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Elektronický měsíčník  
s informacemi o novinkách,  

výzvách k předkládání projektů  
v souvislosti s možnostmi  

zapojení se do výzkumných  
a vzdělávacích programů. 
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HARMONOGRAM VÝZEV TAČR 2023 

 

Technologická agentura ČR připravuje v roce 2023 tyto veřejné soutěže: 

 

Zdroj: TAČR 
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TAČR AKTUALIZUJE PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ 

 

Technologická agentura ČR připravila nový web, který obsahuje aktualizovaná pravidla 

publicity projektů podpořených TAČR. 

Ostatní dohledatelné PDF soubory s obecnými pravidly publicity (nevztahuje se na příručky 

zveřejněné pod jednotlivými veřejnými soutěžemi), které v minulosti vznikly k tématu povinné 

publicity, nejsou platné. Nyní je potřeba se řídit pouze pravidly publikovanými na výše 

uvedené adrese. 

Výstupy povinné publicity vzniklé před zveřejněním nových pravidel povinné publicity není 

třeba nijak upravovat, a proto je uchovejte podle předchozí platné verze. 

Zdroj: TAČR 

 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ TAČR NA VÝSLEDKY VAV 
 

TAČR zpracovala metodický dokument, který má sloužit jako podpůrný materiál pro uchazeče 

veřejných soutěží. Tento metodický dokument je účinný od 3. 1. 2023. Všechny výsledky 

budou uznány pouze v případě, že budou splňovat podmínky dle této metodiky. 

Dokument naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/povinna-publicita-projektu-podporenych-technologickou-agenturou-cr/
https://www.tacr.cz/povinna-publicita-projektu-podporenych-technologickou-agenturou-cr/
https://www.tacr.cz/dokumenty/met-12-specifikace-pozadavku-poskytovatele-na-vysledky-vav
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GAČR: PLÁN VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ 2023 

 

 

Grantová agentura České republiky vypíše jako tradičně Standartní granty, mezinárodní výzvy, 

soutěže Junior Star a Postdoc Individual Fellowship.  

V roce 2023 však nebude vyhlášena soutěž EXPRO, ta bude po roční pauze opět vyhlášena 

v roce 2024. 

Vyhlášení soutěží je plánováno na polovinu února, není plánována významná změna 

v zadávacích dokumentacích. 

 

 

Jsou základním mechanismem podpory základního výzkumu v ČR. Projekty jsou obvykle 

řešeny po dobu 3 let. Podat projekt můžou vědci ve všech úrovních vědecké kariery. 

 

 

 

Jedná se o soutěž pro začínající vědce do 8 let od získání Ph. D., kteří již mají za sebou 

zahraniční zkušenost a publikovali v prestižních mezinárodních časopisech. Až pětileté 

projekty mají za úkol přinést vědecké osamostatnění, případně založení vědecké skupiny. 

 

 

 

PIF jsou zaměřeny na vědce, kteří dokončili doktorské studium v posledních 4 letech. Může se 

jednat o výjezdový grant na zahraniční vědecké pracoviště nebo návrat do České republiky po 

zahraničním působení. 
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Jedná se o projekty spojující více týmů z různých partnerských států. V roce 2023 jsou těmito 

státy: 

• Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC) 

• Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF) 

• São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP) 

• Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) 

• Německo – German Research Foundation (DFG) 

• Polsko – National Science Centre (NCN) 

• Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS) 

• Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF) 

• Lucembursko – Nation Research Fund (FNR) 

• USA – National Science Foundation (NSF) 

 

Zdroj: GAČR 
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+: VYSOKOŠKOLSKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ – PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI: KOOPERATIVNÍ 

PARTNERSTVÍ (KA220-HED) 
 

Na konci prosince 2022 oznámil Dům zahraniční spolupráce otevření výzvy v rámci programu 

Erasmus+ pro projekty Kooperativních partnerství. 

Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení 

kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U předkládaných projektů se očekává 

vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů. 

• Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí 

být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. 

• Začátek realizace schválených projektů je možný v období 1.9.2023 – 31.12.2023 

• Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky 

tří jednorázových částek („lump sums“) odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt 

- 120 000 EUR, 250 000 EUR nebo 400 000 EUR. 

 

Termín pro podávání žádostí pro rok 2023 končí dne 22. března 2023 ve 12:00 SEČ.  

Projekt musí cílit minimálně na 1 horizontální (průřezovou) prioritu NEBO 1 specifickou 

prioritu pro oblast VŠ vzdělávání: 
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Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace 

(=předkladatel projektu). 
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Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS), 

v prezentaci ze semináře k této výzvě umístěné na webových stránkách DZS zde. 

Do loňské výzvě byly ve spolupráci s Projektovým servisem UP podány dva projekty, každý 

v celkové výši 400 000 EUR. Oba byly ve finále úspěšně podpořeny a v prosinci 2022 započala 

na Filozofické fakultě UPOL jejich realizace. Celkem bylo v rámci výzvy 2022 podpořeno  

7 projektů z celkových 34 podaných.  

 

 

 

 

Zdroj: DZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavani
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-01/Prezentace_Infoseminář%20leden%202023_Kooperativn%C3%AD%20partnerstv%C3%AD_KA220-HED_2023.pdf
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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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PLÁN SEMINÁŘŮ TC PRAHA 
 

Technologické centrum Praha představuje plán akcí na 1. pololetí roku 2023. 

• Leden  
o Mock interview pro žadatele o ERC AdG (6.1.) - pouze pro vybrané 

stakeholdery 
• Únor  

o Lump sum projekty v Horizontu Evropa (2.2.) 
o Seminář k přípravě projektů EEI (9.2.) 
o Seminář k přípravě projektů TEAMING (13.2.) 
o 20. ročník konference CZEDER - České dny pro evropský výzkum (14.2.) 
o Kulatý stůl k synergiím (15.2.) – pouze pro vybrané stakeholdery 
o Informační den EIC 
o Hodnocení nanečisto 

• Březen  
o Národní informační den k MSCA 
o Setkání EIT Czechia 
o 31. setkání pracovní skupiny finančních a právních manažerek a manažerů 

H2020/HE (21.3.) – pouze pro členy 
o CZ-SK infoden k MSCA SE (29.3.) 

• Duben  
o Workshop pro projektové manažery k MSCA PF 
o Workshop pro žadatele o MSCA PF 
o Interaktivní workshopy „Jak na program Horizont Evropa“ (17.-28.4.)  

▪ Modul 1 - Příprava výzkumného projektu do HE 
▪ Modul 2 - Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v HE 
▪ Modul 3 – Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech HE 
▪ Modul 4 - Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech HE 
▪ Modul 5 - Koordinace projektů HE 
▪ Modul 9 - Jak se stát hodnotitelem 

o Synergies open 3 (27.4.) - pouze pro vybrané stakeholdery 
• Květen  

o Finanční pravidla programu Horizont Evropa 
o Workshop pro žadatele o granty ERC 

• Červen  
o Osobní náklady v Horizontu Evropa 
o Setkání NINET – pouze pro členy 

 

Zdroj: TC Praha 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/569/lump-sum-projekty-v-horizontu-evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/594/20.-rocnik-konference-czeder---ceske...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/590/31.-setkani-pracovni-skupiny-financnich-a...
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/1495/jak_na_HE.pdf
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WORKSHOPY PRO ŽADATELE O GRANTY ERC 
 

Technologické centrum Praha společně s Expertní skupinou ERC avizovaly konání prvního ze 

tří přípravných workshopů pro žadatele o granty ERC do výzev 2024, který se bude konat 

v polovině května 2023.  

Workshopů by se měli zúčastnit pouze žadatelé se znalostí problematiky ERC grantů, kteří jsou 

již v pokročilé fázi přípravy projektu. Workshopy nejsou určeny pro žadatele bez znalosti ERC 

grantů. 

Na workshop se každý zájemce bude muset zaregistrovat prostřednictvím webových 

stránek www.horizontevropa.cz. Registrace bude spuštěna v únoru s uzávěrkou v 2. dubna 

2023. Počet účastníků workshopu je omezen. K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho 

akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC. 

Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení fakulty/institutu s podáním 

přihlášky a informování kontaktní osoby pro ERC. 

V případě dotazů se prosím obraťte na fakultní oddělení pro vědu a výzkum, případně na 

kontaktní osobu pro ERC Mgr. Ondřeje Němčáka (ondrej.nemcak@upol.cz). 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horizontevropa.cz/
mailto:ondrej.nemcak@upol.cz
https://www.psup.cz/kontakty/
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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 

 

 

 

 

 

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/
http://www.psup.cz/
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