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GAČR: VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ 
 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu 

hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. 

 

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 

22. 12. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2022 (do 16:00), který stanovila pro 

polské uchazeče agentura NCN. 

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání 

způsobilosti naleznete v záložce „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) 

2023 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace  

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2023 (English version) 

  

Způsobilost za UPOL bude pro účely této výzvy zajištěna. Poskytovatel považuje za návrh 

projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím 

informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky s názvem Grantové 

projekty (Grantová agentura České republiky). Vygenerované návrhy, prosím, zasílejte na 

ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 20.12.2022. 

 

Zdroj: GAČR 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://www.gris.cz/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://gacr.cz/file-download/49742
https://gacr.cz/file-download/49742
https://gacr.cz/file-download/49777
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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MINISTERSTVO VNITRA – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU IMPAKT 

(BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM) 
 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 21. září 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-

2025 (IMPAKT 1) -podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. 

Soutěžní lhůta trvá od 22. září 2022 do 9. listopadu 2022.  

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Do této 

veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. 

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na 

internetové adrese poskytovatele  http://www.mvcr.cz/ na 

adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-

podprogramu-3.aspx. 

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické 

agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA 

zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV IMP3/3VS - návrh projektu". 

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně 

vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. 

Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

zadávací dokumentace (docx, 356 kB) 

příloha 1A program (pdf, 854 kB) 

příloha 1B usnesení (pdf, 227 kB) 

příloha 2A čestné prohlášení uchazeč ČR (docx, 27 kB) 

příloha 2B čestné prohlášení uchazeč zahraničí (docx, 27 kB) 

příloha 3 čestné prohlášení projekt (docx, 27 kB) 

příloha 4A vzor smlouvy (docx, 163 kB) 

příloha 4B vzor závazných parametrů (docx, 21 kB) 

příloha 4C vzor všeobecných podmínek (pdf, 330 kB) 

 

Zdroj: MV ČR 

 

 

http://www.mvcr.cz/
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
https://ista.tacr.cz/
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/2-zadavaci-dokumentace-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/3-1a-program-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/4-1b-usneseni-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/5-2a-cestne-prohlaseni-uchazec-cr-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/6-2b-cestne-prohlaseni-uchazec-zahranici-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/7-3-cestne-prohlaseni-projekt-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/8-4a-vzor-smlouvy-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/9-4b-vzor-zavaznych-parametru-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/10-4c-vzor-vseobecnych-podminek-pdf.aspx
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INTERREG DANUBE: NOVÉ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - 1. 

VÝZVA OTEVŘENA 
 

Interreg Danube Transnational Programme vyhlásil k 29. 9. 2022 1. výzvu k podávání 

projektů, v jejímž rámci je v plánu rozdělit až 50 % celkové alokace programu. Termín pro 

odevzdání projektů byl stanoven na 21. 11. 2022 14:00 hod (CET). 

  

Program podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají prostřednictvím 

integrace politik ve vybraných oblastech. 

 

S cílem dosáhnout vyššího stupně územní integrace velmi různorodého Podunají působí 

program nadnárodní spolupráce jako politická hnací síla a průkopník při řešení společných 

výzev a potřeb v konkrétních oblastech politiky, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce 

přinese hmatatelné výsledky. 

 

1. výzva je určena pro návrhy neinvestičních projektů zaměřených na priority programu 1, 2, 

3 a specifický cíl 4.2:.   

A smarter Danube Region 

A greener, low-carbon Danube Region 

A more social Danube Region 

A better cooperation governance: 4.2 Increased institutional capacities for territorial and 

macroregional governance  

Samotný výběr projektů probíhá formou dvoukolového hodnocení. 

Projekty by měly být zaměřeny na transnárodní spolupráci partnerů v rámci programové 

oblasti Podunajského regionu zahrnujícího 9 členů Evropské unie a 5 dalších států. Partnerství 

musí být složeno subjekty z minimálně 3 různých států, kdy současně minimálně jeden z 

partnerů musí být z členského státu EU.  

Maximální délka realizace je stanovena na 30 měsíců s předpokládaným počátkem řešení na 

začátku roku 2024. 

Míra financování z fondů EU je stanovena na 80 %. V případě veřejných vysokých škol se 

předpokládá ještě zajištění 10% spolufinancování ze státního rozpočtu ČR. 

Projektové žádosti jsou podávány prostřednictvím online aplikace Jems. 

Podrobnosti včetně programové dokumentace naleznete na webu programu Interreg 

Danube. 

Zdroj: www.interreg-danube.eu 

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-1-smarter-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-2-greener-low-carbon-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-3-more-social-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-4-better-cooperation-governance-in-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-4-better-cooperation-governance-in-danube-region
https://jems.allamkincstar.gov.hu/no-auth/login
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call
http://www.interreg-danube.eu/
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INTERREG CENTRAL EUROPE PLÁNUJE VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY 
 

Program Interreg Central Europe informoval o oznámení předběžného termínu vyhlášení 2. 

výzvy, které se očekává v termínu 22. března 2023. 

Podrobnosti druhé výzvy k předkládání návrhů budou dále projednány a schváleny 

monitorovacím výborem na jeho příštím zasedání v Bratislavě ve dnech 15.-16. prosince 2022. 

Podmínky pro předkládání projektů 2. výzvy budou částečně ovlivněny tím, do jaké míry bude 

tematické zaměření již pokryto projekty schválenými v 1. výzvě. Může se tedy stát, že se ve 2. 

výzvě uplatní nepatrné omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření (ve srovnání s předchozí 

výzvou). 

Program podpoří spolupráci partnerů 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; vliv 

veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic. 

Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat 

potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu ve složení minimálně 3 projektových 

partnerů ze 3 států (nejméně 2 jsou z programového území). 

Očekávaný počátek řešení projektů je počátkem roku 2024. 

Čas před vyhlášením výzvy je možné využít k síťování a hledání vhodných projektových 

partnerů například prostřednictvím webových stránek programu. 

 

Zdroj: Interreg central Europe, dotace.eu 

 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Newcallopenson22March2023.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Newcallopenson22March2023.html
https://community.interreg-central.eu/
https://community.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-nadnarodni-spoluprace-interreg-central-eur/novinky/je-cas-zacit-s-pripravou-projektu-pro-2-vyzvu-inte
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PROGRAM NCK: MOŽNOST NAVÝŠENÍ ROZPOČTU NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

PODANÝCH DO 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
  

Technologická agentura ČR vyzývá uchazeče k přípravě dílčích 

projektů, které mohou být financovány nad rámec rozpočtu v aktuálně 

podaném návrhu projektu, pokud splní podmínky NPO (Národní plán 

obnovy), ze kterého budou financovány. 

 

 

Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost 

čerpat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). NPO je 

souhrn reforem a investic a má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové 

pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a 

příležitosti zelené a digitální transformace. 

Více informací o NPO naleznete na webové stránce www.planobnovy.cz. 

TA ČR je subjektem implementace částí komponent 1.3, 4.5 a 5.2. V rámci implementace 

investice “Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)” 

komponenty 5.2 s názvem “Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do 

podnikové praxe” bude TA ČR financovat příjemce nejméně 4 projektů (center), které budou 

úspěšné ve 2. veřejné soutěži Programu NCK prostřednictvím dílčích projektů, které mohou 

být financovány nad rámec plánovaného rozpočtu v podaném návrhu projektu. 

Jak mohou příjemci dodatečné financování získat:  

Národní centrum kompetence musí být vybráno k podpoře ve 2. veřejné soutěži. 

Příjemci úspěšného centra musí být ve fázi uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory. 

Příjemci předloží dílčí projekt, který bude splňovat podmínky NPO a který s navrženým 

navýšením rozpočtu nebude překračovat limit 50 % rozpočtu centra v celku*. 

Dílčí projekt bude úspěšný v hodnocení podaného dílčího projektu.  

Hlavní příjemce má smlouvu o poskytnutí podpory vygenerovanou z ISTA (dodatek bude 

uzavřen nejdříve v den uzavření smlouvy o poskytnutí podpory).  

Příjemce uzavře dodatek ke smlouvě na dílčí projekt hrazený z NPO a obdrží nové závazné 

parametry projektu. 

 

*v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

http://www.planobnovy.cz/
https://www.tacr.cz/program-nck-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
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Pokud příjemce nepodá dílčí projekt splňující podmínky NPO nebo nebude jeho dílčí projekt 

úspěšný v hodnocení, či na jeho dílčí projekt nebude dostatek finančních prostředků, bude 

probíhat realizace centra dle plánu a rozpočtu v podaném návrhu projektu. 

Tato výzva pro podávání dílčích projektů financovaných z NPO je vyhlášena dne 29. 9. 2022 

a bude otevřena do 20. 12. 2022. 

Celková alokace na tuto výzvu je 1,5 mld. Kč. 

Příjemci jednoho centra mohou podat více dílčích projektů. 

Realizace dílčího projektu je maximálně do 30. 6. 2026. 

 

Dokumenty spojené s výzvou pro financování dílčích projektů z NPO: 

Návrh dílčího projektu  

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory  

Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“  

Přiřazení cíle dílčího projektu k pilířům plánu pro oživení a odolnost  

Čestné prohlášení ke střetu zájmů 

Dále je nutné společně s dílčím projektem předložit: 

Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem 

Povinné přílohy k výsledkům dílčího projektu 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/dokumenty/navrh-dilciho-projektu-1
https://www.tacr.cz/dokumenty/dodatek-ke-smlouve-o-poskytnuti-podpory
https://www.tacr.cz/dokumenty/prohlaseni-o-dodrzovani-zasady-vyznamne-neposkozovat-2
https://www.tacr.cz/dokumenty/prirazeni-cile-dilciho-projektu-k-pilirum-planu-pro-oziveni-a-odolnost
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-ke-stretu-zajmu
https://www.tacr.cz/program-nck-moznost-navyseni-rozpoctu-navrhu-projektu-podanych-do-2-verejne-souteze/
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TAČR TREND – VYHLÁŠENÍ 8. VS 2022 
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. října 2022 osmu veřejnou soutěž 

ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na 

podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – 

“Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.  

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a 

vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem 

Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem 

sítí a služeb 5G”.  

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší 

projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi 

(formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).  

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. října v 9:00 hodin a končí dnem 23. listopadu 2022.  

Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, 

že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA 

na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých 

vystupuje UPOL pouze jako partner. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o 

způsobu a kritériích hodnocení naleznete v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech 

spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou 

umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, 

jak založit účet v informačním systému ISTA.  

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 8. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu 

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků 

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů 

Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ 

Příloha č. 5 – Hodnoticí proces 

  

 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/05/1664962947_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%208.%20VS%20TREND,%20PP1.pdf
http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/05/1664962947_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%208.%20VS%20TREND,%20PP1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664298907_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664298936_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Dolo%C5%BEen%C3%AD%20uplatn%C4%9Bn%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/29/1664454077_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/30/1664535673_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/29/1664436166_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf


 

10 
 

Související dokumentace a formuláře 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Všeobecné podmínky 

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

  

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

  

Doplňující dokumentace 

Program TREND 

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR 

Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR 

Pravidla pro publicitu 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 

 

Více informací naleznete ZDE 

. 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 

Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.  

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová 

eva.novosadova@upol.cz 

tel.: 585 631 401 

mobil: 733 690 742 

  

Zdroj: TAČR 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664299032_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/30/1664535708_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v8%20-%208.%20VS%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664293089_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664295036_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664292825_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664293049_U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20definici%20mal%C3%BDch%20a%20st%C5%99edn%C3%ADch%20podnik%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664300146_Program%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664292966_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664292917_Implementace%20a%20rozvoj%20s%C3%ADt%C3%AD%205G%20v%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664292874_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/27/1664293152_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20verze%20%C4%8D.%207.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/osma-verejna-soutez/
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:eva.novosadova@upol.cz
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PROGRAM TREND: OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 9. VEŘEJNÉ 

SOUTĚŽE, PODPROGRAM 2 - NOVÁČCI  
  

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva 

průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, 

podprogram 2.  

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 23. listopadu 2022.  

Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a 

vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV 

aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této 

soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV 

(a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v 

Zadávací dokumentaci). 

Předběžné parametry 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 naleznete ZDE.  

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací 

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

  

Zdroj: www.tacr.cz  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/10/1665394289_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%209.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20TREND,%20PP2%20%E2%80%9CNov%C3%A1%C4%8Dci%E2%80%9D%20na%20web.pdf
http://www.tacr.cz/
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STIPENDIUM NA ROČNÍ STUDIJNÍ POBYT V BAVORSKU 
  

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) informuje o výzvě k podávání žádostí 

o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. 

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na 

bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v 

rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.  

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2023/24 je 1. prosinec 2022. 

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku (v němčině či angličtině) nebo na 

webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku. 

Zároveň jsou zájemci zvání na online akci "Za studiem do Bavorska", kde se můžou dozvědět 

více o studiu v Bavorsku a o stipendijních programech v rámci BTHA, např. i o změnách v 

podávání žádostí o roční stipendium. 

Online akce se koná v úterý 11. 10. 2022 v 16 hod. a ve čtvrtek 27. 10. 2022 v 16 hod. na 

platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem viz příloha nebo https://www.btha.cz/cs/. 

  

Přílohy: 

BTHA Jahresstipendien Flyer DT, soubor typu pdf, (304,68 kB) 

BTHA Jahresstipendien Flyer EN, soubor typu pdf, (354,41 kB) 

BTHA pozvánka ZaStudiemDoBavorska 11.10., soubor typu pdf, (89,29 kB) 

BTHA pozvánka ZaStudiemDoBavorska 27.10., soubor typu pdf, (89,65 kB) 

  

Zdroj: www.msmt.cz 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/
https://www.msmt.cz/file/58555_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58556_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58557_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58558_1_1/
http://www.msmt.cz/
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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   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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PODPORA POBYTŮ NOVINÁŘŮ NA VĚDECKÝCH INSTITUCÍCH V RÁMCI 

ERC 
 

Dne 15. září 2022 Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu na podporu vědecké 

žurnalistiky. Mimořádná výzva „Science Journalism Initiative“ má napomoci prohloubit 

oboustranné porozumění mezi vědci a novináři, posílit kvalitní žurnalistiku o vědeckých 

tématech a přiblížit práci ve výzkumu a vědecká zjištění široké veřejnosti. 

  

Do výzvy se mohou hlásit organizace či konsorcia organizací, která navrhnou schéma pobytu 

pro novináře a budou chod celého programu spravovat. Projekt bude mít podobu koordinační 

a podpůrné akce (CSA). V rámci výzvy bude zvolen 1 projektový návrh. Předpokládaná doba 

realizace programu je 48 měsíců, na které může vítězná organizace či konsorcium získat až 1,5 

mil. €. Délka jednotlivých pobytů se očekává v rozmezí 3-5 měsíců.  

Blíže horizontevropa.cz nebo erc.europa.eu 

 

ERC - NOVÁ SPOLUPRÁCE MEZI EU THAJSKEM 
 

Začátkem září došlo ke spuštění nové iniciativy mezi Evropskou unií a Thajskem s cílem posílit 

spolupráci mezi špičkovými thajskými vědci a držiteli grantů ERC a jejich týmy. 

Iniciativa oficiálně označovaná jako Administrative Arrangement umožní hostit významné 

vědecké špičky z Thajska a zajistí výměnu zkušeností s mezinárodními partnery. Má se jednat 

o dočasnou účast ve výzkumných skupinách ERC v podobných oblastech výzkumu nebo v 

tématech společného zájmu. Tyto jednorázové nebo vícenásobné výzkumné návštěvy mohou 

být krátkodobé nebo dlouhodobé. 

Blíže erc.europa.eu 

 

TC AV ČR BUDE POŘÁDAT SÉRII SEMINÁŘŮ K VÝZVÁM 2023 
 

Technologické centrum AV ČR pořádá ve dnech 21. – 24. listopadu sérii informačních akcí 

k výzvám v klastrech programu Horizont Evropa v roce 2023. Termíny konání a odkazy na 

jednotlivé semináře jsou uvedeny  ZDE. 

  

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/yiifnews/1389/erc-podpori-pobyty-novinaru-na-vyzkumnych
https://erc.europa.eu/funding/science-journalism-initiative
https://erc.europa.eu/news/ERC-initiative-with-thailand
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3164/Kampa%C5%88%20k%20v%C3%BDzv%C3%A1m%202023.pdf


 

15 
 

SEMINÁŘ EK K LUMP SUM FUNDING 
 

Vzhledem k tomu, že se množí  počet projektů, ve kterých Evropská komise zavádí princip 

financování formou Lump Sum, pořádá EK k tomu to tématu on-line seminář. Ten se uskuteční 

20.10.2022, 10.00-12.00. Tématem semináře budou aspekty přípravy projektů s touto formou 

financování. 

 

Více informací a odkaz na live stream naleznete ZDE.  

Zdroj: EK 

 

HANDBOOK K VÝZVĚ MSCA DOCTORAL NETWORKS 2022 
 

V rámci projektu MSCA-NET vznikla příručka pro žadatele do letošní výzvy MSCA Doctoral 

Networks. 

Brožura je dostupná na ZDE. 

Výzvu s uzávěrkou 15.11.2022 naleznete ZDE  

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://msca-net.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCANET_DN2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca%20doctoral%20networks;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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
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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 

www.cz-pl.eu 

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! 
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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://ec.europa.eu/
https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/

	GAČR: Výzva pro podávání polsko-českých projektů
	Ministerstvo VNITRA – Veřejná soutěž v programu IMPAKT (bezpečnostní výzkum)
	Interreg DANUBE: nové možnosti přeshraniční spolupráce - 1. výzva otevřena
	Interreg Central Europe plánuje vyhlášení 2. výzvy
	Program NCK: Možnost navýšení rozpočtu návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže
	TAČR TREND – Vyhlášení 8. VS 2022
	Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - Nováčci
	Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
	Horizont Evropa – výzvy v jednotlivých oblastech
	H O R I Z O N T   E V R O P A
	Podpora pobytů novinářů na vědeckých institucích v rámci ERC
	ERC - nová spolupráce mezi EU Thajskem
	TC AV ČR bude pořádat sérii seminářů k výzvám 2023
	Seminář EK k Lump Sum Funding
	Handbook k výzvě MSCA Doctoral Networks 2022
	Informační zdroje
	Redakce

