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VYHLÁŠENA 4. VS TAČR ÉTA 

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. 

dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu ÉTA.  

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s 

tématem týkající se zmírňování negativních 

celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v 

důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v 

oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, 

technologické, kulturní, etické, psychologické nebo 

mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo 

data z aktuálně probíhající krize související s pandemií 

COVID-19. 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. června 2020. 

DOKUMENTY KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory  

Rozhodnutí o poskytnutí podpory  

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

Doplňující dokumentace 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

Struktura cílů NPOV  

Pravidla pro publicitu 

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

  

Veškeré informace k výzvě naleznete ZDE.  

Zdroj: TAČR 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/28/1588082257_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/29/1588173519_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/29/1588173519_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/26/1569512577_Vseobecne_podminky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/24/1587731783_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/24/1587731804_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-3
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-3
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/27/1569590067_Program_ETA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/27/1569590067_Program_ETA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/24/1587731833_Struktura%20c%C3%ADl%C5%AF%20NPOV.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/26/1569512906_Pravidla_pro_publicitu_projektu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/26/1569512906_Pravidla_pro_publicitu_projektu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/08/1586344903_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/ctvrta-verejna-soutez/
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VYHLÁŠENA 2. VS TAČR DELTA 2 
 

TAČR vyhlašuje dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním 

vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

DELTA 2. 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování 

cílů Programu DELTA 2. 

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků 

aplikovaného výzkumu, a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů 

ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu 

mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v 

níže uvedené hodiny: 

16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím 

informačního systému ISTA; 

23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu 

(zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) 

prostřednictvím své datové schránky. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: 

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka 

Alberta 
German-Canadian Centre for Innovation and 

Research 
GCCIR 

Brazilská federativní 

republika 

Brazilian Agency of Research and Industrial 

Innovation 
EMBRAPII 

Če-ťiang Zhejiang Science and Technology Department ZSTD 

Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT 

Korejská republika 
Korea Institute of Energy Technology Evaluation 

and Planning 
KETEP 

Québec 
Consortium for Research and Innovation in 

Aerospace in Québec 
CRIAQ 

Stát Izrael Israel Innovation Authority IIA 
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Tchaj-wan Ministry of Economic Affairs MoEA 

Tchaj-wan Ministry of Science and Technology  MoST 

Ťiang-su 
Jiangsu Provincial Department of Science and 

Technology 
JSTD 

Vietnamská socialistická 

republika 
Ministry of Science and Technology of Vietnam MOST 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací  

Příloha č. 2 – Příručka pro hodnotitele 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory  

Rozhodnutí o poskytnutí podpory  

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant  

Čestné prohlášení o složení konsorcia  

Common proposal – Alberta (GCCIR)  

Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)  

Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)  

Common proposal – Korejská republika (KETEP)  

Common proposal – Korejská republika (KIAT)  

Common proposal – Québec (CRIAQ)  

Common proposal – Stát Izrael (IIA)  

Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)  

Common proposal – Tchaj-wan (MoST)  

Common proposal – Ťiang-su (JSTD)  

Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)  

Formulář Pre-existent knowledge  

Formulář pro druh výsledku NmetS 

 

Podrobné informace a veškerou související dokumentaci naleznete zde. 

Zdroj: TAČR 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/13/1589373798_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20DELTA2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/13/1589373798_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20DELTA2.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/priloha-c-1-specificke-podminky-jednotlivych-zahranicnich-organizaci-1
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/13/1589354804_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/trend/PP1/1VS/Vseobecne_podminky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/13/1589355035_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/07/1588844576_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-3
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/13/1589354987_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20slo%C5%BEen%C3%AD%20konsorcia.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184291_Alberta_GCCIR_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184323_Brazilsk%C3%A1%20federativn%C3%AD%20republika_EMBRAPII_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184352_%C4%8Ce-%C5%A5iang_ZSTD_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184633_Korejsk%C3%A1%20republika_KETEP_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184657_Korejsk%C3%A1%20republika_KIAT_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184657_Korejsk%C3%A1%20republika_KIAT_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184657_Korejsk%C3%A1%20republika_KIAT_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184687_Qu%C3%A9bec_CRIAQ_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184717_St%C3%A1t%20Izrael_IIA_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184769_Tchaj-wan_MoEA_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184769_Tchaj-wan_MoEA_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184769_Tchaj-wan_MoEA_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184794_Tchaj-wan_MoST_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184835_%C5%A4iang-su_JSTD_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/11/1589184861_Vietnamsk%C3%A1%20socialistick%C3%A1%20republika_MOST_Common%20Proposal_call%202020.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/07/1588844523_Formul%C3%A1%C5%99%20Pre-existent%20knowledge.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/07/1588844553_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS.docx
https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
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TAČR ZÉTA: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4.VS 
 

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky 4. veřejné soutěže Programu na 

podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. 

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů. 

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 

projektů, které byly doporučeny k podpoře,  

ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o 

poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. 

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 

projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře. 

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 386 návrhů projektů, 357 návrhů projektů postoupilo 

do hodnocení a z nich je podpořeno celkem  

63 návrhů projektů, což znamená 17, 65 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k 

počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení). 

 

Více informací naleznete ZDE 

 

Zdroj: TAČR 

 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 1. VS TAČR KAPPA 
 

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek 

návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska. 

 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 154 návrhů projektů z 

celkového počtu 163 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním 

uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné 

soutěže, včetně zdůvodnění. 

 

Konečné výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu KAPPA: 

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže 

Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/30/1588251949_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20podpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/30/1588252001_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nedostatek%20financ%C3%AD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/30/1588252001_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nedostatek%20financ%C3%AD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/30/1588252035_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nepodpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/30/1588252035_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nepodpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/program-zeta-vyhlaseni-vysledku-4-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/14/1589460665_FK%20KAPPA%20ANO%20-%20N%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20p%C5%99ijat%C3%BDch%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20(1).docx.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/14/1589460762_FK%20KAPPA%20NE%20-%20N%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20nep%C5%99ijat%C3%BDch%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/14/1589460762_FK%20KAPPA%20NE%20-%20N%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20nep%C5%99ijat%C3%BDch%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe.pdf
https://www.tacr.cz/program-kappa-konecne-vysledky-vyhodnoceni-splneni-podminek-1-vs/
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SBĚR PODKLADŮ PRO PODÁNÍ SPOLEČNÉHO PROJEKTU UP DO VÝZVY 

Č. 02_20_079 MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ - 

MSCA-IF IV 

 
Za Univerzitu Palackého v Olomouci může být v této výzvě podán pouze 1 společný projet.  

 

V případě zájmu o zapojení do projektu posílejte zpětnou vazbu na email 

pavla.tresterova@upol.cz nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto termínu budou podklady 

zpracovány a projekt podán. 

 

Informace o výzvě: 

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů 

schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které 

jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu 

výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj 

komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. 

 

Datum vyhlášení výzvy: 19. 3. 2020 

Datum ukončení výzvy: 31. 8. 2020, do 14 hod. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 

  

Minimální/maximální délka trvání projektu: 

Minimální délka: 

12 měsíců 

Maximální délka: 

34 měsíců 

  

Oprávněné aktivity: 

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR 

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR 

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka 

  

Více informací naleznete ZDE. 

  

Zdroj: MŠMT 

  

 

 

 

mailto:pavla.tresterova@upol.cz
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-079-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iv/text-vyzvy.htm
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VYHLÁŠENY VÝZVY ERC 
  

Evropská výzkumná rada vyhlašuje dvě výzvy o prestižní ERC granty.  

 

Advanced Grants  

O tento grant se mohou ucházet výzkumníci, kteří v uplynulých deseti letech dosáhli 

významných vědeckých úspěchů v jakémkoliv oboru. K částce 2,5 milionu eur lze získat další 1 

milion na počáteční výdaje spojené například se stěhováním ze třetí země či pořízením 

vybavení nebo služeb vědeckých center. Výzva je otevřena do 26. srpna 2020. Výsledky 

prvního kola hodnocení by měly být známy na konci ledna příštího roku a druhé kolo bude 

vyhodnoceno v průběhu dubna 2021. Veškeré potřebné informace jsou dostupné zde. 

  

 

ERC Proof of Concept 2020 

Podpora v této výzvě je určena na rozvoj komerčního či společenského potenciálu výsledků 

výzkumu, který již byl Evropskou výzkumnou radou financován. Částka 150 tisíc eur může být 

využita na průzkum trhu, ochranu duševního vlastnictví nebo třeba technické ověření výsledků 

v praxi. Na rozdíl od ostatních grantových výzev ERC jsou výsledky Proof of Concept grantů 

vyhlašovány třikrát ročně. Nejbližší uzávěrka je 17. září 2020, podrobnosti naleznete zde. 

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz 

 

 

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   2 0 2 0 

https://erc.europa.eu/node/1345
https://erc.europa.eu/node/1346
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ON-LINE ŠKOLENÍ HOW TO WRITE A COMPETITIVE MSCA COFUND 

PROPOSAL? 

 
Kdy: 22.5.2020 09:15 — 13:00  

Registrace: http://geform.tc.cz/MSCA_COFUND_SKOLENI  

 

Detailní informace 

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 22. května 2020 od 9:15 do 13 hod on-line školení 

„How to write a competitive MSCA COFUND proposal?“. Školení povede zkušená zahraniční 

lektorka dr. Juliane Sauer (OxygenEUm). 

Webinář je koncipován jako interaktivní on-line školení pro vážné zájemce o předložení 

projektu MSCA COFUND v poslední výzvě Horizontu 2020 s termínem uzávěrky 29. září 2020. 

Je určen primárně novým žadatelům, kteří již pracují na projektovém návrhu, a těm, kteří v 

minulosti neúspěšně podali projekt MSCA COFUND a hodlají ho resubmitovat. 

Žadatelem mohou být ministerstva, grantové agentury, regionální autority, univerzity, 

výzkumné organizace, soukromé firmy a další organizace z neakademického sektoru. 

 

Registrovat se můžete přes odkaz zde nejpozději do 20. května 2020 (17:00).  

Odkaz na on-line školení bude zaslán registrovaným osobám po uzavření registrace. Akce bude 

probíhat v angličtině bez tlumočení. 

 

Kontaktní jméno pořadatele: Petra Ondračková  

E-mail na pořadatele: ondrackovap@tc.cz  

Připojený soubor: Agenda Cofund training_Draft.pdf  

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

APPLICANTS´ ON-LINE WORKSHOP ON MSCA INDIVIDUAL 

FELLOWSHIPS 
 

Kdy: 22.6.2020 09:30 — 15:30  

Registrace: http://geform.tc.cz/HowToWriteAcompetitiveProposal  

 

Detailní informace 

TCAV zve potenciální žadatele na on-line workshop How to write a competitive proposal for 

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships?  

http://geform.tc.cz/MSCA_COFUND_SKOLENI
http://geform.tc.cz/MSCA_COFUND_SKOLENI
mailto:ondrackovap@tc.cz
https://www.h2020.cz/storage/10e27ee7d15c329a2c95956f67f4f245f0350113
http://geform.tc.cz/HowToWriteAcompetitiveProposal
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Akce se uskuteční 22. června 2020 a bude zaměřena na praktické aspekty přípravy 

projektového návrhu. Workshop je určen výzkumníkům, kteří připravují individuální projekt 

do výzvy MSCA 2020 a jsou již v kontaktu s hostitelskou institucí. 

Pro účast v odpolední sekci zasílejte, prosím CV (max. 5 stran) a krátký abstrakt projektového 

návrhu (max. 2000 znaků). 

 

Workshop bude vedený v anglickém jazyce. 

Registrace je možná do 5. 6. 2020. Následně do 17. 6. 2020 bude zaslán registrovaným 

účastníkům link pro připojení na on-line workshop. 

 

Draft programme 

Kontaktní jméno pořadatele: Lenka Sechterová 

Telefon na pořadatele: 234 006 123  

E-mail na pořadatele: sechterova@tc.cz  

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN O GRANTECH ERC, 23. ZÁŘÍ 2020 
  

 

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady se letos uskuteční dne 23. září 

2020. Registrace bude spuštěna v srpnu. 

 

Do konce roku 2020 neočekáváme otevření prvních výzev v novém rámcovém programu 

Horizont Evropa. Termíny každoročně pořádaných workshopů pro zájemce o předložení 

grantů ERC budou proto posunuty do 2. poloviny roku 2020, případně až na začátek roku 2021 

v závislosti na zveřejnění Pracovního programu pro granty ERC. Informace o plánovaných 

akcích budou zveřejněny na stránkách www.h2020.cz.  

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI, KTERÉ SE TÝKAJÍ COVID-19 A 

IMPLEMENTACE PROJEKTŮ H2020 
 

Technologické centrum pro Vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často 

kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu 

současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo 

https://www.h2020.cz/files/capkova/On-line-workshop-for-MSCA-IF-applicants-22.6.2020-DRAFT.pdf
mailto:sechterova@tc.cz
http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/Covid-FAQs-sorted-FINAL.pdf
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Evropská komise a jejich nejaktuálnější seznam můžete nalézt zde. Odpovědi si v tomto 

dokumentu můžete přečíst v českém jazyce s odkazy na jejich původní verzi. 

Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které 

pomohou příjemcům projektů programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které 

organicky vznikají v rámci současné situace.  

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz.  

Připojený soubor: Covid FAQs sorted_FINAL.pdf  

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

MSCA RISE - VÝŠE ÚVAZKU A ÚHRADA MEZD PRACOVNÍKŮ V DOBĚ 

VYSLÁNÍ 
 

Technologické centrum připravilo výklad pravidel MSCA RISE týkající se problematiky výše 

úvazku a úhrady mezd pracovníků v době vyslání – zde. Důvodem je velký počet dotazů ze 

strany českých příjemců a nejasná interpretace právních dokumentů vyžadující dodatečnou 

komunikaci s Evropskou komisí. Relevantní otázky a odpovědi od Evropské komise, ze kterých 

výklad vychází, se v kompletním znění nachází zde. 

 

 Zdroj: TC AV ČR 

  

 

INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
mailto:finance@tc.cz
https://www.h2020.cz/storage/a2e4794cdb3117c5714cc5ace341453f406f2925
http://www.h2020.cz/files/chvojkova/MSCA-RISE-interpretation.pdf
http://www.h2020.cz/files/chvojkova/MSCA-RISE-FAQ.pdf
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/
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Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; 

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/
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