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14. ROČNÍK STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA UP 

 
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje  

14. ročník studentské grantové soutěže na UP 

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského 

nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický 

vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního 

programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy 

řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu 

nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo 

magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů 

řešitelského týmu. Pokud je hlavním řešitelem student doktorského studijního programu, je 

vždy členem řešitelského týmu jeho školitel.  

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/7-SR (úplné znění). 

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt. 

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. 

V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. 

 

Časový harmonogram soutěže: 

Vyhlášení soutěže     16. 11. 2022 

Soutěžní lhůta      16. 11. 2022 – 16. 1. 2023 (16:00) 

Hodnotící lhůta     16. 1. – 28. 2. 2023 

Počátek řešení projektů    březen 2023 

Termín pro odevzdání zprávy    13. 1. (víceleté projekty) 

       15. 3. (jednoleté projekty) 

Veřejné oponentury závěrečných zpráv  do 22. 3. 2024 

 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP: 

http://obd.upol.cz  

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, 

toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA 

a FRUP. 

http://obd.upol.cz/
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Přihlášky se podávají do 16. 1. 2023 do 16:00 hod.   

Projekty včetně povinných příloh se předkládají v českém, slovenském či anglickém jazyce. 

 

Ke každému projektu je nutné přiložit povinné přílohy: 

1) Popis projektu – musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a 

časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální 

velikost je limitována počtem 10 stran. 

2) Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu, 

jejich dosavadní výsledky. Rozsah přílohy není omezen. Počet členů řešitelského týmu je 

omezen na 50 osob. 

3) V případě, že je řešitelem grantového projektu student, je povinnou přílohou písemný 

souhlas školitele a dalších členů řešitelského týmu, že souhlasí se zněním projektu a svou 

spoluúčastí na řešení projektu. 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy. 

Všechny přílohy musí být ve formátu. doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo.pdf 

(dokument programu Adobe Acrobat). 

 

Kontaktní osoby:  

 

Ing. Jaroslav Skácel, PS UP 

tel.: 585 631 408 

email: jaroslav.skacel@upol.cz  

 

Ing. Eva Stejskalová, PS UP    

tel.: 585 631 402 

e-mail: eva.stejskalova@upol.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
mailto:eva.stejskalova@upol.cz
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Pro 14. ročník stanovily jednotlivé fakulty prioritní témata a podmínky takto:  

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 

Prioritní témata 

− Teologie 

− Filosofie 

− Sociální práce 

− Pedagogika a psychologie 
 

Finanční limity 

− min. 100 000 Kč  

− max. 800 000 Kč 
 

Délka trvání projektů 

− 1-2 roky 

 

Řešitelé projektů 

− studenti prezenční formy studia doktorských studijních programů 

− studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů 

− akademičtí pracovníci 
 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 20 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− nejsou povoleny mezifakultní projekty 
 

Lékařská fakulta  
 

Prioritní témata 

− Výzkum maligních onemocnění 

− Molekulární podstata onemocnění 

− Cíle a buněčné interakce chemických látek 

− Výzkum neurodegenerativních onemocnění 

− Výzkum onemocnění srdce a cév 
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− Nové metody a technologie v orofaciálním systému 

− Autoimunitní a civilizační choroby 
 

Finanční limity 

− min. 60 000 Kč 

− max. 3 000 000 Kč 
 

Délka trvání projektů 

− 1 rok 
 

Řešitelé projektů 

− studenti prezenční formy studia doktorského studijního programu 

− studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů, jejichž školícím 
pracovištěm jsou ústavy a kliniky LF  

− akademičtí pracovníci 
 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 20 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 

Filozofická fakulta 
 

Prioritní témata 

− Filozofie, religionistika 

− Český jazyk a literatura 

− Obecná a aplikovaná lingvistika 

− Anglický jazyk a anglická a americká literatura 

− Německý jazyk a literatura 

− Nederlandistika 

− Judaistika 

− Románské jazyky a literatury 

− Slovanské jazyky a literatury 

− Asijská studia (sinologie, japanistika, koreanistika aj.) 

− Klasická filologie 

− Historické vědy (české a obecné dějiny, archeologie, pomocné vědy historické) 



 

7 
 

− Psychologie 

− Sociologie, andragogika, kulturní antropologie 

− Politologie a evropská studia 

− Mediální a kulturální studia 

− Ekonomicko-manažerská studia 

− Teorie a dějiny hudby, divadla, filmu, rozhlasu, televize, literatury 

− Teorie a dějiny výtvarných umění  

− Kulturní dědictví a národní identita 

− Kulturní a kreativní průmysly 

− Migrace 

− Udržitelná a bezpečná doprava 

− Výzvy současné demokracie 

− Digital Humanities 
 
Finanční limity 

− min. 100 000 Kč, max. 2 000 000 pro jednoleté projekty 

− min. 100 000 Kč, max. 300 000 Kč pro dvouleté projekty (rozpočet za celou dobu trvání 
projektu) 

 

Délka trvání projektů 

− 1–2 roky 
 

Řešitelé projektů 

− studenti prezenční formy studia doktorského studijního programu, kde je FF UP 
školicím pracovištěm 

− akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na FF UP 
 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 20 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− nesplnění závazků plynoucích z uděleného projektu bude zohledněno v dalších 
ročnících grantové soutěže s dopady na každého člena řešitelského týmu a může vést 
k diskvalifikaci (spolu)řešitelů z dalších soutěží SGS po dobu tří let 

− každá osoba se může účastnit max. dvou projektů, z toho max. jednou v pozici řešitele, 
s výjimkou osoby školitele, který může být spoluřešitelem ve více projektech 

− doporučený rozsah životopisu každého člena řešitelského týmu jsou maximálně dvě 
strany A4 

− každý projekt bude posouzen dvěma hodnotiteli 
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Přírodovědecká fakulta 
 

Prioritní témata 

− Matematické modely a struktury 

− Teorie a algoritmy pro zpracování informací 

− Obecné problémy lineární statistické indukce dat se speciální strukturou 

− Aplikovaná fyzika - se zaměřením na přístrojovou fyziku, fotoniku, nanomateriály a 
biomechaniku 

− Biofyzika 

− Moderní optika a optometrie  

− Kvantová optika a kvantové zpracování informace 

− Didaktika přírodovědných oborů 

− Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů 

− Struktura a dynamika komplexních molekulových systémů 

− Vývoj nových syntetických metod pro přípravu biologicky aktivních látek 

− Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů 

− Analýza látek ve složitých matricích 

− Vývoj nových syntetických postupů a metod pro přípravu organických sloučenin 

− Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech 

− Výzkum regulačních rolí genů, proteinů a metabolitů v klíčových vývojových procesech 
a stresových odpovědích rostlin a hmyzu  

− Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních a 
taxonomických úrovních 

− Molekulární buněčná biologie rostlin  

− Studium biosyntézy sekundárních metabolitů rostlin 

− Rostlinná proteomika 

− Optimalizace využití krajiny 

− Ekologické procesy v terestrických populacích a společenstvech 

− Mikrobiální procesy v tekoucích vodách se zaměřením na produkci a spotřebu metanu 

− Studium endogenních fytohormonů a jejich úlohy v rostlinách 

− Studium molekulárních mechanismů účinků regulátorů proliferace 

− Nové růstové regulátory pro biotechnologické a biomedicínské aplikace 

− Transkripčně regulační mechanismy enzymů metabolizujících léčiva 

− Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození 

− Biodiverzita a životní strategie živočichů 

− Evoluční ekologie ptáků 

− Molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků 

− Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce 

− Impaktová evaluace projektu zaměřeného na kognitivní a emoční rozvoj dětí v subsaharské 
Africe 

− Prostorové jevy – jejich analýza, modelování a vizualizace pomocí geoinformatiky 

− Geografická organizace environmentálních a společenských systémů 

− Sedimentární a environmentální geologie, aplikovaná geofyzika  

− Mineralogie a základní a aplikovaná petrologie 
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Finanční limity 

− min. 150 000 Kč 

− max. 3 000 000 Kč 
 

Délka trvání projektů 

− 1 rok 
 

Řešitelé projektů 

− studenti prezenční formy studia doktorského studijního programu se školícím 
pracovištěm na PřF UP 

− studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů se školícím 
pracovištěm na PřF UP 

− akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na PřF UP 
 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 20 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− nejsou povoleny mezifakultní projekty 
 

Pedagogická fakulta  
 

Prioritní témata 

− a) Přírodovědné biologické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

− b) Přírodovědné antropologické, zdravovědné, matematické a technické obory ve 
vazbě na proces vzdělávání 

− c) Pedagogické a speciálněpedagogické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

− d) Společenskovědní obory ve vazbě na proces vzdělávání 

− e) Filologické a lingvistické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

− f) Umělecké obory ve vazbě na proces vzdělávání 
 

Finanční limity 

− min. 100 000 Kč 

− max. 300 000 Kč 
 

Délka trvání projektů 

− 1 rok 
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Řešitelé projektů 

- Hlavními řešiteli projektů mohou být studenti prezenční i kombinované formy 

doktorských studijních programů v rámci akreditovaných oborů na PdF UP, kde UP je 

školícím pracovištěm, nebo akademický pracovník PdF UP, který je školitelem studenta 

DSP studujícího na PdF UP. 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 10 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− Součástí posouzení žádosti je písemné doporučení školitele studenta DSP. 

− Nutnost plné dedikace a evidence všech výstupů spojených s řešením projektu. 

− Požadavek participace studenta PdF u každého uplatněného výstupu v rámci realizace 
projektu. 

− U prioritních témat a) - e) dle výše uvedené specifikace je podmínkou splnění projektu 
min. 1 výstup kategorie Jimp nebo Jsc s příznakem „Article“, u prioritního tématu f) dle 
výše uvedené specifikace jsou podmínkou min. 2 výstupy kategorie Jost. 

− Bibliometrizovatelné publikační výstupy mohou být doloženy rovněž v režimu 
„submitted“; v takovém případě je podmínkou náležitá kvalita textu doložená jedním 
výtiskem dané publikace. 

− Pokud je hlavním řešitelem akademický pracovník, zapojení studenta do projektu musí 
být skutečné (nejen formální pro splnění podmínky projektu) a míra zapojení studenta 
do řešení projektu musí vyplývat z projektové žádosti (podíl na výstupech, aj.). 

− Finanční prostředky mohou být použity na pokrytí: a) cestovného; b) publikačních 
nákladů a poplatků spojených s relevantními vědeckými výstupy (včetně APC/Open 
Access poplatků); c) na nákup odborné literatury, výzkumných materiálů, software a 
podobně; d) osobních nákladů, mezd a stipendií; e) konferenčních poplatků. 

− U projektů prokazatelné laboratorní experimentální povahy či náročnějších terénních 
výzkumů rozhoduje o případném použití jiných než výše uvedených nákladů děkan 
fakulty po vyjádření zpravodaje projektu. 

− Nejsou povoleny mezifakultní projekty. 

− Financování projektu je nutno rozložit na období do konce roku 2023, finanční 
prostředky nelze převádět do roku následujícího. 
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Fakulta tělesné kultury  
 

Prioritní témata 

- Pohybová aktivita a životní styl 

- Lidská motorika ve zdraví a nemoci 

 

Finanční limity 

- min. 150 000,- Kč 

- max. 500 000,- Kč 

 

Délka trvání projektů 

- 1 rok 

 

Řešitelé projektů 

- studenti doktorského studijního programu, kde FTK je školícím pracovištěm 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

- 20 % z celkové výše nákladů 

 

Doplňkové podmínky 

- každá osoba může být v řešitelském týmu pouze jednoho projektu, s výjimkou osoby 

školitele, který může být spoluřešitelem ve více projektech 

- způsobilé náklady jsou od počátku řešení projektu do 31. 12. 2023, prostředky tedy 

nelze převádět do roku následujícího 

- v projektu musí být specifikovány počty plánovaných výstupů členěných do kategorií 

Jimp a Jsc (dle platných definic); splnění plánu výstupů bude zohledňováno v dalších 

ročnících grantové soutěže s dopady na každého člena řešitelského týmu 

- osobní náklady na akademické pracovníky nejsou povoleny 

- předkládaný projekt musí být schválen etickou komisí – dokládá se naskenovaným 

vyjádřením etické komise v příloze projektu 

- maximální výše stipendia vyplacená z projektu na jednu osobu činí 48.000,- Kč pro 

studenta DSP a 12.000,- Kč pro studenta magisterského studia. U každého studenta 

magisterského studia musí být detailně popsán způsob jeho zapojení do realizace 

projektu. 

- rozpočet na domácí i zahraniční cestovné musí být detailně rozpracován a položky 

zdůvodněny. 
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Právnická fakulta  
 

Prioritní témata 
- Právo a společnost 
- Aktuální interpretační výzvy českého práva 
- Právo a moderní technologické výzvy 
- Právo ve službách demokracie 

 
Kategorie projektů 

- standardní nebo nadstandardní 
 
Délka trvání projektu 

− 1 rok nebo 2 roky  
 
Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 20 % z celkové výše nákladů na projekt 
 
Další podmínky  

− Student nebo akademický pracovník nemůže být v pozici hlavního řešitele ve více 
běžících projektech IGA současně. 

− Akademický pracovník nemůže být v pozici spoluřešitele ve více běžících projektech IGA 
současně. Toto omezení neplatí pro účast v projektech v pozici školitele nebo mentora. 

− Každý student, který se účastní projektu IGA, je povinen přihlásit soutěžní práci v rámci 
soutěže ve „Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)“ a zúčastnit se její obhajoby, 
a to alespoň jednou za dobu trvání projektu. 

− V případě, že projektovou žádost předkládá hlavní řešitel končícího projektu IGA, je 
povinnou přílohou žádosti zpráva o dosavadním plnění tohoto projektu a seznam 
doposud splněných výstupů projektu. 

− Podíl osobních nákladů studentů (stipendia) musí činit min. 80% celkových osobních 
nákladů v projektu (stipendia min. 80% : odměny + odvody max. 20%). 

− Ve druhém roce řešení projektu je možné požadovat pouze náklady na stipendia a 
odměny a ediční náklady či jiné redakční práce (např. překlady, korektury). 

− Při požadavku na nákup literatury je nutné v přihlášce uvést konkrétně (autor, název 
díla) alespoň 50% požadovaných titulů. 

− Podmínky soutěže na PF UP jsou dále upraveny a specifikovány v dokumentu 
„Doplňková pravidla k soutěži o projekty specifického výzkumu prováděného studenty 
(IGA) pro rok 2023“. 

Zvláštní pravidla pro standardní projekty 

− hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem projektu může být student prezenční nebo 

kombinované formy doktorského studijního programu nebo akademický pracovník 

− spoluřešitelem může být i student magisterského studijního programu 
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− max. 300.000 Kč na jednoletý projekt; max. 450.000 Kč na dvouletý projekt 

− max. 150.000 Kč na jednoho člena týmu na rok 

− max. 48.000 Kč výše stipendia pro řešitele - studenta na rok 

− Minimální povinný publikační výkon v rámci plnění celého projektu odpovídá 30 
bodům (dvouleté projekty) nebo 20 bodům (jednoleté projekty) za každého řešitele 
zapojeného do projektu, s výjimkou studentů magisterského studijního programu 
zapojených do projektu v pozici spoluřešitelů a akademických pracovníků zapojených 
do projektů v pozici školitele. 

 
Zvláštní pravidla pro nadstandardní projekty (IGAplus) 

− hlavním řešitelem může být jen student doktorského studijního programu; 
spoluřešitelem je pouze školitel, popř. za zvláštních podmínek ještě mentor  

− max. 450.000 Kč na jednoletý projekt; max. 600.000 Kč na dvouletý projekt 

− max. 96.000 Kč výše stipendia pro řešitele na rok 

− Součástí projektové žádosti projektu je motivační dopis a doporučující dopis alespoň 
jednoho interního akademického pracovníka PF UP. 

− Očekává se, že hlavní řešitel bude intenzivně pracovat na projektu a spolupracovat 
s katedrou, na níž je realizováno doktorské studium. Dále se očekává, že bude plnit 
projektové výstupy nad rámec svých studijních povinností, jež jsou součástí 
individuálního studijního plánu. Minimální povinný publikační výkon odpovídá 50 
bodům (dvouleté projekty) nebo 30 bodům (jednoleté projekty), dle definice výstupů 
v doplňkových pravidlech PF UP. Rovněž se očekává, že alespoň některé projektové 
výstupy budou mít mezinárodní přesah. 

 

Fakulta zdravotnických věd  
 

Prioritní témata 

− Ergoterapie 

− Fyzioterapie 

− Rehabilitace 

− Ošetřovatelství 

− Porodní asistence 

− Zobrazovací metody 

− Zdravotnický management 

− Vzdělávání nelékařských zdravotnických profesionálů 

− Psychosociální pomoc ve zdravotnictví – zdravotně-sociální pomezí 

− Hodnocení důstojnosti 

− Postoje ke stárnutí a stáří 

− Hodnocení somatického stavu, životního stylu a pohybové aktivity 
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− Ochrana člověka za mimořádných událostí ve zdravotnických zařízeních 

− Prevence a ochrana zdraví 
 

Finanční limity 

− min. 20 000 Kč / projekt 

− max. 200 000 Kč / projekt 
 

Délka trvání projektů 

− 1 rok, projekt musí být vyčerpán do 31. 12. 2023 
 

Řešitelé projektů 

− studenti doktorského studijního programu Ošetřovatelství v prezenční i kombinované 
formě studia  

− akademičtí pracovníci FZV UP v Olomouci 
 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

− 5 % z celkové výše nákladů  
 

Doplňkové podmínky 

− minimálně 1x aktivní účast na konferenci (prezentace metodiky, designu či výsledků 
výzkumu), příp. poster nebo recenzovaný odborný článek 

− nezbytnost všechny výstupy (spojené s řešením projektu) tomuto projektu řádně 
dedikovat 

− vyžaduje-li projekt posouzení Etickou komisí, pak je vyjádření Etické komise FZV UP 
povinnou přílohou projektu 

− při plánování aktivní účasti na konferenci specifikujte už v žádosti, o jakou konferenci 
se jedná a kolik členů řešitelského týmu se konference bude účastnit, a jaké náklady 
budou na konferenci z projektu čerpány (cestovné, stravné, konferenční poplatek, 
ubytování apod.) 
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GAČR HLEDÁ NOVÉ ČLENY HODNOTÍCÍCH PANELŮ 
 

 

Výzva - nominace do panelů 2022 

Zdroj: GAČR 

 

https://gacr.cz/file-download/50884
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PROGRAM SIGMA: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE – DC3 
  

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) 

vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na 

podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora 

inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění 

(dále jen „SIGMA – DC3”). 

  

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v 

aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových 

nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. 

Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které 

jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické 

společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. října 2022 v 9:00 a končí dnem 14. prosince 2022. 

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a  

Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně). 

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. Veškeré doklady, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz 

nejpozději do 14. 12. 2022 do 12.00 hodin  

Návrh projektu se připravuje v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče je 

k dispozici  videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Zaměření veřejné soutěže programu SIGMA (DC3) 

Příloha č. 2 – Aplikační garant 

Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům 

Příloha č. 4 – Hodnoticí proces 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666686820_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20SIGMA%20(DC3).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666701831_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%202%20-%20Aplikac%CC%8Cni%CC%81%20garant.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666689546_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20%E2%80%93%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666771897_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687565_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666704904_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666704885_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20%E2%80%93%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant.docx
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Formulář pro druh výsledku Nmet 

Tematické preference vybraných aplikačních garantů 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu 

Doplňující dokumentace 

Program SIGMA 

Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům 

Plán správy dat – TA ČR 

Plán správy dat – Horizont Evropa 

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7) 

Pravidla pro publicitu 

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 

  

Těšíme se na spolupráci! 

 

Tým Projektového servisu UP 

 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687634_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20Nmet.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666708706_Tematick%C3%A9%20preference%20mo%C5%BEn%C3%BDch%20aplika%C4%8Dn%C3%ADch%20garant%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666706491_Genderov%C3%A1%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687988_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666689052_Informace%20o%20otev%C5%99en%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20v%C3%BDsledk%C5%AFm%20a%20dat%C5%AFm.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666688922_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666688983_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687867_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687909_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/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687965_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:eva.novosadova@upol.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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PŘIPRAVOVANÉ AKCE A SEMINÁŘE K HORIZON EUROPE 
 

TC AV ČR avizuje níže uvedené semináře k tématu Horizon Europe v 11/2022. 

  

Národní informační den - Horizont Evropa – Zdraví 

Kdy: 23.11.2022 13:00 - 15:30 

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

Registrace: https://geform.tc.cz/NID_Zdravi 

  

Otevřená věda v Horizontu Evropa 

Kdy: 23.11.2022 9:00 - 12:30 

Kde: Online 

Registrace: https://geform.tc.cz/OTEVRENA_VEDA_V_HE  

  

Národní infoden k výzvám 2023 Klastru 3 - bezpečnostní výzkum Horizontu Evropa 

Kdy: 24.11.2022 13:30 - 15:30 

Kde: prezenčně v TC AV ČR v Praze + online 

Registrace: https://geform.tc.cz/NID_Klastr_3 

  

Národní informační den - Horizont Evropa - Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír 

Kdy: 24.11.2022 9:30 - 12:30 

Kde: Praha / online 

Registrace: http://geform.tc.cz/NID_Klastr_4  

  

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/525/narodni-informacni-den---horizont-evropa...
https://geform.tc.cz/NID_Zdravi
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/545/otevrena-veda-v-horizontu-evropa
https://geform.tc.cz/OTEVRENA_VEDA_V_HE
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/524/narodni-infoden-k-vyzvam-2023-klastru...
https://geform.tc.cz/NID_Klastr_3
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/527/narodni-informacni-den---horizont-evropa...
http://geform.tc.cz/NID_Klastr_4
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Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Kdy: 30.11.2022 10:00 - 12:00 

Kde: online 

  

CZ-SK informační den k výzvě ERA 2023 

Kdy: 30.11.2022 13:00 - 15:30 

Kde: Bratislava - hybridně 

Registrace: https://geform.tc.cz/INFODAY_ERA_2023  

  

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie 

Kdy: 30.11.2022 9:00 - 13:00 

Kde: online 

Registrace: https://geform.tc.cz/AKCE_MSCA 

 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/539/cz-sk-informacni-den-k-vyzve-era...
https://geform.tc.cz/INFODAY_ERA_2023
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/547/financni-a-pravni-aspekty-akci-marie...
https://geform.tc.cz/AKCE_MSCA


 

21 
 

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! 

 

 

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

	14. ročník studentské grantové soutěže na UP
	Cyrilometodějská teologická fakulta
	Lékařská fakulta
	Filozofická fakulta
	Přírodovědecká fakulta
	Pedagogická fakulta
	Fakulta tělesné kultury
	Právnická fakulta
	Fakulta zdravotnických věd
	GAČR hledá nové členy hodnotících panelů
	Program Sigma: Vyhlášení 1. veřejné soutěže – DC3
	Horizont Evropa – výzvy v jednotlivých oblastech
	H O R I Z O N T   E V R O P A
	Připravované akce a semináře k Horizon Europe
	Informační zdroje
	Redakce

