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VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŠVÝCARSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ 
 

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss 
National Science Foundation (SNSF) vyhlásila dne 15. 2. 2023 výzvu pro podávání projektů na 
principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. GA ČR 
v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení 
přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.  

Švýcarská agentura určila v roce 2023 dva termíny pro podávání návrhů projektů, a 
to 3. 4. a 2. 10. 2023. Pro termín 3. 4. 2023 je předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2024, pro 
termín 2. 10. 2023 je to 1. 7. 2024. 

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské 
straně, tedy do 10. 4., případně 9. 10. 2023.  

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a 
to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u SNSF. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je nutné 
také doložit výpis z evidence skutečných majitelů. ČP bylo za UPOL posláno.   

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání 
způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. 

• Originální text výzvy v angličtině 
• Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA 

granty) 2024 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace 
• LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2024 (English version) 

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Doba 
řešení musí být u všech řešitelů na projektu stejně dlouhá.  

Další informace 

• Spolupráce Weave 
• Stručný přehled k LA spolupráci 2023 
• Přehled možností pro podávání LA projektů 2023 
• Praktické informace – Lead Agency 2024 
• HELPDESK 
• Informační publikace GA ČR 
• (Nejen) Rodičovství a řešení projektů 
• Možnost souběhu návrhů projektů 

zdroj: www.gacr.cz 

https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/weave/
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
https://www.snf.ch/en/WAvYcY7awAUGolST/funding/projects/projects-in-all-disciplines
https://gacr.cz/file-download/51689
https://gacr.cz/file-download/51689
https://gacr.cz/file-download/51679
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/weave/
https://gacr.cz/la-projekty-prehled-pravidel-2023/
https://gacr.cz/prehled-podavani-la-projektu-pro-rok-2023/
https://gacr.cz/file-download/51673
https://gacr.cz/faq/
https://gacr.cz/publikace/
https://gacr.cz/rodicovstvi-a-reseni-projektu/
https://gacr.cz/soubehy-navrhu-projektu-2024
http://www.gacr.cz/
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M-ERA.NET 3 CALL 2023: MEZINÁRODNÍ VÝZVA V OBLASTI 

MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ JE OTEVŘENA 
 

Od začátku března je možné podávat projety do výzvy ERA-NET Cofund M-

ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti 

materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů mohou zájemci 

o výzvu podávat do 16. 5. 2023, 12:00. 

 

Uchazeči mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče 

vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory TA 

ČR na výzvu je 1 500 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt.  

 

Maximální povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových 

způsobilých nákladů projektů. 

 

Témata výzvy (v originálním znění): 

 

1. Sustainable advanced materials for energy 

2. Innovative surfaces, coatings and interfaces 

3. High performance composites 

4. Functional materials 

5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, 

které se týkají regenerativní medicíny) 

6. Next generation materials for advanced electronics 

 

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů*: 

 

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP**), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), 

Dánsko (IFD**), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), 

Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI**), Jižní Korea 

(KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko 

(NKFIH), Německo (SMWK**), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko 

(UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), 

Švédsko (Vinnova), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK). 
 

*Seznam zemí je ze dne 1. 3. 2023, pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.m-era.net 

**účast ve výzvě bude potvrzena 

 

Hledání partnerů: Partner Search Tool 

Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net,  https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2023-3/ 

 

http://www.m-era.net/
https://www.m-era.net/joint-calls/partnersearch
https://www.m-era.net/joint-calls/partnersearch
https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023
https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2023-3/
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Dokumenty pro českého uchazeče: 

 

Základní parametry výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023_v1 

Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023_v2 

Všeobecné podmínky_v7 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA 

 

Povinné přílohy českého uchazeče: 

 

TA CR Application Form_M-ERA.NET 3 Call 2023_v1 

Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_M-ERA.NET 3 Call 2023 

Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant 

Čestné prohlášení o složení konsorcia 

Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022) 

 

Další dokumenty: 

 

Nařízení komise 

Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích) 

Plán správy dat – TA ČR 

Plán správy dat – Horizont Evropa 

 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677847882_Základní%20parametry%20výzvy%20M-ERA.NET%203%20Call%202023_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677847882_Základní%20parametry%20výzvy%20M-ERA.NET%203%20Call%202023_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/09/1678375730_Podmínky%20zapojení%20českého%20uchazeče%20do%20výzvy%20M-ERA.NET%203%20Call%202023_v2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/09/1678375730_Podmínky%20zapojení%20českého%20uchazeče%20do%20výzvy%20M-ERA.NET%203%20Call%202023_v2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/01/1662021336_Všeobecné%20podmínky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/01/1662021336_Všeobecné%20podmínky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/31/1654002176_Program%20na%20podporu%20aplikovaného%20výzkumu%20a%20inovací%20SIGMA%20(s%20účinností%20od%2018.5.2022)%20-%20Jaromíra%20Mikulenková.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/31/1654002176_Program%20na%20podporu%20aplikovaného%20výzkumu%20a%20inovací%20SIGMA%20(s%20účinností%20od%2018.5.2022)%20-%20Jaromíra%20Mikulenková.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677847976_TA%20CR%20Application%20Form_M-ERA.NET%203_Call2023_v1.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677847976_TA%20CR%20Application%20Form_M-ERA.NET%203_Call2023_v1.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848074_Prohlášení%20o%20dodržování%20zásady%20„významně%20nepoškozovat“_M-ERA.NET%203%20Call%202023.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848074_Prohlášení%20o%20dodržování%20zásady%20„významně%20nepoškozovat“_M-ERA.NET%203%20Call%202023.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/01/1662041268_Čestné%20prohlášení%20za%20uchazeče%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%2009_22.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/01/1662041268_Čestné%20prohlášení%20za%20uchazeče%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%2009_22.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/22/1663834627_Čestné%20prohlášení%20o%20složení%20konsorcia%209_22.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/22/1663834627_Čestné%20prohlášení%20o%20složení%20konsorcia%209_22.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/12/08/1670492571_Formulář%20pro%20druh%20výsledku%20Nmet%20(nově%202022).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/12/08/1670492571_Formulář%20pro%20druh%20výsledku%20Nmet%20(nově%202022).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/12/02/1575283343_Nařízení%20komise%20(EU).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/12/02/1575283343_Nařízení%20komise%20(EU).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/10/06/1633524770_Doplňující%20dokumenty.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/10/06/1633524770_Doplňující%20dokumenty.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848234_Plán%20správy%20dat%20-%20TA%20ČR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848234_Plán%20správy%20dat%20-%20TA%20ČR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848159_Plán%20správy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/03/1677848159_Plán%20správy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
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PROGRAM DOPRAVA 2030: OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 1. 

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v programu na 

podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy  

– DOPRAVA 2030. 

  

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. 4. 2023. 

  

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 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 naleznete ZDE. 

  

Zdroj: www.tacr.cz 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/03/09/1678358226_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%201.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20DOPRAVA%202030.pdf
http://www.tacr.cz/
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MINISTERSTVO VNITRA – PROGRAM SECTECH: VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ 

SOUTĚŽE 
 

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dne 15. března 2023 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: 

vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). 

 

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje 

podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Do této veřejné soutěže není 

možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. 

  

V této veřejné soutěži lze podávat návrhy projektů navazujícího vývoje v oblastech s vysokým 

okamžitým přínosem pro praxi. Hlavním přínosem této veřejné soutěže je odstranění 

inovačních bariér. Podporovány budou návrhy projektů, které vynikají vývojovou povahou a 

značným důrazem na testování a evaluaci v reálných podmínkách s cílem dotažení budoucího 

nového produktu a jeho funkčních vlastností. Předpokládá se zejména podpora projektů 

navazujících na dřívější aktivity veřejné podpory, aktivity směřující k nové (bezpečnostní) 

aplikaci technologie vyvinuté pro jiné odvětví, Tím bude zajištěna možnost rychlejšího a 

efektivnějšího uplatnění výsledků, které k zajištění bezpečnostních přínosů vyžadují 

průmyslovou produkci, ale současně budou tržně dostupné. 

 

Uchazeči mohou být následující subjekty:  

• malý nebo střední podnik,  

• organizace pro výzkum a šíření znalostí které jsou zapsané na seznamu výzkumných 

organizací MŠMT.  

 

Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s 

podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off 

v plném vlastnictví výzkumných organizací. 

 

Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 

milionů korun. Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných 

nákladů. Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace. 

Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. Návrh 

projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR 

(https://ista.tacr.cz). 

 

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 

2023. 

  

https://ista.tacr.cz/
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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. 

Předvyplněná čestná prohlášení a smlouvy budou k dispozici na vyžádání taktéž na 

ludmila.hrabakova@upol.cz, prosím, počítejte s dostatečným předstihem alespoň 2 

pracovních dnů k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na relevantní dokumenty. 

  

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023. 

 

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem 

jeden z následujících oborů: 

  

• Umělá inteligence; 

• Robotika; 

• Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT; 

• Pokročilé materiály; 

• Nanotechnologie; 

• Lasery, sensory a fotonika; 

• Přístrojová technika. 

  

Každý návrh projektu musí také obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek, který bude 

naplňovat definici dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný 

vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii. 

  

Dokumentace:  

Vyhlášení druhé veřejné soutěže - Výzkum (mvcr.cz)  

Zadávací dokumentace SECTECH 

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci - usnesení vlády ČR č.898_2020 k Programu SECTECH 

Příloha č.2 k zadávací dokumentaci - čestná prohlášení za uchazeče dle charakteru subjektu  

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci - čestné prohlášení za projekt 

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - vzor smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení 

projektu výzkumu vývoje a inovací .rar 

Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci - plán implementace a komunikace 

Všeobecné podmínky ke smlouvám o poskytnutí účelové podpory na řešení projektů 

bezpečnostního výzkumu 

Informace k dokládání výsledků 

  

  

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/2vs-zadavaci-dokumentace-sectech-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-c-1-k-zadavaci-dokumentaci-usneseni-vlady-cr-c-898-2020-k-programu-sectech-rar.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-c-2-k-zadavaci-dokumentaci-cestna-prohlaseni-za-uchazece-dle-charakteru-subjektu-rar.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-c-3-k-zd-cestne-prohlaseni-za-projekt-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-k-zadavaci-dokumentaci-vzor-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-podpory-na-reseni-projektu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-rar.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-k-zadavaci-dokumentaci-vzor-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-podpory-na-reseni-projektu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-rar.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/priloha-c-5-k-zadavaci-dokumentaci-plan-implementace-a-komunikace-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/vseobecne-podminky-verze-4-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/vseobecne-podminky-verze-4-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/informace-k-dokladani-vysledku-rar.aspx
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Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 

Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. 

Martinu Kleislovou.  

  

martina.kleislova@upol.cz                                 

tel.: 585 631 059 

mobil: 737 818 118 

 

Zdroj: www.mvcr.cz 

 

 

ŠKOLENÍ K PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 
 

 Společný sekretariát programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 společně s regionálním 

subjektem v Opoli organizují 30. 3. 2021 školení týkající se aktuálních výzev programu Interreg 

Česko-Polsko 2021-2027.  

  

Školení proběhne v Polsku v hotelu ASPEN, Podlesie 52, 48-340 Głuchołazy od 10:00. 

  

Během školení budou účastníci informování o: 

aktuálních výzvách v programu 

projektovém záměru a projektové žádosti 

způsobilých výdajích a publicitě 

Fondu malých projektů 2021-2027 vč. FMP v Euroregionu Praděd 

  

Vzhledem k omezené účasti na tomto školení, je nutné podat přihlášku prostřednictvím online 

formuláře.   

  

Následovat budou konzultace pro žadatele, kdy budete moci prokonzultovat svůj projektový 

záměr přímo s pracovníky Společného sekretariátu. 

  

Případní zájemci o konzultace mohou zasílat přihlášky vč. projektového záměru do 27.3.2023 

do 12 hod. na adresu js.olomouc@crr.cz. 

  

Pozvánku a program naleznete ZDE 

  

Zdroj: www.cz-pl.eu  

 

 

 

https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:martina.kleislova@upol.cz
http://www.mvcr.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9sb_qOMbvK1jEavQrf8lPRHGGJ044GkWBU_TxHkdDbJ1AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9sb_qOMbvK1jEavQrf8lPRHGGJ044GkWBU_TxHkdDbJ1AA/viewform
mailto:js.olomouc@crr.cz
https://www.cz-pl.eu/data/content_files/90/zaproszenie-i-program-interreg-cz-pl.pdf
http://www.cz-pl.eu/
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DRUHÁ VÝZVA PROGRAMU INTERREG EUROPE VYHLÁŠENA! 
 

Program Interreg Europe vyhlásil k 15. 3. 2023 dni 2. výzvu k podávání projektů. Termín pro 

odevzdání projektů byl stanoven na 9. 6. 2023 12:00 hod.   

 

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou 

dobou realizace 4 let a mírou financování až 80 % z ERDF. 

 

Program Interreg Europe podporuje primárně výměnu a přenos zkušeností, inovativních 

přístupů a budování kapacit mezi veřejnými orgány a dalšími organizacemi, které se zabývají 

politikou, v celé Evropě s cílem zlepšit jejich nástroje politiky (policy 

instruments) regionálního rozvoje, včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost 

a růst. 

 

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  

 

Žádosti mohou podávat: 

- orgány veřejné správy, 

- veřejnoprávní subjekty 

- soukromé neziskové subjekty 

 

V souladu s cílem programu jsou hlavní cílovou skupinou programu Interreg Europe politicky 

odpovědné orgány (policy responsible authorities). Těmito organizacemi mohou být národní, 

regionální nebo místní orgány, jakož i další příslušné organizace odpovědné za vypracování 

a/nebo provádění politik regionálního rozvoje.  

Z tohoto důvodu je zapojení orgánu odpovědného za politiku jako partnera povinné alespoň 

u 50 % nástrojů politiky (policy instruments), jimiž se projektová žádost zabývá. U zbývajících 

nástrojů politiky (pokud existují) musí být tyto orgány zapojeny jako "přidružený orgán 

politiky“ (associated policy authority). 

 

Podrobnosti včetně zadávací dokumentace na webu programu. 

 

Zdroj: www.interregeurope.eu 

 

 

https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
http://www.interregeurope.eu/
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INTERREG CENTRAL EUROPE VYHLÁSÍ 2. VÝZVU UŽ 22. BŘEZNA 2023 

 

Už 22. března 2023 je během programové konference ve Vídni plánováno vyhlášení 2. výzvy   

v rámci programu Interreg Central Europe s očekávaným deadlinem pro podání projektů k 

17. 5. 2023. 

 

Podmínky pro předkládání projektů 2. výzvy budou částečně ovlivněny tím, do jaké míry bude 

tematické zaměření již pokryto projekty schválenými v 1. výzvě. Může se tedy stát, že se ve 2. 

výzvě uplatní nepatrné omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření (ve srovnání s předchozí 

výzvou). 

 

Program podpoří spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují 

nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském 

regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; 

rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění 

správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv 

veřejnosti a finanční páky – a to včetně přípravy následných investic. 

 

Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat 

potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu. 

 

Čas před vyhlášením výzvy je možné využít k síťování a hledání vhodných projektových 

partnerů například prostřednictvím webových stránek programu. 

 

Pro aktuální informace a podmínky výzvy sledujte web programu Interreg Central Europe. 

 

Zdroj: www.interreg-central.eu 

 

 
 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://community.interreg-central.eu/
https://community.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/second-call-for-proposals/
http://www.interreg-central.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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SEMINÁŘ PSUP – PŘÍPRAVA PROJEKTŮ HORIZON EUROPE 
 

Projektový servis UP zve všechny zájemce o tematiku projektů Horizon Europe na seminář 

věnovaný přípravě projektových návrhů. Cílem akce je praktickým způsobem provést 

účastníky systémem a procesem podávání projektů. Přednášejícími jsou zkušení odborníci na 

dané téma – Lenka Chvojková (Technologické centrum Praha) a Jiří Bouchal (IS-practice), kteří 

budou prezentovat své zkušenosti a zodpoví dotazy k diskutovaným tématům. 

  

Kdy: pondělí 27. 3. 2023, 13.00 – 16.00 

Kde: velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8, Olomouc 

Přednášející: Lenka Chvojková (TC Praha), Jiří Bouchal (IS-practice) 

  

Program: 

Úvod do programu Horizon Europe a předkládání projektových návrhů  

• stručné představení programu Horizon Europe 

• předkládání návrhů projektů (FTOP) a užitečné dokumenty 

• nabídka služeb národních kontaktů (NCP) - pre-proposal check a další 

Projektová přihláška  

• struktura 

• ukázka úspěšné přihlášky 

• doporučení k psaní částí Excellence, Impact a Implementation (tvorba rozpočtu, work 

plan, vyváženost konsorcia, aspekty koordinátorství/partnerství, ukázky Evaluation 

Summary Report atd.) 

 

Seminář bude prezentován v českém jazyce. 

Z akce nebude pořizován záznam. 

Registrovat se můžete zde 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psup.cz/seminar-priprava-projektu-horizon-europe/
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SEMINÁŘ PSUP – REALIZACE PROJEKTŮ HORIZON EUROPE 
 

Projektový servis UP zve všechny zájemce na seminář věnovaný realizaci projektů Horizon 

Europe. Akce nabídne užitečné informace zejména (budoucím) řešitelům a projektovým 

pracovníkům. Cílem semináře je praktickým způsobem provést účastníky životním cyklem 

projektu od jeho získání po ukončení. Přednášejícími jsou zkušení odborníci na dané téma – 

Lenka Chvojková (Technologické centrum Praha) a Jiří Bouchal (IS-practice), kteří budou 

prezentovat své zkušenosti a zodpoví dotazy k diskutovaným tématům. 

  

Kdy: úterý 28. 3. 2023, 9.00 – 12.00 

Kde: velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8, Olomouc 

Přednášející: Lenka Chvojková (TC Praha), Jiří Bouchal (IS-practice) 

  

Program:  

Životní cyklus projektu Horizon Europe  

• od odevzdání projektové přihlášky, přes podpis grantové dohody a konsorciální 

smlouvy, až po realizaci a následné kontroly – cash flow, reportování, komunikace, 

změny grantové dohody apod. 

Řízení projektu v praxi – nástroje a zkušenosti, ukázka Project Management Handbook  

• řídící struktura projektu 

• plán projektových prací 

• spolupráce online 

• řízení kvality výstupů 

• řízení rizik 

• monitoring a reportování 

• finanční řízení a platby 

• finanční pravidla a administrativní aspekty 

 

Seminář bude prezentován v českém jazyce. 

Z akce nebude pořizován záznam. 

Registrovat se můžete zde 

  

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP 

 

 

 

  

  

 

https://www.psup.cz/seminar-realizace-projektu-horizon-europe/
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NOVÉ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO TC PRAHA: JAK PŘIPRAVIT ROZPOČET K ERC 

GRANTŮM 
 

Technologické centrum Praha v e-learningové sekci portálu Horizont Evropa nově zveřejnilo 

instruktážní video zaměřené na téma přípravy rozpočtů u grantů ERC. 

V rámci přibližně 6 minut jsou vysvětleny základní principy a podmínky pro úspěšné sestavení 

finanční části projektových návrhů. Tvorba rozpočtu je ilustrována přímo na stránkách Funding 

& tender opportunities portal. Zmíněna je také míra finanční podpory, dále specifika 

jednotlivých rozpočtových kapitol či odlišný způsob sestavení rozpočtu u grantů typu Synergy 

grant nebo Proof of Concept. 

  

Video je dostupné ZDE. 

  

Zdroj: www.horizontevropa.cz 

 

 
 

NOVÁ BROŽURA AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA) 
 

Publikace vytvořená týmem Technologického centra Praha je určena nejen žadatelským 

institucím a výzkumným pracovníkům ucházejícím se o granty MSCA, ale i řešitelům již 

schválených projektů MSCA, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy 

projektů, tak při jejich implementaci. Obsahuje celou řadu užitečných rad a tipů 

shromážděných národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a díky 

spolupráci s výzkumnými pracovníky zapojenými do projektů MSCA, hodnotiteli těchto 

projektů a projektovými manažery poskytujícími institucionální podporu. 

 

Publikaci naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TC Praha 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/82/how-to-prepare-budget-for-erc
http://www.horizontevropa.cz/
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3764/VADEMECUM_MSCA.pdf
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CZ-SK INFORMAČNÍ DEN K MSCA STAFF EXCHANGES 
 

Technologické centrum Praha a Centrum vedecko-technických informácií SR Vás srdečně zvou 

na Česko-slovenský informační den k MSCA Staff Exchanges. Akce proběhne 29. března 2023, 

10.00-14.30 v prezenční formě na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Cílem akce je podrobně seznámit potenciální uchazeče s požadavky na projekty MSCA Staff 

Exchanges. Hlavní parametry výzvy 2023 na akci představí zástupce Evropské komise. Své 

zkušenosti s přípravou i implementací projektů tohoto typu budou na infodni sdílet současní 

řešitelé, a to jak z akademického, tak neakademického sektoru. 

Registrovat se můžete ZDE. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

NABÍDKA JARNÍCH SEMINÁŘŮ TC PRAHA 
 

Informace a registrace na jednotlivé akce naleznete v odkazech níže. 

12. dubna: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa 

14. dubna: Jak se stát hodnotitelem projektů  

17. dubna: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa 

18. dubna: Koordinace projektů Horizont Evropa 

19. dubna: Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa  

20 dubna: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa  

26. dubna: Nástroje Horizontu Evropa pro firmy  

 

Videopozvánku na akce naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TC Praha 

 

 
 

 

 

https://geform.tc.cz/CZ_SK_Infoday_MSCA_Staff_Exchanges
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/632/modul-1%3A-jak-pripravit-vyzkumny-projekt...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/644/modul-9%3A-jak-se-stat-hodnotitelem...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/644/modul-9%3A-jak-se-stat-hodnotitelem...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/639/modul-2%3A-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/639/modul-2%3A-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/640/modul-5%3A-koordinace-projektu-horizont-evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/649/modul-3%3A-dusevni-vlastnictvi-a-smluvni...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/651/modul-4%3A-komunikace%2C-sireni-a-vyuziti...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/647/modul-8%3A-nastroje-horizontu-evropa-pro...
https://youtu.be/1btF6Nv5yro
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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 

 

 

 

REDAKCE 
 

Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

www.psup.cz 

https://www.psup.cz/kontakty/
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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