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DISKUSE S PHDR. PAVLEM BARANEM, CSC. 
 

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá Diskusi s PhDr. Pavlem Baranem, CSc. nad rolí a pozicí 

společenských a humanitních oborů na poli aktuální vědní politiky ČR, a dále nad Metodikou 

2017+ jako příležitostí pro SHUV. 

Akce se uskuteční on-line 23. června 2021 v 10.00 hodin. 

Moderuje prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 

Registrovat se můžete ZDE. Den před konáním akce Vám bude zaslán odkaz na přenos. 

 

Pavel Baran 

Organizačně se podílel na obnovení činnosti Filosofického ústavu v rámci Akademie věd ČR, a 

to v pozici zástupce ředitele. Ve Filosofickém ústavu se věnoval tématu morální a politické 

filozofie, věnoval se i překladatelské činnosti odborné literatury. Současně působil jako 

vysokoškolský učitel dějin filozofie, politické filozofie a filozofie dějin na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, poté na Ostravské univerzitě. V současnosti přednáší vybrané kurzy 

filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2005 se stal ředitelem Filosofického ústavu, 

tuto pozici zastával do roku 2013, kdy se stal členem Akademické rady a poté místopředsedou 

Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V letošním roce byl zvolen 

předsedou Vědecké rady Akademie věd ČR. V roce 2014 byl jmenován členem vládní Rady pro 

vědu výzkum a inovace, na zasedání v září 2016 byl zvolen místopředsedou této Rady a od 

roku 2021 vykonává funkci prvního místopředsedy. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

https://www.psup.cz/diskuse-s-phdr-pavlem-baranem-csc-nad-roli-a-pozici-spolecenskych-a-humanitnich-oboru-na-poli-aktualni-vedni-politiky-cr-a-dale-nad-metodikou-2017-jako-prilezitosti-pro-shuv/
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7. WORKSHOP CENTER TRANSFERU TECHNOLOGIÍ 
 

Vědeckotechnický park pořádá 7. workshop Center transferu technologií (CTT), který se 

uskuteční ve dnech 1. - 2. července 2021, v Olomouci. Letošním tématem workshopu jsou 

příklady komercializace výstupů Proof-of-Concept projektů. 

Probíraná témata budou zaměřena nejen na nejlepší příklady v rámci univerzit v ČR, ale také 

na to, co se nepovedlo. Jako přednášející host vystoupí Otakar Fojt, profesionál a vědecký 

atašé, zastupující Velkou Británii v České republice, pomáhá budovat a rozvíjet česko-britské 

vztahy v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. 

Účastníci mohou sdílet své zkušenosti z oblasti problematiky řešení Proof-of-Concept 

projektů, marketingu, prodeje, investic, spin-off společností a dalších projektů na 

transferových pracovištích jako takových. 

Workshop se uskuteční v prostorách Vědeckotechnického parku UP, Olomouc – Holice. Akce 

se koná pod záštitou pracovních skupin sdružení Transfera.cz, která je národní platformou 

hájící zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v 

oblasti transferu technologií a znalostí 

Bližší informace a registraci naleznete na stránkách https://7wctt.vtpup.cz/ 

 

Na workshop navazuje networkingová akce Narozeniny VTP UP (odkaz na akci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transfera.cz/
https://7wctt.vtpup.cz/
https://www.narozeniny.vtpup.cz/
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AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ TAČR 2021 

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy (určený k restartu a modernizaci 

ekonomiky) upravila Technologická agentura ČR plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní 

rok. 

  

TA ČR plánuje v listopadu vyhlásit další veřejnou soutěž v Programu ÉTA, přičemž veřejné 

výdaje budou kryty výhradně z Národního plánu obnovy. 

  

TA ČR rovněž připravuje vyhlásit veřejnou soutěž v Programu Národní centra kompetence, ve 

které bude alokace veřejných výdajů složena z finančních prostředků z Národního plánu 

obnovy a rozpočtu TA ČR. Obě veřejné soutěže by měly být vyhlášeny v listopadu 2021 s tím, 

že zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve v polovině roku 2022. 

  

Bližší informace o jednotlivých veřejných soutěžích, včetně jejích parametrů, budou 

zveřejněny v dalších týdnech na webových stránkách TA ČR. 

  

Aktuální harmonogram veřejných soutěží pro tento rok naleznete ZDE. 

  

Zdroj: TAČR 

 

PROGRAM TREND: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ 

PODMÍNEK 
 

TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. 

veřejné soutěže TREND, PP2 vyhlášené dne 10. března 2021. 

  

Program TREND je zaměřen na výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost – nové 

produkty, výrobní postupy a služby – jedná se o program Ministerstva průmyslu a obchodu. 

  

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 137 návrhů projektů z 

celkového počtu 145 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/03/1622702231_harmonogram%20VS%202021.pdf
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uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné 

soutěže se zdůvodněním. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu TREND, PP2: 

136 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže; 

1 návrh projektu podmíněně přijatý do veřejné soutěže; 

8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže. 

 

 Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622191435_4.%20VS%20TREND%20-%20P%C5%99ijat%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20-%20Anna%20Veselsk%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622191377_4.%20VS%20TREND%20-%20Podm%C3%ADn%C4%9Bn%C4%9B%20p%C5%99ijat%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20-%20Anna%20Veselsk%C3%A1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622191487_4.%20VS%20TREND%20-%20Nep%C5%99ijat%C3%A9%20n%C3%A1vrhy%20projekt%C5%AF%20do%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20-%20Anna%20Veselsk%C3%A1.pdf
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KULATÝ STŮL K PROBLEMATICE HODNOCENÍ PROJEKTŮ ERC 
 

Dne 17. 6. 2021 v 10.00 se uskuteční Kulatý stůl k problematice hodnocení projektů ERC. 

Své zkušenosti z hodnocení projektů bude prezentovat prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph. D. 

(oblast Social Sciences and Humanities). 

 

Akce se bude konat ve velké zasedací místnosti RUP, Křížkovského 8. 

  

Registrace na akci je možná ZDE. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 
 

 

 

 

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://www.psup.cz/rko2/kulaty-stul-k-problematice-hodnoceni-projektu-erc/
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ZÁZNAMY ON-LINE WEBINÁŘŮ K TÉMATU MSCA 
 

Evropská komise pořádala dne 28.5.2021 webinář na téma Making the most of your MSCA 

Individual Fellowship. 

Akce byla organizována oddělením řízení a implementace projektů MSCA-IF a Research 

Executive Agency a byla zaměřena na všechny aspekty implementace individuálních mobilit v 

programu H2020. 

  

Záznam webináře naleznete ZDE. 

Zdroj: EK 

 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádalo dne 21. května 

2021 informační den k první výzvě MSCA Postdoctoral Fellowships v novém rámcovém 

programu Horizont Evropa. Účastníci byli seznámeni s novými pravidly platnými od výzvy 

2021. 

  

Prezentace. 

Záznam je k dispozici ZDE. 

  

Zdroj: TC AV ČR 

 

HORIZONT EVROPA – AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY VÝZEV MSCA 
 

Vzhledem k tomu, že stále nebyl schválen pracovní program, rozhodla se Evropská komise pro 

další posun termínů výzev MSCA Postdoctoral Fellowships, MSCA Doctoral Networks a MSCA 

and Citizens. 

  

Nový harmonogram výzev: 

  

 

 Zdroj: TC AV ČR 

 

https://webcast.ec.europa.eu/making-the-most-of-your-msca-individual-fellowship
https://horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/akce-marie-sklodowska-curie/informace/yiifnews/199/prezentace-a-zaznam-z-
https://www.youtube.com/watch?v=t7EVS_VQ0yY
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OČEKÁVANÉ VÝZVY V HORIZONTU EVROPA 
 

Klastr 1 (zdraví) – 22. června 2021 

Klastr 2 (kultura a společnost) - 22. června 2021 

Klastr 3 (bezpečnost) – 30. června 2021 

Klastr 4 (digitalizace, průmysl, vesmír) – 22. června 2021 

Klastr 5 (klima, energetika, doprava) – 24. června 2021 

Klastr6 (potraviny, ŽP, bioekonomika) – 22. června 2021 

WIDERA – 29. června 2021 

 

INFORMAČNÍ DEN PRO KULTURU, KREATIVITU A INKLUZIVNÍ 

SPOLEČNOST V HORIZONTU EVROPA 
 

 
 

Evropská komise pořádá dne 1. 7. 2021 Informační den k prvním výzvám otevřeným v Klastru 

2 Horizontu Evropa – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost, kde bude informovat o 

tématech, která jsou aktuální pro letošní výzvy.  

Výzvy budou otevřeny 22. června, uzávěrka bude 7. října 2021. Pracovní program pro Klastr 2 

bude zveřejněn v polovině června na stránkách Evropské komise. 

2. července 2021 se pak uskuteční Brokerage Event. Cílem tohoto online setkání je navázat 

spolupráci na přípravě výzkumných projektů. Účast je zdarma, je nutné se do 30. června 

zaregistrovat ZDE. 

Program infodne, odkaz na jeho sledování a prostor napsat své dotazy předem naleznete ZDE.  

Informace o všech dalších infodnech k jednotlivým klastrům Horizontu Evropa ZDE. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/220/serie-informacnich-dni-evropske-komise-k...


 

10 
 

HORIZONT EVROPA - VÝZVY EIC TRANSITION 
 

Výzvy EIC Transition podporují validaci nových technologií a rozvoj byznys modelu jako základu 

jejich budoucího komerčního uplatnění. 

  

Výzvy byly otevřeny dne 19. 5. 2021 a termín ukončení stanoven na 22. 9. 2021. 

  

EIC Transition Challenges 

V roce 2021 jsou otevřeny následující tematické oblasti: 

HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01 Medical Technology and Devices: from 

Lab to Patient 

HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-02 Energy Harvesting and Storage 

Technologies 

 

EIC Transition Open 

Výzva není tematicky omezená, více informací ZDE. 

  

Zdroj: TC AV ČR 

 

HORIZONT EVROPA - 1. VÝZVA ERC ADVANCED GRANT 
 

Dne 20. května 2021 byla otevřena první výzva pro žadatele o ERC Advanced granty v 

rámcovém programu Horizont Evropa.  

  

Uzávěrka byla stanovena na 31. srpna 2021 v 17:00:00 (bruselského času).  

  

Výzvu naleznete ZDE. 

  

Dokumenty výzvy: 

  

ERC 2021 Work Programme 

Information for Applicants to the Advanced Grant 2021 Call   

Application form (HE ERC AdG) 

  

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic%20transition;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;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-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;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/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-erc-adg_en.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

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

pavla.tresterova@upol.cz 

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