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MINISTERSTVO KULTURY VYHLÁSILO 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽ V 

PROGRAMU NAKI III 

 
Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 14. března 2022 první veřejnou soutěž 

ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů programu NAKI 

III.  

Soutěžní lhůta začíná 15. března 2022 a končí dne 28. dubna 2022 ve 14.00 hodin. 

Hodnotící lhůta začíná dnem 29. dubna 2022 a končí dnem 16. prosince 2022. 

 Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů 

projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové 

adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html. 

Zdroj: MK ČR 

 

SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÍ 1. VS NAKI III 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s parametry vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích programu „NAKI III – program na podporu aplikovaného 

výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“. 

 

Kdy: 24. 3. 2021, 14.00 

Kde: Velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8 

Přednášející: Mgr. Pavla Tresterová, PSUP 

 

Akce proběhne v českém jazyce. 

Nebude pořizován záznam akce. 

 

Registrovat se můžete ZDE, kapacita akce je 40 osob.  

 
 

 

 

https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html
https://www.psup.cz/seminar-k-vyhlaseni-1-vs-naki-iii/
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MŠMT-POKYN NÁMĚSTKA VELČOVSKÉHO K DOPADŮM RUSKÉ AGRESE 

VŮČI UKRAJINĚ 
 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání sděluje všem příjemcům 

pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k 

dopadům ruské agrese. 

 

Na základě pokynu náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava 

Velčovského: 

nebudou od 1. března 2022 ze strany Řídicího orgánu OP VVV zasílány žádné platby na účty 

vedené u Sberbank CZ, a.s.; 

nebudou za způsobilé považovány žádné výdaje příjemců či jejich partnerů za zboží a služby 

dodané po 28. únoru 2022 a poukázané subjektům majícím sídlo na území Ruské federace; 

nebudou do plnění indikátorů započítávány jakékoliv smlouvy, memoranda či jiné dokumenty 

právní či neprávní povahy o výzkumné či vzdělávací mezinárodní spolupráci uzavřené příjemci 

či jejich partnery od 1. března 2022 se subjekty majícími sídlo na území Ruské federace; 

nebudou za způsobilé považovány výdaje na mobility do a z Ruské federace zahájené od 1. 

března 2022; 

nebudou od 1. března 2022 obsazována uvolněná místa lektorů na vysokých školách a učitelů 

u krajanů v subjektech majících sídlo na území Ruské federace. 

Důvodem tohoto opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, hájení 

finančních zájmů Evropské unie a České republiky prostřednictvím důsledné eliminace rizik a 

v neposlední řadě také bezpečnost občanů České republiky. 

 

V případech, kdy mají výše uvedené informace dopad na realizaci projektu, žádá MŠMT 

příjemce, aby neprodleně informovali administrátora projektu na straně ŘO. Následně budou 

s příjemcem řešeny možnosti dalšího postupu při realizaci projektu. 

 Další informace: 

Prohlášení komisařky M. Gabriel – výzkum 

Prohlášení komisařky M. Gabriel – studenti, mladí lidé, vzdělávací komunita 

Prohlášení předsedy Evropské rady a předsedkyně Evropské komise k ruské agresi vůči 

Ukrajině 

Pozastavení přeshraniční a nadnárodní spolupráce s Ruskem a Běloruskem 

FAÚ - Sankce proti Rusku a Bělorusku 

Zdroj: MŠMT 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1529
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/22/statement-by-the-presidents-of-the-european-council-and-european-commission-on-russian-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/22/statement-by-the-presidents-of-the-european-council-and-european-commission-on-russian-aggression-against-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1526
https://www.financnianalytickyurad.cz/sankce-proti-rusku-a-belorusku.html
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MENDELOVA GENETICKÁ KONFERENCE – POZVÁNKA 
 

Mendelova genetická konference bude probíhat od 20. do 23. července 2022 v Brně, kde se 

budou přední odborníci z odvětví genetiky zabývat nejdůležitějšími objevy v tomto oboru od 

časů Mendela do současnosti. 

 

Těšit se můžete na několik tematicky zaměřených sekcí: 

-          lidská genetika (dědičná onemocnění, genetika rakoviny, genová terapie), 

-          genetika rostlin, zvířat a mikroorganismů, 

-          nové technologie v genetickém výzkumu, 

-          etické otázky a genetika, 

-          genetika a společnost, 

-          historie genetiky: život a odkaz G. J. Mendela. 

  

Registrace na konferenci je otevřená až do 30. června 2022 a dostupná pod tímto 

odkazem. 

Do 31. března 2022 je také stále možnost zaslat k posouzení vlastní příspěvek, který může 

být s ohledem na jeho kvalitu v rámci konference prezentován (více info zde). 

 

Více informací o konferenci naleznete zde. 

 

Zdroj: MŠMT 

 

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL - PRODLOUŽENO DO 11.6.2022 
 

Jedná se o ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového 

vzdělávání. Přihlášku může podat jakákoli vzdělávací instituce. 

Přihlásit se je možné do 11. 6. 2022 

Cíl ocenění 

Podporovat kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání  

Inspirovat další učitele k přejímání nových metod ve výuce jazyků   

Zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu cizích jazyků   

Prostřednictvím on-line databáze všech oceněných projektů inspirovat odborníky ve výuce 

jazyků, učitele, ředitele škol, zřizovatele škol a další osobnosti působící v oblasti jazykového 

vzdělávání tím, že jim představí „příklady dobré praxe“ v oblasti jazykového vzdělávání  

https://app.greception.com/form-login-window/1c52dc4b/
https://app.greception.com/form-login-window/1c52dc4b/
https://www.mendel22.cz/about-conference/?anchor=practical-information
https://www.mendel22.cz/conference/
https://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/index.cfm?lang=CZ
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Evropská jazyková cena Label (EJCL) je od roku 2002 udílena národním i mezinárodním 

projektům, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, 

motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků. 

 

Jak se přihlásit?  

Realizátoři mohou přihlašovat své jazykové projekty na základě výzvy vyhlašované Domem 

zahraniční spolupráce. Aktuální informace k Výzvě pro překládání návrhů 2022 naleznete v 

sekci Novinky. Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. 

Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám 

uvedeným ve výzvě k předkládání návrhů.   

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Zdroj: DZS 

 

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA 2 JE PLÁNOVANÉ 

NA 18. KVĚTNA 2022 

 
 

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 je plánované na 18. 

května 2022.  

Veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení 

rozpočtového provizoria. 

Podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých 

podniků a výzkumných organizací se předpokládá s následujícími 

zahraničními organizacemi: 

  

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka 

Brazilská federativní 

republika  
Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation EMBRAPII 

Brazilská federativní 

republika 
National Service for Industrial Training SENAI 

Če-ťiang Zhejiang Science and Technology Department ZSTD 

Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT 

https://www.dzs.cz/clanek/byla-zverejnena-vyzva-evropske-jazykove-ceny-label-pro-letosni-rocnik
https://www.dzs.cz/program/evropska-jazykova-cena-label
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Korejská republika Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP 

Nigerijská 

federativní 

republika  

National Agency for Science and Engineering Infrastructure  NASENI 

Stát Izrael Israel Innovation Authority IIA 

Tchaj-wan Ministry of Economy Affairs MoEA 

Tchaj-wan Ministry of Science and Technology MoST 

Ťiang-su Jiangsu Provincial Department of Science and Technology JSTD 

 

TA ČR nyní jedná o spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Finální 

seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 4. veřejné soutěže Programu 

DELTA 2, bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci. 

Čtvrtá veřejná soutěž se liší od třetí veřejné soutěže v několika parametrech. Nově je jazykem 

návrhu projektu angličtina. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry 

označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených 

a partnerských podniků bude upřesněna.  

 

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE.  

Zdroj: TAČR 

 

TAČR: PŘÍPRAVA 4.VS V PROGRAMU DOPRAVA 2020+ 
 

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy 

informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. 

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 6. dubna 2022.  TA ČR upozorňuje uchazeče, že 

veřejná soutěž bude vyhlášena v případě ukončení rozpočtového provizoria. 

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro 

další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k 

posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým 

zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, 

vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. 

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete ZDE. 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/02/28/1646043713_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%204.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20DELTA%202%20na%20web%201..pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/02/22/1645532520_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%204.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20DOPRAVA%202020+.pdf
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Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací 

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační online seminář. Podrobnosti konání 

budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Zdroj: TAČR 

 

OTEVŘENY DVĚ SOUTĚŽE O CENY MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) začalo od 18. 2. 2022 přijímat projekty, které 

se chtějí ucházet o Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a 

experimentálního vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit 

mohou s výzkumy týkajícími se například prevence před kůrovcem nebo ochrany před erozí 

půdy. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství na výstavě Země živitelka. 

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu 

financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit aktivity vědeckých pracovníků, které mají 

významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství. Soutěž 

pro mladé vědce a vědkyně je určena pro badatele mladší 35 let. 

„Zemědělský výzkum je klíčová oblast našeho rezortu, pokud chceme, aby zemědělství bylo 

moderní a dokázalo reagovat na měnící se klimatické i demografické změny. Právě proto chci 

udržet podporu výzkumu na vysoké úrovni, patří to k mým prioritám,“ řekl ministr zemědělství 

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). 

Přihlášený projekt se může týkat například dlouhodobého ukládání uhlíku v zemědělské půdě, 

prevenci kůrovcových kalamit, ochrany zemědělské půdy před erozí, zavádění precizního 

zemědělství do praxe nebo snižování emisí metanu v chovech hospodářských zvířat. 

Soutěž, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, začíná 

dneškem, přihlášky se přijímají do 14. března. Vítězové budou vyhlášeni 25. srpna na výstavě 

Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc 

korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Zúčastnit se mohou 

vědkyně a vědci z vysokých škol, výzkumných ústavů a ústavů akademie věd.  Předložené 

návrhy budou hodnoceny podle originality výsledku, uplatnitelnosti a aktuálnosti řešeného 

tématu. S ohledem na sladění rodinného a pracovního života se vědkyním a vědcům 

prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené. 

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele 

do datové schránky Ministerstva zemědělství. 

 

Více informací k soutěžím naleznete ZDE a ZDE. 

 

Zdroj: MZe ČR 

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/ceny-ministra-pro-rok-2022/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi/
https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/ceny-ministra-pro-rok-2022/cena-ministra-zemedelstvi-pro-mlade/
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INTERREG EUROPE: AVÍZO 1. VÝZVY 
 

Program Interreg Europe avizoval vyhlášení 1. výzvy k podávání projektů, které je plánováno 

na 5. dubna 2022 se stanovenou uzávěrkou podávání projektových návrhů do 31. 5. 2022 

12:00 hod.  

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce. Tyto projekty 

shromažďují politicky relevantní organizace z různých zemí Evropy, které spolupracují na 

společném regionálním rozvoji. 

První tři roky projektů ("základní fáze") jsou věnovány výměně a předávání zkušeností a 

poznatků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zkušeností mezi zúčastněnými partnery s cílem 

zdokonalit politické nástroje, kterými se zabývají. Ve čtvrtém a posledním roce ("následná 

fáze") se regiony zaměřují především na monitorování výsledků a dopadu spolupráce. 

Cílem programu je podpora meziregionální spolupráci mezi regiony z celé Evropy zahrnující 27 

členských států EU, Norsko a Švýcarsko v následujících programových oblastech:  

1) Smarter Europe 

2) Greener Europe 

3) More connected Europe 

4) More social Europe 

5) Europe closer to Citizens 

  

Bližší informace a parametry výzvy naleznete ZDE. 

Zdroj: www.interregeurope.eu 

 

 
 

  

  

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
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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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WEBINÁŘ: VÝZVY EIC PATHFINDER A EIC TRANSITION 2022 

 

Technologické centrum AV ČR zve 22. 3. 2022 (10.00-13.00) na informační webinář věnovaný 

výzvám Evropské rady pro inovace (EIC) pro rok 2022, specificky nástrojům Pathfinder a 

Transition. EIC Pathfinder je program podporující tvorbu vědeckých základů budoucích 

průlomových technologií. Tyto technologie by měly mít potenciál k vytváření komerčních 

příležitostí a ovlivnění existujících trhů. EIC Transition je novým nástrojem v rámcovém 

programu. Jeho účelem je přispět procesu přechodu inovační technologie v konkrétní aplikace 

a prozkoumat možnosti jejich tržního uplatnění. V průběhu webináře budou představeny cíle 

a pravidla výzev 2022 v modalitách Open a Challenges  s důrazem na případné rozdíly oproti 

výzvám 2021. Účastníci se budou také moci seznámit se zkušenostmi žadatelů, kteří uspěli ve 

výzvách EIC Pathfinder (příp. FET) a EIC Transition programu Horizont Evropa. Registrace je 

otevřená do 18. března 2022. Registrovat se můžete ZDE. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

TC AV ČR ZVEŘEJNILO PODKLADY Z ON-LINE ŠKOLENÍ PRO PROJEKTOVÉ 

MANAŽERKY/MANAŽERY A VEDENÍ INSTITUCÍ KE GRANTŮM ERC 
 

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo na svých webových stránkách prezentace a odkaz na 

videozáznam vztahující se k online školení pro projektové manažerky/manažery a vedení 

institucí v oblasti národní podpory žadatelů o granty ERC. 

Materiály jsou dostupné ZDE. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

PREZENTACE Z INFORMAČNÍHO DNE K VÝZVĚ ERA 2022 
 

TC AV ČR organizovalo dne 11. března 2022 informační webinář, který byl zaměřen na 

představení 14 témat výzvy 2022 v části programu Horizont Evropa (HE) podporujících reformy 

systémů VaI a prohlubování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Jedná se o témata, z 

nichž řada je zajímavá pro české subjekty zejména z hlediska zavádění osvědčených postupů 

či institucionálních změn cílených na zvýšení účasti nejen v projektech v HE. Kromě témat 2022 

byly představeny i výstupy výzvy 2021 a úspěšný projekt GENDERACTIONplus z výzvy 2021 

vedený českým koordinátorem. Prezentace jsou k dispozici ke stažení zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://geform.tc.cz/EIC_Pathfinder_Transition_2022
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/informace/yiifnews/943/prezentace-z-on-line-skoleni-pro-projektove
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/rozsirovani-ucasti-posilovani-era/reforma-zlepseni-evropskeho-systemu-vyzkumu-inovaci/kalendar/yiifcalendarevent/331/informacni-den-k-vyzve-era-2022
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TC AV ČR: MODUL 2: PŘÍPRAVA ROZPOČTU A VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ V 

PROJEKTECH HORIZONT EVROPA  
 

Dne 11. dubna 2022 proběhne seminář určený pro výzkumníky a výzkumnice a začínající 

projektové manažery a manažerky na téma PŘÍPRAVA ROZPOČTU A VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ 

V PROJEKTECH HORIZONT EVROPA.  

Hlavními tématy semináře budou: 

• rozpočet a vyplňování finančních výkazů, 

• specifika nákladových kategorií 

• a zásadní finanční novinky v projektech Horizontu Evropa. 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.  

Registrovat se můžete ZDE. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

AKTUALIZACE DOKUMENTU EK K VÝSLEDKŮM AUDITŮ H2020 
 

Evropská komise vydala další aktualizaci stručného dokumentu týkajícího se výsledků auditů 

projektů H2020 " How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants".  

Z dokumentu vyplývá, že největšího počtu chyb se příjemci dopouští v osobních nákladech. 

Téměř 70 % z celkového počtu chyb tvoří nálezy právě v této nákladové kategorii. Ve srovnání 

s původními verzemi z minulých let (zde) došlo k drobnému navýšení nálezů u subdodávek a 

dlouhodobého majetku. K jiným významnějším změnám oproti původnímu dokumentu 

nedošlo. Auditoři EK i Evropský účetní dvůr nadále nacházejí opakující se a podobné chyby jako 

v minulých letech. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2438/M2_Pozvánka_duben%202022.pdf
https://geform.tc.cz/modul2_2022
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/aktualizace-dokumentu-ek-k-vysledkum-auditu-h2020?ProjNewsItem_page=5
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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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