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GAČR VYHLÁSIL VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2024 

 

 

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

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

a Lead Agency projekty.  

Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. 

Prosíme o dodání projektových návrhů UP k odeslání datovou schránkou průběžně přes odd. 

VaV jednotlivých fakult na: ludmila.hrabakova@upol.cz. Nejpozději však do 3. dubna 2023.  

Způsobilost byla za UPOL zaslána.  

„Cílem Grantové agentury České republiky není pouze podporovat základní výzkum, ale hlavně 

zvyšovat jeho efektivitu. To, že o podporu vědci soutěží mezi sebou, působí motivačně – aby 

na podporu dosáhli, musí podat excelentní projekt. I samotná příprava projektů vede 

k důkladnému promýšlení vědeckých témat, kterými se mohou dále zabývat,“ řekl předseda 

GA ČR prof. Petr Baldrian. „Hodnocení projektů provádí odborníci na daná témata – pro GA 

ČR jich pracuje přes 400 z různých oblastí a institucí. Tisíce zahraničních vědců pak hodnotí 

projekty, které postoupí do druhého kola výběru.“ 

Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem GA ČR usnadňuje skloubení rodinného a profesního 

života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení 

doby řešení až o 18 měsíců. „Jedná se o další z opatření, která mají našim řešitelkám a 

řešitelům pomoci v náročných obdobích – nemusí se nutně jednat o mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou, ale třeba i o dlouhodobou nemoc nebo péči o blízkého člověka,“ 

dodal předseda GA ČR. 

V letošním roce dochází také k úpravě několika pravidel, která umožní větší flexibilitu při 

nakládání s přidělenými prostředky – přesuny finanční prostředků mezi položkami základní 

skladby až do výše 100 000 Kč bude možné provést bez podání žádosti. 

Návrhy projektů s počátkem řešení v roce 2024 je možné podávat do 4. dubna 2023. Výsledky 

budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou 

oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.  

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. Jejich 

prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů 

s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na 

délku jejich vědecké kariéry. 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2024 

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních 

začínajících vědkyň a vědců (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. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 

milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného 

založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. 

Na hodnocení vysoce kompetitivních projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí 

výhradně zahraniční hodnotitelé. 

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2024 

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh 

grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních 

čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům 

z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě 

s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako 

příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, 

anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti. 

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2024 

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2024 

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 – National Science and Technology Council (NSTC) 

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

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

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2024 

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) – GA ČR vždy partnerskou agenturou 

https://gacr.cz/std-24/
https://gacr.cz/proces-hodnoceni-navrhu-projektu-expro/
https://gacr.cz/js-2024/
https://gacr.cz/pif-in-2024/
https://gacr.cz/pif-out-2024/
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/bilateralni-spoluprace/
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
https://gacr.cz/mezi-bi-2024/


 

5 
 

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2024 (GA ČR v roli hodnoticí agentury) 

Aktuální výzvy pro podávání projektů na principu Lead Agency 2024 (GA ČR v roli partnerské 

agentury) 

Zdroj: GAČR 

 

GAČR – VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A 

CHORVATSKEM 
 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) dohodla spolupráci s chorvatskou agenturou 

Croatia Science Foundation (HRZZ) – badatelé z obou zemí budou moci podávat návrhy 

společných vědeckých projektů. Očekává se, že budou podpořeny projekty za několik 

milionů korun ročně. 

„Chorvatsko je nejen zemí, kam lidé jezdí v létě na dovolenou, ale také zemí, kde se pěstuje 

kvalitní věda. Spolupráce našich agentur umožní financovat společné projekty – tedy 

propojovat badatelské týmy, které budou sdílet know-how, zkušenost, ale hlavně také 

poznatky, které se navzájem budou doplňovat,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. 

Spolupráce byla navázána v rámci evropské iniciativy Weave, které je GA ČR zakládajícím 

členem.  Díky ní se do roku 2025 propojí 12 evropských agentur podporujících základní 

výzkum. V příštích letech GA ČR rozšíří spolupráci se stávajícími 11 agenturami o instituce 

z Belgie, Norska a Švédska a případně dalších států. 

Vědecké projekty bude hodnotit vždy jen jedna agentura a druhá výsledky jejího hodnocení 

převezme (tzv. princip Lead Agency). GA ČR otevře první výzvu s HRRZ společně s vyhlášením 

ostatních svých soutěží 13. února 2023. 

O HRRZ 

Chorvatská agentura Croatian Science Foundation byla založena v roce 2001 chorvatským 

parlamentem. V roce 2021 financovala 780 vědeckých projektů za v přepočtu více než 700 

milionů korun. Vědecké projekty HRRZ financuje v sedmi grantových programech. 

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání 

letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech. 

 

Zdroj: GAČR 

 

 

https://gacr.cz/vyzva-la-2024/
https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/
https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/
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PROGRAM SIGMA: VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE – DÍLČÍ CÍL 2, 

ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE 
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou 

veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací 

SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí 

v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).  

SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech 

oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační 

praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci 

aplikovaného výzkumu. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 9. února 2023 v 9:00 a končí dnem 5. dubna 2023. 

 

Doklady k prokázání způsobilosti byly za UPOL zaslány. 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení 

podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: 

ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu 

zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje 

UPOL pouze jako partner. 

Dokumenty k potvrzení podání přes datovou schránku, prosím, zasílejte pře odd. VaV taktéž 

na ludmila.hrabakova@upol.cz do 5. 4. 2023 do 13:00. 

  

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 –  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 

Formulář pro druh výsledku Nmet 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu 

Doplňující dokumentace 

Program SIGMA 

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675845066_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20SIGMA%20-%20DC2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043226_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/07/1675760013_F-052%20Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/07/1675759790_F-053%20Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/02/1675371627_%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
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043282_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20Nmet.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/06/1675688771_Gender%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043944_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/06/1675692068_V%C3%BDzkumn%C3%A1%20data%20a%20otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20-%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
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Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům 

Plán správy dat – TA ČR 

Plán správy dat – Horizont Evropa 

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR 

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

Zdroj: TAČR 

 

PROGRAM TREND: OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 10. 

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE, PODPROGRAM 1 - TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI 
  

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné 

soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”). 

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 5. 4. 2023. 

Veřejná soutěž programu TREND, PP1 je zaměřena na na podporu tvorby výsledků VaV a jejich 

využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací 

výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV 

služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.  

Uchazeči ve veřejné soutěži: Podnik ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník Výzkumná 

organizace ANO - pouze jako další účastník.  

Předběžné parametry 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 naleznete ZDE. 

 

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací 

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

Po vyhlášení 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat ve spolupráci s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu informační webinář. Termín konání informačního 

webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR. 

  

Případné dotazy k 10. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte na Helpdesk. Pro 

konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa. 

Zdroj: TAČR  

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043534_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/2023/01/18/1674043736_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043573_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/06/1672996327_P%C5%99%C3%ADloha%201%20Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD_4.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043033_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/09/1675948351_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%2010.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20TREND,%20PP1%20na%20web.pdf
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
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VZDĚLÁVÁNÍ NA UP22+ EDUP (NPO_UPOL_MSMT-16589/2022) 

 

 
 

Od 1.7.2022 řeší UP projekt Vzdělávání na UP 22+ edUP, financovaný Národním plánem 

obnovy, do jehož aktivit jsou zapojeny všechny fakulty UP. Projekt je zaměřen na podporu 

transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zvýšení 

podílu kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na UP. V posledních letech 

se tyto formy výuky ukázaly jako nezbytné a praktické zkušenosti potvrdily, že jsou však 

limitovány nedostatečným výkonem nebo absencí potřebného technického vybavení, stejně 

tak nedostatečnou praktickou zkušeností s tímto způsobem výuky u pedagogů i studentů. 

Záměrem projektu je tedy dovybavení učeben pro distanční či hybridní výuku, dále také 

digitalizace agend UP pro zefektivnění komunikace a administrace, stejně jako digitalizace 

vzdělávacích činností v rámci celé UP. V průběhu roku 2022 se již podařilo zrekonstruovat aulu 

Přf, vybavit Centrum digitálního zdravotnictví LF či několik dalších učeben ostatních fakult.  

 

V souvislosti se zlepšením podmínek pro distanční výuku a digitalizací jsou připravovány 

metodické materiály a metodická podpora a školení akademických pracovníků i studentů, kteří 

aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, a workshopy pro rozvoj 

pedagogických kompetencí akademických pracovníků zaměřené na rozvoj dovednostní složky 

learning outcomes v rámci distanční a hybridní výuky. 

 

Dalším z cílů plánovaného projektu je vytvoření nových profesně zaměřených studijních 

programů napříč UP a kurzů celoživotního vzdělávání, kurzů na rozšiřování dovedností 

(upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).  

 

Zároveň je v rámci projektu připravován nový doktorský studijní program Právo a digitální 

technologie v oblasti kyberbezpečnosti, ve spolupráci Právnické a Přírodovědecké fakulty UP. 

Tento DSP má vyplnit výraznou mezeru ve vzdělávání, kdy doktorský program speciálně 

profilovaný na komplexní otázky interakcí práva a digitálních technologií prozatím v nabídce 

českých vysokých škol chybí. Častým problémem právního výzkumu a vzdělávání je vysoká 

míra abstrakce, kdy chybí detailní komunikace a sdílení informací mezi právním klastrem (jako 

regulátorem) a regulovanými oblastmi. 

Program realizovaný́ ve spolupráci právních expertů a odborníků na oblast informačních 

technologií překoná tuto bariéru a přinese oboustranné výhody – pochopení funkcionalit 

digitálních technologií pro právní experty, jakož i orientaci v principech právní regulace pro IT 

experty. 
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Společné projekty  

 

Zároveň se v rámci projektu UP podílí jako kooperující vysoká škola na projektu“ Zlepšení 

prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)“. 

Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol, jejich vzájemná spolupráce bude mít 

za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a 

digitalizace souvisejících činností. 

 

Dále na projektu „Bezpečnost distančních forem výuky“. Cílem projektu je systematické 

zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to 

jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, 

postupů či metodik. V rámci projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících 

kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také 

k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace 

ověřených způsobů ochrany. 

 

Stejně tak je UP zapojena do projektu – „Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním 

vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou“. Jedná se o 

přizpůsobení prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní 

agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky VŠ tak, aby byly na studenty kladeny 

minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se 

eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na VŠ při vyřizování studijní agendy.  
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ONLINE ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 

2021-2027 
 

Dne 21. února 2023 se uskuteční online školení pro žadatele programu Interreg Česko-

Polsko 2021-2027. 

Školení bude rozděleno do dvou částí: 

 I. 9:00-11:00 budování a principy přeshraničních partnerství 

II. 11:15-13:00 aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci priority 3 - Doprava a pravidla 

předkládání projektů 

Odkaz na školení. 

 

Zdroj: Interreg CZ-PL 

 

INFODEN PROGRAMU INTERREG EUROPE A INTERREG CENTRAL 

EUROPE UŽ 3. BŘEZNA 2023 
 

Máte skvělý projektový záměr na nadnárodní spolupráci s partnery minimálně v regionu 

střední Evropy? V tom případě máte možnosti zjistit, jak tento záměr využít během 

společného Infodne programu Interreg Europe a Interreg Central Europe, který proběhne 

v pátek 3.března 2023.  Zájemců zde budou během informačního semináře představeny 

potřebné informace k plánovaným výzvám, jejichž vyhlášení je plánováno také na březen 

2023.  

Akce proběhne v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj 

v Pařížské 4 na Praze 1. 

Registrovat se můžete do 24.2.2023 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde. 

Program naleznete ZDE. 

 

Zdroj: Interreg Europe 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/81981180281?pwd=emRVMlNncU1ybExXeEpzSXdkUU1TQT09
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/preshranicni-spoluprace/2023-(1)/spolecny-infoden-pro-zadatele-a-zajemce-o-ucast-ve
http://www.psup.cz/upload/obrazky/Program-infoden_03_3_2023.pdf
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY VYHLAŠUJE 

VÝZVU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU 

VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2023 
  

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků 

pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní 

výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské 

sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a 

boji proti rasismu a xenofobii.  

Po uzavření žádosti v elektronickém systému je třeba žádost vygenerovat a zaslat ji 

prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení 

základního vzdělávání a mládeže do 20. března 2023. Veškeré dokumenty, prosím, dodejte 

do tohoto data do 12.00 na ludmila.hrabakova@upol.cz. 

Výzva je zaměřena na podporu v rámci tematických okruhů:  

Tematický okruh A – podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin  

Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, 

projekty). 

Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky, mládež a studenty, 

včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky, mládež a studenty v menšinových 

jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání 

dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin. 

Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní 

tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky, mládež a 

studenty (především bude upřednostňována e-learningová forma). 

Tematický okruh B – podpora aktivit národnostních menšin 

Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež, 

studenty a pedagogické pracovníky směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, 

rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu a dále projekty 

zaměřené k tématu holocaustu. 

Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin 

z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění, co máme společného a čím se 

odlišujeme) – projektové vyučování. Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, 

Sokratovský dialog, multikulturní kalendář. 

 

  

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 . 

Žadateli bude podpořena nanejvýš jedna žádost. 

Celková alokace Výzvy je 12 577 602 Kč.  

 

Žádost se podává vyplněním online formuláře na adrese: https://is-integrace.msmt.cz/. A 

následně odesílá datovou schránkou. Do online formuláře je nutné nahrát všechny povinné 

přílohy. 

Veškeré informace jsou uvedeny v souborech ke stažení:  

text výzvy: III_material DV menšiny.pdf 

přílohy výzvy: III_prilohy 2 - 6.docx 

 

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 Ing., Mgr. Pavlína Žižková 

pavlina.zizkova@upol.cz 

tel.: 585 631 405 

  

Těšíme se na spolupráci!  

Tým Projektového servisu UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is-integrace.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/59386/
https://www.msmt.cz/file/59387/
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:pavlina.zizkova@upol.cz
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PROGRAM INTERREG SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA: 

ZVEŘEJNĚN INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM VÝZEV NA ROK 2023 
 

Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatiky Slovenské republiky jako Řídící orgán 

ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky jako Národním orgánem 

Programu přeshraniční spolupráce Interreg VI-A Slovenská republika - Česká republika 

informuje o zveřejnění indikativního harmonogramu výzev k předkládání žádostí o na rok 

2023. 

První výzvy například z oblasti životního prostředí či institucionální spolupráce jsou očekávány 

v průběhu dubna 2023. V září 2023 by měla být vyhlášená výzva v rámci programové priority 

vzdělávání. 

Partnerem projektu může být i organizace mimo programové území, nicméně je nutné, aby 

projektové aktivity byly realizovány a měly svůj dopad v programovém území (na české straně 

Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj). 

Zdroj: www.sk-cz.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psup.cz/upload/obrazky/Indikat%C3%ADvny%20harmonogram%20vyhlasovania%20v%C3%BDziev%20na%20predkladanie%20%C5%BEiadost%C3%AD%20o%20NFP%20na%20rok%202023.pdf
http://www.sk-cz.eu/
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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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ONLINE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

ACTIONS 
 

Technologické centrum Praha zve na připravovaný informační den k akcím Marie Skłodowska-

Curie (MSCA). Ten se uskuteční online dne 7. 3. 2023, 9.30 – 15.30. 

Cílem Národního informačního dne je seznámit českou akademickou obec s příležitostmi, 

které nabízí schémata MSCA v Pracovním programu pro roky 2023-2024. Součástí 

informačního dne bude také diskuse řešitelů běžících projektů MSCA a sdílení jejich zkušeností 

i tipů pro budoucí žadatele. 

Program setkání naleznete ZDE. 

Registrovat se můžete ZDE. 

Zdroj: TC Praha 

 

JAKÝCH CHYB SE VYVAROVAT PŘI PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ HORIZON 

EUROPE 
 

Evropská komise připravila přehled doporučení, která by mohla být využita při přípravě 

projektových návrhů v programu Horizon Europe. 

Přehled všech „Dos and Don´ts“ naleznete ZDE. 

Zdroj: EK 

 

PREZENTACE Z KONFERENCE CZEDER 2023 
 

Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT uspořádalo 14. února 2023 České dny 

pro evropský výzkum (CZEDER 2023). Letošní konference byla poprvé doplněna o fyzickou i 

on-line výstavu představující příklady výsledků 12 projektů rámcových programů s českými 

účastníky. 

Na webových stránkách konference je možnost zhlédnout katalog vystavovatelů, kde jsou 

zveřejněny i medailonky řečníků a členů panelů, a prezentace výsledků vystavovaných 

projektů. 

Prezentace z konference naleznete ZDE. 

Zdroj: TC Praha 

 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3709/Programme_MSCA%20Information%20Day_2023.pdf
https://geform.tc.cz/National_Infoday_MSCA
https://rea.ec.europa.eu/news/common-mistakes-avoid-when-applying-horizon-europe-funding-2023-02-09_en
https://www.czeder.cz/projects
https://www.czeder.cz/projects
https://www.czeder.cz/
https://www.czeder.cz/projects
https://www.czeder.cz/projects
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3695/prezentace%20CZEDER%202023.rar
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OSOBNÍ NÁKLADY V HORIZONTU EVROPA – OTÁZKY A ODPOVĚDI OD EK 
 

Technologické centrum Praha připravilo souhlas otázek a odpovědí od Evropské komise 

týkajících se problematiky osobních nákladů v projektech Horizon Europe. 

FAQ z oblasti osobních nákladů naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TC Praha 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3635/Czech%20FAQ%20Personnel-costs-HE_Leden%202023_COM.pdf
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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! 

 

 

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 
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Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

www.psup.cz 
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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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