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GA ČR VYHLAŠUJE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2023 
 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do 

soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a 

mezinárodní a Lead Agency projekty.  

Soutěžní lhůta končí 7. dubna.  

Standardní projekty 

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – 

každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. 

Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy 

projektů s délkou řešení obvykle 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez 

ohledu na jejich věk a zkušenosti. 

Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2023 

EXPRO 

Po roční pauze je opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a 

vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům 

financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset 

milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které 

budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu 

bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC). 

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO 2023 

JUNIOR STAR 

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu 

Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních 

časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu 

s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit 

i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata. 

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2023 

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP 

Nejnovějším druhem soutěží je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je 

zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho 

půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném 

pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České 

republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky 

bádat na českém pracovišti. 

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2023 

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2023
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-2023
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star-2023
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-incoming-2023
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Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2023 

Mezinárodní projekty 

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se 

zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy 

projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny 

k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce). 

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce 

Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST) 

Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF) 

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

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic 

Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok. 

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2023 

  

Zapojené agentury na principu Lead Agency 

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 – National Research Fund (FNR) 

USA – National Science Foundation (NSF) 

  

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2023 (GA ČR v roli hodnoticí agentury) 

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2023 (GA ČR v roli partnerské agentury) 

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu 

roku.  

Zdroj: GAČR  

Oficiální deadline všech výzev je 7. 4. 2022. Dovolujeme si Vás však touto cestou požádat o 

zaslání návrhů projektů na PSUP (ludmila.hrabakova@upol.cz) nejpozději do 1. 4. 2022. 

Prokázání způsobilosti uchazeče bude na GA ČR za UPOL zasláno.  

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-pif-outgoing-2023
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/bilateralni-spoluprace/
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-bilateralni-projekty-2023
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-4
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-partnerska-organizace-2
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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SEMINÁŘ PSUP PRO ŽADATELE PROJEKTŮ GAČR 
 

Projektový servis UP zve všechny zájemce na seminář, kde budou prezentovány základní 

parametry vypsaných soutěží GAČR pro rok 2023.  

  

Datum konání: 18. 2. 2022 v 10.00 

Místo konání: Malá aula PdF UPOL (přízemí vlevo), Žižkovo náměstí 5, Olomouc 

Přednášející: Mgr. Eva Novosádová 

  

Seminář bude realizován v českém jazyce. 

Ze semináře nebude pořizován záznam. 

  

Registrovat se můžete zde. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP 

 

 

 

https://www.psup.cz/seminar-psup-pro-zadatele-projektu-gacr/
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VÝZVY NA PODPORU DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – NABÍDKA 

SPOLUPRÁCE 
 

Ministerstvo hospodářství a průmyslu Maltské republiky hledá spolupracující subjekty ze 

sektoru vysokých škol pro dvě výzvy týkající se digitálního vzdělávání.  

Výše uvedené výzvy se týkající následujících oblastí: 

1. Advanced Digital Skills 

Bližší informace k výzvě jsou k dispozici zde.  

2. Specialised Education Programmes in key capacity areas 

Bližší informace k výzvě jsou k dispozici zde.  

 Předpokládanými partnery na maltské straně jsou Malta College of Arts, Science and 

Technology (MCAST) https://www.mcast.edu.mt/ a University of Malta 

https://www.um.edu.mt/.  

Další informace o maltské iniciativě, která se hodlá do těchto výzev zapojit a hledá partnery, 

naleznete v příloze níže: 

Digital Europe Programme Looking for Leading Partners.pdf  

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-skills-01-analysis;callCode=null;freeTextSearchKeyword=advanced%20digital%20skills;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-skills-01-specialised;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Specialised%20Education%20Programmes%20in%20key%20capacity%20areas%20;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
https://www.mcast.edu.mt/
https://www.um.edu.mt/
https://www.msmt.cz/file/56877_1_1/
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STIPENDIJNÍ A GRANTOVÉ PROGRAMY ČESKO-BAVORSKÉ 

VYSOKOŠKOLSKÉ AGENTURY 
 

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o možnostech stipendijních a grantových 

programů na rok 2022. 

 

Stipendijní programy na rok 2022:  

- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,  

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,  

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,  

- stipendia na stáže v ČR.  

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia". 

 

Grantové programy na rok 2022:  

- "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2022" - program podpory pro bilaterální 

letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ) 

- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022" - program podpory česko-bavorských 

akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty 

nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ) 

- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty 

v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ) 

 

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty". 

Zdroj: BTHA 

 

 

 

 

http://www.btha.cz/
http://www.btha.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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SEMINÁŘ TC AV ČR - MODUL 9: JAK SE STÁT HODNOTITELEM 
 

Technologické centrum AV ČR organizuje online webinář, Modul 9 "Jak se stát hodnotitelem", 

který se bude konat v pátek dne 4. března 2022 v dopoledních hodinách. 

Náplň workshopu: 

• seznámení s hodnotícím procesem a s hodnoticími kritérii 

• databáze expertů, výběr expertů Evropskou komisí 

• požadavky na experty, možný konflikt zájmů 

Cílovou skupinou workshopu jsou noví potenciální hodnotitelé. Při registraci na workshop se 

vyžaduje mít vytvořený alespoň stručný profil na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné 

zakázky (Funding and Tenders Opportunities Portal) a uvést své Expert ID. 

Přednášet budou Veronika Korittová, Lenka Švejcarová a Dominika Zsapková Haringová z 

Technologického centra AV ČR.  

O své zkušenosti s posuzováním projektů H2020 se podělí hodnotitelka Iva Walterová, CEO ve 

společnosti EPMA, z. s. p. o. 

Program je ke stažení zde. 

Registrovat se můžete zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

ŠKOLENÍ PRO PROJEKTOVÉ MANAŽERKY/MANAŽERY A VEDENÍ 

INSTITUCÍ K PODPOŘE ŽADATELŮ O GRANTY ERC 
 

Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají 

dne 24. února 2022 (od 9:00 do 14:30 hod.) online školení pro projektové 

manažerky/manažery a vedení institucí. Jeho cílem je informovat o národní podpoře žadatelů 

o granty ERC, nabízené ve spolupráci Expertní skupiny a TC AV ČR, a vysvětlit roli jednotlivých 

institucí při podpoře vlastních žadatelů, ale také informovat o relevantních průřezových 

tématech a praktických stránkách podpory žadatelů vč. práce se CV/„track recordem“ žadatele 

a abstraktem projektu.     

Registrovat se můžete zde. Registrace bude otevřena do 22. 2. 2022 0:00 (CET).  

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2341/Program%20Modul%209%204_3_2022.pdf
https://geform.tc.cz/Modul_9_Jak_se_stat_hodnotitelem
https://geform.tc.cz/Skoleni_k_ERC_pro_projektove_manazery_k_ERC
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TC AV ČR: PRVNÍ WORKSHOP PRO ŽADATELE O GRANTY ERC SE BUDE 

KONAT V KVĚTNU 2022 

 

Technologické centrum AV ČR společně s Expertní skupinou ERC avizovaly konání prvního ze 

tří workshopů pro žadatele o granty ERC, který se bude konat v květnu 2022.  

 

Na workshop se každý zájemce bude muset zaregistrovat prostřednictvím webových 

stránek www.horizontevropa.cz. Registrace bude spuštěna v březnu s uzávěrkou v polovině 

dubna 2022. Počet účastníků workshopu je omezen. Jejich výběr bude prováděn Expertní 

skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC s použitím kritérií hodnocení ERC projektů 

(viz. ERC Work programme 2022 str. 38-39). 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 

(viz. příloha). 

 

Tyto podklady musí potenciální žadatelé zaslat nejpozději do 11. dubna 2022 na e-mail 

ES: erc.es@tc.cz. Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení 

fakulty/institutu s podáním přihlášky a informování kontaktní osoby pro ERC. 

 

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 či žadatele s hodnocením jejich předchozí podané žádosti v rámci Work Programme 

2021 B či C v kroku 1.  

 

V případě zájmu se pro více informací se obraťte na fakultní oddělení VaV případně na 

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

O spuštění registrace bude informováno. 

 

 

http://www.horizontevropa.cz/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
mailto:erc.es@tc.cz
mailto:ondrej.nemcak@upol.cz
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ERC: ZVEŘEJNĚNY PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY VÝZEV PRO PRACOVNÍ 

PROGRAM 2023 
 

S ohledem na transparentnost a pomoc žadatelům při plánování jejich práce, zveřejnila ERC 

orientační harmonogram výzev pro rok 2023. 

Po dvou kolech grantových soutěží ERC, která probíhala podle neobvyklého harmonogramu, 

se ERC hodlá vrátit k běžnému kalendáři výzev v rámci pracovního programu na rok 2023. 

Tento program musí být ještě schválen, takže data výzev jsou zatím předběžná a mohou se 

změnit.  

Blíže zde. 

 

Zdroj: ERC 

 

ERC: DOPORUČENÍ PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU 
 

Technologické centrum AV ČR, konkrétně oddělení NICER představilo nový leták sloužící jako 

doporučení pro sestavení rozpočtu pro žadatele o granty ERC. 

Leták vznikl nejen pro potřeby samotných žadatelů, ale zejména také pro projektové manažery 

a manažerky, kteří jej mohou využít při pre-screeningu projektových návrhů. Leták poskytuje 

základní informace o tom, jak efektivně sestavit rozpočet pro projekty ERC, a také na co je 

potřeba dát pozor u jednotlivých nákladových kategorií.  

Leták je možné stáhnout na tomto odkazu 

  

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/888/novy-letak:-doporuceni-pro-sestaveni-rozpoctu
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.horizontevropa.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.opvvv.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

www.azv.cz 

https://ec.europa.eu 

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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