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9. VS TAČR TREND  

 

TAČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

vyhlásili dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v 

Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje TREND . 

Veřejná soutěž Programu TREND, podprogram 2  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). 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 9. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ  

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu 

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků 

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče 

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 

Čestné prohlášení za hlavního uchazeče 

  

Doplňující dokumentace  

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

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR 

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND 

Pravidla pro publicitu 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/devata-verejna-soutez/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669197338_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%209.%20VS%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191945_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/2022/11/23/1669191975_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/2022/11/23/1669192013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF%20projektu%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192048_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192253_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669201553_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669201575_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191731_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1.%209.%202022).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192278_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/2022/11/23/1669191765_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192095_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191898_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
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Plán správy dat – TA ČR 

Plán správy dat – Horizont Evropa 

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

  

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 

 

 

PROGRAM SIGMA: OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 2. VEŘEJNÉ 

SOUTĚŽE - DÍLČÍ CÍL 2: ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE 

  
Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a 

vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen “Program SIGMA – 

DC2”).  

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 8. 2. 2023.  

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících 

výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, 

a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou 

nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy 

a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA.   

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC2 naleznete ZDE.  

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

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.  

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC2 směřujte prosím na Helpdesk. 

Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa. 

Zdroj: TAČR 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191868_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191818_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191789_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192217_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.psup.cz/kontakty/
mailto:eva.novosadova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/12/09/1670582645_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%202.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20Programu%20SIGMA%20DC2.pdf
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI POVEDE 2 NÁRODNÍ CENTRA 

KOMPETENCE A ZAPOJÍ SE I JAKO PARTNER 
 

Univerzita Palackého v Olomouci uspěla v rámci 2. VS programu Národní centra kompetence. 

Získala celkem 5 projektů.  Z toho 2 projekty coby hlavní uchazeč a v dalších 3 je partnerem.  

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 44 návrhů projektů, 40 návrhů projektů postoupilo 

do hodnocení (jeden návrh projektu byl však během hodnocení vyloučen). Z 39 návrhů 

projektů je podpořeno celkem 18 návrhů projektů, což znamená 41% míru úspěšnosti (míra 

úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže). Podpora 18 

vítězných návrhů projektů dosáhne výše téměř 6,1 mld. Kč.  

Nejúspěšnější v tomto hodnocení byla Akademie věd ČR. Podporu získala celkem pro čtyři 

návrhy projektů. Úspěšné byly ale i některé vysoké školy – České vysoké učení technické 

v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoké učení 

technické v Brně získaly všechny po dvou projektech. 

Seznam úspěšných projektů naleznete ZDE. 

Více informací naleznete na stránkách TAČR. 

Zdroj: TAČR, vedavyzkum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/30/1669824560_NCK%20-%20Nedostatek%20disponibiln%C3%ADch%20prost%C5%99edk%C5%AF%20-%20Romana%20Kreml%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/program-narodni-centra-kompetence-vyhlaseni-vysledku-2-verejne-souteze/
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GAČR: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ 2023 
 

Grantová agentura České republiky od příštího roku podpoří 459 nových projektů ze všech 

oblastí výzkumu. Na tyto projekty v příštích třech letech připadne 3,5 mld. Kč. Mimo 

standardních projektů jsou vyhlášeny výsledky soutěží pro začínající vědce POSTDOC 

INDIVIDUAL FELLOWSHIP. 

Gratulujeme úspěšným žadatelům!  

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Standardní projekty 

– 2023  

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC 

INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING – 2023  

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC 

INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING – 2023  

 

Taktéž došlo k vyhlášení podpořených projektů JUNIOR STAR a EXPRO. První jmenované jsou 

určené pro vynikající začínající vědce a vědkyně, kterým umožní sestavit vědecký tým a 

věnovat se vlastnímu tématu. Granty EXPRO jsou na druhou stranu určeny zejména pro 

zkušené vědce a vědkyně, kterým zajistí nadstandardní podporu. Oba typy projektů mají 

pětiletou dobu řešení a od příštího roku jich bude nově podpořeno celkem 33.  

 

Z důvodu sjednocení pravidel pro zveřejňování výsledků mezinárodních soutěží a výzev budou 

podpořené mezinárodní projekty oznámeny po dohodě se zahraniční spolufinancující 

agenturou.  

Zdroj: GAČR 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_STD_2023.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_STD_2023.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_PIF_OUT_2023.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_PIF_OUT_2023.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_PIF_IN_2023.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Oznameni_vysledku_PIF_IN_2023.pdf
https://gacr.cz/vyhlaseni-expro-js-2023/
https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu-od-roku-2023/
https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu-od-roku-2023/
https://gacr.cz/ga-cr-podpori-od-ledna-pres-500-novych-vedeckych-projektu/


 

7 
 

1. VS OPSEC MINISTERSTVA VNITRA – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  

První veřejná soutěž v programu otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 

(OPSEC) vyhlášená dne 20. dubna 2022 Ministerstvem vnitra zná své výsledky.   

Univerzita Palackého v Olomouci uspěla s jedním projektem v roli dalšího účastníka - 

VK01030193 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy, který 

bude koordinovat Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

Protokol včetně seznamu podpořených projektů (pdf, 1,8 MB) 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/ 

 

VÝSLEDKY VS PROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS23 (ČR-USA) 
 

MŠMT vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 (bilaterální 

projekty Česká republika – Spojené státy americké) v programu podpory mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (kód: LU), podprogramu 

INTER-ACTION pro projekty s dobou řešení 2023-2027. 

 

Výsledky veřejné soutěže LUAUS23 naleznete zde: LUAUS23_bilaterální 

projekty_ČR_USA_Výsledky.pdf (928,84 kB) 

Zdroj: MŠMT 

 

SAVE THE DATE: 2. VÝZVA INTERREG CENTRAL EUROPE UŽ V BŘEZNU 

2023! 
 

Pokud máte zájem o zapojení se do transnárodní spolupráce s partnery ze středoevropského 

regionu, pak si určitě zapište datum 16. prosince 2022, kdy budou zveřejněny detaily 

plánované 2. výzvy programu Interreg Central Europe.  

Samotná výzva bude vyhlášena v březnu 2023.  

Čas do vyhlášení výzvy je možné využít k základnímu zpracování projektového návrhu či 

vyhledávání vhodných partnerů. K tomu slouží speciální sekce webu  Interreg Central Europe 

tzv. Applicant Community. 

V rámci spolupráce v jedné ze 4 tematických oblastí je při zapojení minimálně 3 partnerů získat 

až 80% spolufinancování na plánované aktivity. 

Bližší informace naleznete také na webu programu. 

https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/protokol-vyhlaseni-vysledku-vcetne-priloh-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/
https://www.msmt.cz/file/58824_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58824_1_1/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Second-call.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20November%202022&utm_medium=email
https://community.interreg-central.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20November%202022&utm_medium=email
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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VÝZVA NA PODPORU PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE V PODUNAJSKÉM 

REGIONU 2023-2025 

 
MŠMT vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, 

vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické 

spolupráce v Podunajském regionu (dále jen „program MSTC Danube“), a to s dobou řešení 

2023-2025.  

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility 

výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na 

multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z 

jedné země).  

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, 

Srbsko, Rakousko. Současně s Výzvou 8X23 v České republice provádějí analogický výběr 

příslušní poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube. Zahraniční 

partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to podle pravidel 

jednotlivých poskytovatelů. 

 

Výzva 8X23 je realizací 3. výzvy v programu MSTC Danube na české straně.  

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak). 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. ledna 2023. 

  

Úplný text Výzvy 8X23: 

VÝZVA 8X23 TEXT.pdf (227,73 kB) 

Přílohy Výzvy 8X23: 

Příloha I. Výzvy 8X23 - 3rd Call MSTC Danube (text společné výzvy).pdf (432,19 kB) 

Příloha II. Výzvy 8X23 - Formulář ŽÁDOSTI pro Výzvu 8X23.docx (102,56 kB) 

Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu 

(aktualizované znění): 

Program_MSTC Danube_v_2022.pdf (839,71 kB) 

  

Zdroj: MŠMT 

 

https://www.msmt.cz/file/58721_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58720_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58719_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58717_1_1/
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-2
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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, 

PODPROGRAMU INTER-COST – LUC23 
 

MŠMT vyhlásilo dne 14. 12. 2022 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH 

LUC23 v programu I-E II, podprogramu INTER-COST. 

  

Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního 

programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení 

podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání 

příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2026. 

  

Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE 

(dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. 

  

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové 

podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023. 

  

Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. Výsledky LUC23 budou 

zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele. 

  

Relevantní odkazy 

Systém ISIX https://isix.msmt.cz/ 

 

Důležité dokumenty 

ZADAVACI DOKUMENTACE LUC23.pdf, (509,26 kB) 

Vzor smlouvy o poskytnutí podpory LUC23.pdf,(262,67 kB) 

Všechny další důležité dokumenty LUC23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné 

materiály) budou k dispozici pod následujícím odkazem:   https://isix.msmt.cz/metodika/ke-

stazeni/ 

  

Zdroj: MŠMT 

 

https://isix.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/58903_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58904_1_1/
https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/
https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-5?lang=1&ref=m&source=email
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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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BYLY ZVEŘEJNĚNY PRACOVNÍ PROGRAMY HORIZONT EVROPA NA 2023-

2024 
 

Evropská komise dnes uveřejnila pracovní programy Horizontu Evropa na období 2023–24 s 

rozpočtem přibližně 13,5 miliard eur.   

Naleznete je na stránce Evropské komise ZDE. 

 

 

TC PRAHA PŘIPRAVUJE WORKSHOPY K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ EEI A 

TEAMING 
 

Na únor 2023 připravuje TC Praha dva workshopy k psaní projektů: 

9. 2. 2023 Brno: CZ-SK workshop k výzvě EEI (European Excellence Initiative); výzva bude 

otevřena v období 10. 1. – 12. 4. 2023 

13. 2. 2023 Praha: workshop k výzvě TEAMING 1. kolo; výzva bude otevřena v období 10. 1. – 

12. 4. 2023 

Další informace včetně programu a registrace budou zveřejněny na portálu Horizont Evropa 

počátkem ledna 2023. 

Zdroj: TC Praha 

 

ERC - NOVÁ BROŽURA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA PRAHA 
 

Rádi byste se blíže seznámili s podmínkami a granty ERC a získaly přehled o všech důležitých 

aspektech tohoto grantové schématu programu Horizont Evropa?  

V tom případě si můžete stáhnout novou brožuru Granty Evropské rady pro výzkum 

(ERC) vydanou Technologickým centrem Praha v rámci série VADEMECUM.  

Brožura slouží nejen zájemcům o granty ERC z řad vědeckých pracovníků a potenciálním 

řešitelům, ale také projektovým manažerům ve všech fázích přípravy a realizace projektu.  

Dokument je ke stažení na webu Horizont Evropa.  

Zdroj: TC Praha 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/1516/nova-brozura-granty-evropske-rady-pro
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Přejeme Vám za celý tým PSUP pohodové 

a klidné vánoční svátky, a těšíme se na 

spolupráci v novém roce. 

PF 2023 
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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! 

 

 

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/
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