chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak potenciál svého nápadu. „Hledáme 

takové projekty, které jsou vhodné na ověření přenositelnosti VaV do praxe, například vytvořením 

metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru“, uvádí Dr. Petr 

Kubečka, ředitel VTP UP. „Projekty by měly mít vysoký potenciál praktického uplatnění případně  

významný dopad na společnost. Hledáme proto projekty z přírodních věd, tak i z oblasti SSHA 

(Social Sciences, Humaties and Arts).“ dodal. 

Je Váš nápad vhodný pro PoC? To si můžete ověřit semináři, který se uskuteční dne 20. října 2021 

ve 13:00 (další informace webu VTP UP) nebo si domluvte konzultaci přímo s našimi manažery zde. 

Příjem přihlášek bude ukončen 1. listopadu 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy 

Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit od 1. prosince 2021.  

V aktuálním programu GAMA 2, pro období 2020–2022, je na projekty připraveno více jak 17 mil. Kč. 

Finance lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. PoC projekty jsou na Univerzitě 

Palackého realizovány od roku 2014 a bylo již podpořeno  43 dílčích projektů. V současné době je nebo 

bylo v řešení 14 projektů. Mezi nimi například: Testbal (www.acbaluo.cz), TETRECOM 

(www.tetrecom.cz), Active (www.ac-tive.cz), TFL- Typing for Life  (www.typingforlife.cz), Nano roušky 

(www.argecure.com), ZEDA (www.zeda.cz) a Fenotyper (phenotyper.vtpup.cz) nebo čtyři projekty z 

oblasti Mössbauerovy spektroskopie (https://mossbauer.vtpup.cz/). 

 

Bude další projekt právě ten Váš? Možná ano, ale  nezapomeňte zaslat přihlášku PoC. 

Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty 

ke stažení. 

Harmonogram výzvy PoC projektů je následující:  

1. 10. 2021  Vyhlášení příjmu přihlášek PoC    

20. 10. 2021  Seminář pro žadatele 13:00-14:00 hod registrace přes CŽV 

1. 11. 2021  Odevzdání přihlášek dílčích projektů  

od 2. 11. 2021  Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek  

18. 11. 2021  Předložení projektů Radě pro komercializaci  

https://www.vtpup.cz/proof-of-concept
https://www.vtpup.cz/kontakt
http://www.acbaluo.cz/
http://www.tetrecom.cz/
http://www.ac-tive.cz/
http://www.typingforlife.cz/
http://www.argecure.com/
http://www.zeda.cz/
https://phenotyper.vtpup.cz/
https://mossbauer.vtpup.cz/
https://www.vtpup.cz/proof-of-concept
https://www.vtpup.cz/proof-of-concept
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25. 11. 2021  Zasedání Rady pro komercializaci  

do 30. 11. 2021  Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL  

30. 11. 2021  Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR  

1. 12. 2021  Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů  

  

Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné 

na stránkách VTP UP: https://www.vtpup.cz/proof-of-

concept. 

  

Kontaktní osoba:  

Mgr. Hana Doláková | PR manažerka  

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci |   

E: hana.dolakova@upol.cz | M: 774 716 713 |  

Zdroj: VTP UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vtpup.cz/proof-of-concept
https://www.vtpup.cz/proof-of-concept
mailto:hana.dolakova@upol.cz
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VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VS O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 

2022 – 2023, PODPROGRAM 3: DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA 

ZDRAVOTNÍ PÉČI V ČR 
 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů 

řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem 

stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum 

ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí 

lidskýchOonemocnění.  

 

V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů 

pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů 

přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19. 

  

Termíny VS: 

Vyhlášení soutěže: 12. 10. 2021 

Ukončení soutěže: 23. 11. 2021 (do 23:59 hod.) 

Zahájení řešení vybraných projektů: 1. dubna 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu 

smluv), 

Ukončení řešení projektů nejpozději do: 31. 12. 2023 

Předpokládaná délka trvání řešení projektů: 21 měsíců 

  

Způsob podávání žádostí 

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetových stránkách MZ, jedná se o 

interaktivní PDF formuláře (MZ22-Zadost, MZ22-Zadost-S). Žádost musí být vyplněna podle 

návodu v zadávací dokumentaci. 

  

Dokumenty soutěže: 

ZD-VES-Covid.pdf (503,56 KB) 

MZ22-Zadost.pdf (548,56 KB) 

MZ22-Zadost-S.pdf (462,26 KB) 

Stanoveni-intenzity-a-vyse-podpory.xlsx (17,28 KB) 

Prohlaseni-FO-SUKL.pdf (69,07 KB) 

Prohlaseni-PO-SUKL.pdf (69,28 KB) 

CP-FO-prokazani-zpusobilosti.pdf (35,57 KB) 

CP-PO-prokazani-zpusobilosti.pdf (40,22 KB) 

CP-FO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf (35,45 KB) 

CP-PO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf (40,21 KB) 

CP-PO-rozpoctova-pravidla.pdf (44,37 KB) 

CP-vyzkumna-organizace.pdf (42,20 KB) 

http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/MZ22-Zadost.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/MZ22-Zadost-S.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/ZD-VES-Covid.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/MZ22-Zadost.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/MZ22-Zadost-S.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/Stanoveni-intenzity-a-vyse-podpory.xlsx
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/Prohlaseni-FO-SUKL.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/Prohlaseni-PO-SUKL.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-FO-prokazani-zpusobilosti.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-PO-prokazani-zpusobilosti.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-FO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-PO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-PO-rozpoctova-pravidla.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/CP-vyzkumna-organizace.pdf
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Manual-COVID19-PDF-zadost-Navrhovatel.pdf (1,79 MB) 

Manual-COVID19-PDF-zadost-Spolunavrhovatel.pdf (1,09 MB) 

  

Více informací o VS naleznete na stránkách AZV. 

  

Zdroj: AZV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/Manual-COVID19-PDF-zadost-Navrhovatel.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2021/ves-c19/Manual-COVID19-PDF-zadost-Spolunavrhovatel.pdf
http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2023-podprogram
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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=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
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
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EU OFICIÁLNĚ SPOUŠTÍ MISE  
 

Evropská komise zahájila implementaci tzv. misí v 5 oblastech. Jedná se o nový koncept 

spolupráce v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí.  

 

Mise by měly přinést naplnění následujících cílů: 

Adaptace na změnu klimatu: podpora nejméně 150 evropských regionů a komunit v tom, aby 

se do roku 2030 staly odolnými vůči změně klimatu; 

Rakovina: spolupráce s Evropským plánem boje proti rakovině s cílem zlepšit život více než 3 

milionů lidí do roku 2030 prostřednictvím prevence a léčby; 

Oceány a vody: jejich obnova do roku 2030; 

Klimaticky neutrální a chytrá města: 100 takových měst do roku 2030; 

Dohoda o půdě pro Evropu: 100 "živých laboratoří" a demonstračních projektů inspirujících k 

přechodu ke zdravé půdě do roku 2030. 

 

Sdělení EK k misím zde. 

Tisková zpráva v češtině zde. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4747
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VYHLÁŠENÍ ERC STARTING GRANTS 
 

Koncem září byla spuštěna výzva v oblasti ERC na tzv Starting grants. Uzávěrka grantů je 

stanovena na 13. ledna 2022 v 17:00 bruselského času. 

 

ERC Starting granty se zaměřují na podporu začínající nezávislé kariéry vynikajících mladých 

vědců, zejména na fázi tvorby vlastního výzkumného týmu nebo programu. Žadateli mohou 

být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let 

před fixním datem 1. 1. 2021. Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat 

alespoň z 50 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo 

zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na 

dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €. 

 

Výzvu naleznete ZDE. 

 

Důležité dokumenty: 

ERC 2022 Work Programme 

Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls 

 

Zdroj: TC AV ČR, F&T Portal 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=erc;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;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/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
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NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K VÝZVÁM 2022 HORIZONTU EVROPA - 

ZDRAVÍ 
 

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 11. listopadu 2021  Národní informační den 

zaměřený na  výzvy 2022 programu Horizont Evropa pro  Klastr 1 - Zdraví.  O své zkušenosti se 

podělí také úspěšní řešitelé projektů H2020. Jazykem akce bude čeština a forma bude on-

line. Registrace je otevřená do 9. listopadu 2021.  

Program akce naleznete ZDE. 

Registrovat se můžete ZDE. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 
 

Technologické centrum AV ČR pro Vás připravilo online seminář, který je věnován finančním 

a právním aspektům akcí Marie Skłodowska-Curie. 

V rámci semináře se dozvíte: 

• informace o dílčích schématech MSCA podporovaných v programu Horizont Evropa  

• jaká jsou specifika jednotkových nákladů, které se v těchto akcích využívají 

• jak správně nastavit smlouvu s výzkumníkem 

• na co si dát pozor v konsorciální či partnerské smlouvě 

• jakým způsobem se popasovat s etickými otázkami  

Cílovou skupinou semináře jsou především projektoví manažeři a výzkumní pracovníci. Účast 

na semináři je ale otevřená také všem dalším zájemcům o tuto problematiku.  

Předběžný program semináře je k dispozici zde. V případě zájmu o účast se, prosím, předem 

zaregistrujte na tomto odkazu. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1728/Informa%C4%8Dn%C3%AD%20den%20k%20v%C3%BDzv%C3%A1m%20klastru%201_%202022.pdf
https://geform.tc.cz/N%C3%A1rodn%C3%AD%20informa%C4%8Dn%C3%AD%20den%20k%20v%C3%BDzv%C3%A1m%202022%20Horizontu%20Evropa%20-%20Zdrav%C3%AD
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1705/pozvánka%20PPT.pdf
http://geform.tc.cz/finance_MSCA
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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 

 

 

 

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.gacr.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vedavyzkum.cz/
http://www.azv.cz/
https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/

