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TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje dne 28. dubna 2021 5. VS 

Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. 

Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a 

zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. V páté veřejné 

soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 

prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho 

a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí 

technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. 

omezování příspěvku člověka ke změně klimatu. 

Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu 

životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i 

obecní úrovni. 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 30. června 2021 

 

Pro uchazeče 5. veřejné soutěže programu Prostředí pro život se bude konat online 

informační seminář, který proběhne 17. května 2021 od 14:00 hod.                                                                                                                                                                                

V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a 

podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou 

při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář ZDE, následně 

Vám přijde odkaz k připojení do Google Meet. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho 

pokládat předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na 

konci online semináře.  

 

DOKUMENTY: 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle 

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

Formulář pro druh výsledku NmetS 

https://forms.gle/gBatquyMFmmneZ9X6
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/28/1619621985_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/28/1619621985_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432079_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Prioritn%C3%AD%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20c%C3%ADle.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/28/1619614675_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432167_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432167_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432259_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432259_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432308_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432308_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/12/1597219437_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De-Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/12/1597219437_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De-Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432398_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS.docx
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Doplňující dokumentace 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti 

životního prostředí – Prostředí pro život 

Struktura cílů NPOV 

Struktura oborů CEP 

Struktura oborů FORD 

Pravidla pro publicitu 

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

  

Více informací naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TA ČR vyhlašuje dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu 

na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2). 

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce 

v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů 

českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s 

předpokládanou podporou zahraničních institucí.  

Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou 

perspektivní pro budoucnost zapojených zemí, podpora přenosu mezinárodních znalostí, 

sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.  

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 for Research and Industrial 

Innovation 
EMBRAPII 

Brazilská federativní 

republika 
National Service for Industrial Training SENAI 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432433_Program%20na%20podporu%20aplikovan%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu,%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20a%20inovac%C3%AD%20v%20oblasti%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%20%E2%80%93%20Prost%C5%99ed%C3%AD%20pro%20%C5%BEivot.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432433_Program%20na%20podporu%20aplikovan%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu,%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20a%20inovac%C3%AD%20v%20oblasti%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%20%E2%80%93%20Prost%C5%99ed%C3%AD%20pro%20%C5%BEivot.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432464_Struktura%20c%C3%ADl%C5%AF%20NPOV.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432464_Struktura%20c%C3%ADl%C5%AF%20NPOV.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432514_Struktura%20obor%C5%AF%20CEP.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432514_Struktura%20obor%C5%AF%20CEP.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432556_Struktura%20obor%C5%AF%20FORD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432556_Struktura%20obor%C5%AF%20FORD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432599_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432624_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-5-verejne-souteze/
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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 

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 

Vietnamská socialistická 

republika 
Ministry of Science and Technology of Vietnam MOST 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. května 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 14. července 2021. 

DOKUMENTY 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací 

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces 

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 – Brazilská federativní republika (SENAI) 

Common proposal – Če-ťiang (ZSTD) 

Common proposal – Korejská republika (KETEP) 

Common proposal – Korejská republika (KIAT) 

Common proposal – Québec (CRIAQ) 

Common proposal – Tchaj-wan (MoEA) 

Common proposal – Tchaj-wan (MoST) 

Common proposal – Ťiang-su (JSTD) 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/12/1620825592_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20(3).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/12/1620825533_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Specifick%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20jednotliv%C3%BDch%20zahrani%C4%8Dn%C3%ADch%20organizac%C3%AD%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/12/1620825618_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces%20(4).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620724552_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620724754_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(3).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620724889_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20(3).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620724964_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725051_%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/2021/05/11/1620725095_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Alberta%20(GCCIR).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725156_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Brazilsk%C3%A1%20federativn%C3%AD%20republika%20(EMBRAPII).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725200_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Brazilsk%C3%A1%20federativn%C3%AD%20republika%20(SENAI).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725239_Common%20proposal%20%E2%80%93%20%C4%8Ce-%C5%A5iang%20(ZSTD).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725282_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Korejsk%C3%A1%20republika%20(KETEP).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725319_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Korejsk%C3%A1%20republika%20(KIAT).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725359_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Qu%C3%A9bec%20(CRIAQ).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725404_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Tchaj-wan%20(MoEA).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725458_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Tchaj-wan%20(MoST).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725497_Common%20proposal%20%E2%80%93%20%C5%A4iang-su%20(JSTD).docx
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Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST) 

Formulář Pre-existent knowledge 

Formulář pro druh výsledku NmetS 

Doplňující dokumentace 

 

Struktura cílů NPOV 

Pravidla pro publicitu 

Obecná příručka pro hodnotitele 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725546_Common%20proposal%20%E2%80%93%20Vietnamsk%C3%A1%20socialistick%C3%A1%20republika%20(MOST).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725582_Formul%C3%A1%C5%99%20Pre-existent%20knowledge.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725625_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20(1).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725665_Struktura%20c%C3%ADl%C5%AF%20NPOV%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725719_Pravidla%20pro%20publicitu%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725771_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/11/1620725771_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%20(1).pdf
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VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU 

PODPORU MZ NA LÉTA 2022 – 2025 
 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o 

účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících 

vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 

Předmět soutěže: 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených 

za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému 

praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví 

je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských 

onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o 

účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických 

formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů 

zdravotnictví. 

Předpokládané termíny: 

• zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2022 (s ohledem na skutečné datum 

podpisu smluv), 

• ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025, 

• předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. 

 

Soutěžní lhůta: 

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení 

veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2021 a končí dnem 28. 6. 2021 (do 12:00 

hod.). 

 

Hodnotící lhůta: 

Začíná dne 29. 6. 2021 a končí dne 23. 2. 2022, kdy MZ  na internetové adrese Veřejná soutěž 

2022-2025 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí 

účelové podpory MZ v této soutěži 
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Způsob podávání žádostí: 

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k 

tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být 

vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. 

 

MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je 

povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde. 

 

Přílohy: 

ZD-VES-2022-1.pdf  (565,47 KB)  

Checklist-1.pdf (75,98 KB)  

ČP_FO_prokázání_způsobilosti-1.pdf (35,57 KB)  

ČP_PO_prokázání_způsobilosti-1.pdf (40,22 KB)  

ČP_FO-mimo-ČR_prokázání_způsobilosti-1.pdf (35,45 KB)  

ČP_PO-mimo-ČR_prokázání_způsobilosti-1.pdf (40,21 KB)  

Prohlášení_FO_SÚKL-1.pdf (69,60 KB)  

Prohlášení_PO_SÚKL-1.pdf (69,78 KB)  

ČP_PO_rozpočtová-pravidla-1.pdf (44,37 KB)  

ČP_výzkumná-organizace-1.pdf (42,20 KB)  

Aktivace_a_přihlášení_do_ISVP_2021-1.pdf (612,74 KB)  

Vyplnění_a_podání_návrhu_projektu_VES2022_ISVP-1.pdf (2,23 MB)  

Změny-oproti-VES2021-1.pdf (303,40 KB)  

 

Všechny dostupné informace k soutěži naleznete na stránkách AZV ČR. 

Zdroj: AZV ČR 

 

 

https://www.mzcr.cz/informace-pro-vsechny-navrhovatele-a-spolunavrhovatele-podminka-pro-dalsi-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-vyhlasovane-ministerstvem-zdravotnictvi/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/ZD-VES-2022-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Checklist-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_FO_prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD_zp%C5%AFsobilosti-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_PO_prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD_zp%C5%AFsobilosti-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_FO-mimo-%C4%8CR_prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD_zp%C5%AFsobilosti-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_PO-mimo-%C4%8CR_prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD_zp%C5%AFsobilosti-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_FO_S%C3%9AKL-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_PO_S%C3%9AKL-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_PO_rozpo%C4%8Dtov%C3%A1-pravidla-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C4%8CP_v%C3%BDzkumn%C3%A1-organizace-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Aktivace_a_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_do_ISVP_2021-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vypln%C4%9Bn%C3%AD_a_pod%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1vrhu_projektu_VES2022_ISVP-1.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zm%C4%9Bny-oproti-VES2021-1.pdf
http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2025
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WEBINÁŘ THE FUNDING & TENDERS PORTAL PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 

Evropská komise pořádá dne 27. 5. 2021 v čase 10.00-13.,0 webinář na téma: The Funding & 
tenders Portal for beginners, který bude vysílán prostřednictvím YouTube. Účast na akci 
nevyžaduje předchozí registraci. Webinář je určen především novým uživatelům portálu.  

Informace k webinář jsou k dispozici zde.  

Zdroj: European Commission 

 

ON-LINE INFORMATION DAY ON MSCA DOCTORAL NETWORKS UNDER 

HORIZON EUROPE 
 

Kdy: 
02.06.2021 10:00 - 13:00 

Kde: on-line 

Registrace: http://geform.tc.cz/InfoDay_onMSCA_DN_June2021  

TC AV ČR pořádá dne 2. června 2021 on-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie 

Doctoral Networks (MSCA DN) v Horizontu Evropa, (v předchozím rámcovém programu 

Horizont 2020 jako Innovative Training Networks (MSCA ITN). 

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,             

H O R I Z O N T   E V R O P A 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
http://geform.tc.cz/InfoDay_onMSCA_DN_June2021
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Registrovat se můžete do 31. května 2021 (23:59). Odkaz bude zaslán registrovaným 

nejpozději den předem. Akce bude probíhat v angličtině. 

Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-DN-2021 je 27. května 2021, uzávěrka je 

stanovena na 16. listopadu 2021.  

Zdroj: TC AV ČR 

 

ON-LINE INFORMATION DAY ON MSCA COFUND UNDER HORIZON 

EUROPE 
 

Kdy: 03.06.2021 10:00 - 12:30 

Kde: on-line 

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

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 3. června 2021 On-line Informační den k Akci 

Marie Skłodowska-Curie COFUND (Spolufinancování regionálních, národních či 

mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa. 

Informační den k MSCA COFUND je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o této akci, 

primárně by však měl posloužit jako zdroj informací pro budoucí žadatele. O zkušenost 

s podáním projektového návrhu a implementací se podělí běžící projekty. 

Registrovat se můžete nejpozději do 1. června 2021 (23:59). Odkaz bude zaslán registrovaným 

nejpozději den před infodnem. Akce bude probíhat v angličtině. 

Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-COFUND-2021 je 12. října 2021, uzávěrka je 

stanovena na 10. února 2022.  

Upozornění: Na informační den naváže praktičtěji zaměřený workshop, který se bude konat 

na podzim po otevření výzvy. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

http://geform.tc.cz/Online_Infoday_MSCA_COFUND
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ON-LINE SEMINÁŘ K PODPOŘE ŽADATELŮ VE VÝZVÁCH ERC 
 

Kdy: 17.06.2021 14:00 - 16:00 

Kde: on-line 

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

  

Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve 

výzvách ERC (dále ES), která byla zřízena společnou deklarací Univerzity 

Karlovy a Akademie věd České republiky v lednu t.r., pořádají pro vedoucí 

pracovníky institucí a jejich projektových oddělení (nikoliv pro žadatele 

o granty ERC) pracovní seminář s následujícími cíli: 

 

1) informovat o podpoře žadatelů o ERC granty prostřednictvím spolupráce ES a TC AV ČR; 

2) vysvětlit roli jednotlivých institucí při podpoře vlastních žadatelů; 

3) nastavit možnou vzájemnou spolupráci ES a jednotlivých institucí. 

 

Zdroj: TC AV ČR   

 

 

 

 

 

 

 

http://geform.tc.cz/Seminar_Podporazadatelu_ERC
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ZVEŘEJNĚNÉ PRACOVNÍ PROGRAMY V HORIZON EUROPE 
 

Na stránkách Funding & Tenders Portal byly dosud zveřejněny tyto pracovní programy: 

HE Main Work Programme 2021-2022 

General introduction v1.0 

3. Research Infrastructures v1.0 

4. Health v1.0 

13. General Annexes v1.0 

 

HE and Euratom Work Programme on Horizontal Expenditure 2021-2022 

HE and Euratom Work Programme on Horizontal Expenditure 2021-2022 

 

EIC Work Programme 2021 

EIC Work Programme 2021 

Call for prizes – Rules of Contest The European Capital of Innovation Awards (iCapital) 

HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize 

Call for prizes – Rules of Contest EU Prize for Women Innovators HORIZON-EIC-2021-

WomenInnovatorsPrize 

 

ERC Work Programme 2021 

ERC Work Programme 2021 

Zdroj: Funding & Tenders Portal 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-1-general-introduction_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-3-research-infrastructures_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/wp-call/2021-2022/wp-horizontal-expenditure_horizon-euratom-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-icapitalprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-icapitalprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
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ZVEŘEJNĚNÉ FORMULÁŘE PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ 
 

Application forms 

Standard application form (HE RIA, IA) 

Standard application form (HE CSA) 

Standard application form (HE RI) 

Standard application form (HE PCP) 

Standard application form (HE PPI) 

Standard application form (HE ERC STG) 

Standard application form (HE ERC COG) 

Application form (HE EIC PATHFINDER OPEN) 

Application form (HE EIC PATHFINDER CHALLENGES) 

Application form (HE EIC TRANSITION) 

Application form (HE EIC ACCELERATOR) 

 

Zdroj: Funding & Tenders Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-csa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ri_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-pcp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ppi_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-erc-stg_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-erc-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-eic-pathfinder-open_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-eic-pathfinder-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-eic-transition_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-eic-accelerator_en.pdf
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SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN HORIZON EUROPE: DIVING INTO 

THE OPPORTUNITIES 
 

 
 

 

Styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu ze Slovenska (SLORD) a Litvy (LINO) ve 

spolupráci s dalšími partnery spolupořádají mezinárodní webinář a networkingovou akci zaměřenou 

na nadcházející příležitosti pro společenské a humanitní vědy (SSH) v programu Horizont Evropa.  

Tato akce je otevřena všem zájemcům o účast na evropských projektech a o navázání spolupráce s 

výzkumnou a inovační komunitou SSH. Seznamte se s pokrokem souvisejícím s začleněním SSH do 

programu Horizont 2020, novou integrační strategií SSH v rámci programu Horizont Evropa a 

významem SSH z hlediska dalších odborníků a výzkumných pracovníků. Prozkoumejte prostředí 

příležitostí v rámci programu Horizont Evropa a další možnosti nového finančního rámce. 

síť! Využijte příležitosti k nalezení nových partnerů prostřednictvím seznamu vyhledávání partnerů 

určeného pro tuto příležitost a seznamte se s ostatními účastníky tří tematických paralelních 

networkingových sekcích:  

• Demokracie a správa věcí veřejných  

• Evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví  

• Sociální a ekonomické transformace 

Zaregistrujte se nejpozději do 30. května ZDE.  

Podrobné informace včetně programu naleznete ZDE. 

Zdroj: LINO 

 

 

 

https://forms.gle/4hAjYcPCqMtMbFJK6
ZDE
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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 
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