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PARTNERSTVÍ PRO BIODIVERZITU CALL 2021: NOVÁ MEZINÁRODNÍ 

VÝZVA EVROPSKÉHO PARTNERSTVÍ V OBLASTI PODPORY BIODIVERZITY 

A OCHRANY EKOSYSTÉMŮ 
 

Na podzim 2021 bude vyhlášena první mezinárodní výzva 

evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the 

protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. 

Evropská partnerství jsou součástí programu Horizont Evropa, 

nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund. Více informací o 

Evropských partnerstvích naleznete zde. 

Technologická agentura ČR je do této mezinárodní výzvy zapojena 

spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně se připravují pravidla pro české 

uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní 

uchazeči následně financováni. 

Témata výzvy: 

•  Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient 

ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 

•  Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-

offs 

•  Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes 

Projekty předkládají mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří partnerů (z toho alespoň 

dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými 

zúčastněnými poskytovateli. Uchazeči mohou být podniky a výzkumné organizace.  

Celková alokace TA ČR na výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 je 730 000 EUR s 

maximální výší na projekt 300 000 EUR. 

Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené 

příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného 

výzkumu, budou tedy muset splňovat národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro 

život. 

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a 

www.biodiversa.org. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool. 

Zdroj: TAČR 

 

https://www.tacr.cz/evropska-partnerstvi-novy-typ-podpory-pro-mezinarodni-projekty/
https://www.biodiversa.org/1759
https://proposals.etag.ee/biodiversa/2021/partner-search
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-evropskeho-partnerstvi-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-evropskeho-partnerstvi-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-evropskeho-partnerstvi-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu/
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY MŽP LIFE 
 

Ve středu 30. června 2021 byla vyhlášena výzva MŽP k podávání 

žádostí o podporu na přípravu a spolufinancování standardních 

akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, předkládaných 

do řádných výzev programu LIFE v roce 2021. 

 

Základní informaci najdete na webových stránkách MŽP 

- https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life. Podrobnosti k výzvě najdete na 

odkazu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2021. 

MŽP pořádá k této výzvě úvodní seminář, na kterém budou prezentovány základní informace 

k výzvě. Seminář se uskuteční online, v prostředí komunikační aplikace Webex, ve 2 

termínech, 22. 7. (čtvrtek) a 27.7. 2021 (úterý), vždy v čase 9:30-11:00 hod.    

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto 

formuláře: https://forms.gle/We3gkGAuzebBYhoz7. Registrovaným zájemcům pošleme 

přístupové údaje pro přihlášení do aplikace.  

MŽP rovněž nabízí po domluvě možnost osobních konzultací k podmínkám podpory a 

konkrétním projektovým záměrům. Připravován je rovněž informační seminář k evropským 

výzvám, jejichž vyhlášení se předpokládá v průběhu července. Seminář proběhne podle 

předpokladu v září, o bližším termínu Vás budeme informovat prostřednictvím webových 

stránek https://www.program-life.cz/ a e-mailu. 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Simona Kosíková Šulcová 

Oddělení mezinárodních programů a projektů 

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65 · 100 10 Praha 10 

tel.: + 420 267 122 196  mob.: +420 731 690 215, +420 604 839 626 

e-mail: simona.kosikova@mzp.cz 

 

Zdroj: MŽP 

 

 

 

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2021
https://forms.gle/We3gkGAuzebBYhoz7
https://www.program-life.cz/
mailto:simona.kosikova@mzp.cz
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PODANÉ PROJEKTY UP DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE AZV – MZ VES 2022. 

 

Univerzita Palackého v Olomouci podala do jednostupňové veřejné soutěže o účelovou 

podporu MZ na léta 2022 – 2025 celkem 24 projektů. 

Soutěž byla vyhlášena 13. 5. 2021 s uzávěrkou 28. 6. 2021. 

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.  

Přehled podaných projektů: 

 

 

 

Přejeme hodně štěstí v hodnocení. 
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http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-evropskeho-partnerstvi-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu/&source=tacr
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-evropskeho-partnerstvi-v-oblasti-podpory-biodiverzity-a-ochrany-ekosystemu/&source=tacr
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UNIVERZITA PALACKÉHO NAVÁZALA SPOLUPRÁCI S EXPERTNÍ 

SKUPINOU PRO ERC 

 

V rámci prohloubení podpory výzkumných pracovníků v oblasti grantů Evropské výzkumné 

rady (European Research Council, ERC) se Univerzita Palackého rozhodla připojit k úsilí dalších 

českých institucí za účelem posílení institucionální podpory pro žadatele o granty ERC 

prostřednictvím navázání spolupráce s Expertní skupinou pro ERC. 

 

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC byla ustavena v lednu 2021 na základě 

Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a 

6 členů z 3 základních vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem je právě ve spolupráci s 

Technologickým centrem AV ČR systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní 

úrovni například prostřednictvím Národních informačních dnů, workshopů pro žadatele či 

cvičných pohovorů pro úspěšné žadatele o ERC Starting/Consolidator Granty a individuální 

konzultace. 

 

Vznik Expertní skupiny a navázání spolupráce Univerzity Palackého reaguje na fakt, kdy 

v mezinárodním srovnání má Česká republika výrazně méně grantů ERC, než odpovídá 

demografickým a ekonomickým ukazatelům, což souvisí i v zaostávání v počtu podaných 

žádostí a účastnické úspěšnosti. Na Univerzitě Palackého bylo v rámci již ukončeného 

programu Horizont 2020 podáno celkem 26 žádostí, z čehož úspěšné byly celkem dvě. 

 

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 
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Pro další programového období Horizont Evropa (2021–2027) je proto úmyslem Univerzity 

Palackého prohloubit a zkvalitnit systém podpory a motivace perspektivních žadatelů o granty 

ERC tak, aby byla zajištěna jejich informovanost a základní příprava v dlouhodobém časovém 

horizontu (nejméně rok) ještě před samotným podáním návrhu grantu. 

Za tímto účelem komplexní administrativní podpory se mohou případní zájemci na Univerzitě 

Palackého obrátit na kontaktní osobu pro granty ERC, kterou byl jmenován Ondřej Němčák, 

projektový manažer Projektového servisu (ondrej.nemcak@upol.cz).  

Kontaktní osoba pro ERC bude mít rovněž v kompetenci další komunikaci s vedením univerzity 

či pracovníky Technologického centra Akademie věd ČR (TC AV ČR). 

 

V návaznosti na doporučení Expertní skupiny by součástí institucionální podpory mělo být také 

například vyhledávání potenciálních žadatelů 2-3 roky před plánovaným podáním projektu 

ERC, odeslání vytipovaných žadatelů na Národní informační den pořádaný TC AV ČR, 

systematické shromažďování podaných návrhů a výsledků hodnocení či medializace 

úspěšných žadatelů a jejich výsledků. 

 

Letošní kolo přípravných workshopů Expertní skupiny ERC a TC AV ČR pro zájemce o podání 

ERC grantů v roce 2022 je plánováno na období září až listopad 2021. Registrace bude 

potenciálním zájemcům otevřena v polovině července a uzavřena nejpozději 22. srpna 2021. 

Podmínkou přihlášky je zaslání CV, track-record, názvu krátkého abstraktu projektu a 

zamýšleného panelu. 

V případě zájmu kontaktujte, prosím, Ondřeje Němčáka, kontaktní osobu pro granty ERC. 

 

Více informací o činnosti Expertní skupiny naleznete na 

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-

pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace  

 

Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro 

podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni. 

 

Zdroj: 

www.horizontevropa.cz  

 

 

 

 

mailto:ondrej.nemcak@upol.cz
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
https://www.tc.cz/files/documents/ERC-granty/Strategicka-doporuceni-pro-podporu-zadatelu-o-granty-ERC_1.pdf
https://www.tc.cz/files/documents/ERC-granty/Strategicka-doporuceni-pro-podporu-zadatelu-o-granty-ERC_1.pdf
http://www.horizontevropa.cz/
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EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA PRACOVNÍ PROGRAMY HORIZONT 

EVROPA 2021-2022 
 

Evropská komise zveřejnla dlouho očekávané pracovní programy v Horizontu Evropa pro roky 

2021-2022. Neleznete je na Funding & Tender Opportunities Portal v sekci Reference 

Documents. 

  

HE and Euratom Work Programme on Horizontal Expenditure 2021-2022 

General introduction v2.0 

Marie Skłodowska-Curie Actions v1.0 

Research Infrastructures v2.0 

Health v2.0 

Culture, creativity and inclusive society v1.0 

Civil Security for Society v1.0 

Digital, Industry and Space v1.0 

Climate, Energy and Mobility v1.0 

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment v1.0 

European Innovation Ecosystems (EIE) v1.0 

Widening participation and strengthening the European Research Area v1.0 

Missions v1.0 

General Annexes v1.0 

  

EIC Work Programme 2021 

ERC Work Programme 2021 

  

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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/2021-2022/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-2-msca-actions_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-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_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/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/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
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BYLY VYHLÁŠENY DLOUHO OČEKÁVANÉ VÝZVY V PROGRAMU 

HORIZONT EVROPA 
 

Dne 22. 6. 2021 vyhlásila Evropská komise velkou vlnu výzev, další pak na konci června. 

  

Výzvy v jednotlivých oblastech naleznete na odkazech níže: 

  

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 

  

Zdroj: Funding & Tenders Portal, EK 

 

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


 

10 
 

ZÁZNAMY ZE SEMINÁŘŮ A INFORMAČNÍCH DNÍ 
 

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo velké množství materiálů, odkazů a prezentací ze 

seminářů a infodnů k jednotlivým oblastem programu Horizont Evropa. 

 

Prezentace z On-line semináře pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC, 17. června 

2021 

Prezentace z On-line semináře pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC, 17. června 

2021 

Prezentace z Informačního dne EK k akcím "Marie Skłodowska-Curie" 

Prezentace z On-line školení pro projektové manažerky a manažery k přípravě MSCA 

Postdoctoral Fellowships, 30. června 2021 

INFODAY k výzkumným infrastrukturám 

Záznam Informačního dne pro Klastr 1 

Záznam z informačního dne pro Klastr 2  

Záznam informačního dne Klastru 3 a webináře s FRONTEXEM a nabídky ke spolupráci  

Informační dny Evropské komise pro Klastr 4  

Informační den klastru 5 - klima, energetika a mobilita  

Záznamy z informačních dní EK ke klastru 6 zveřejněny  

Informační den CZ-SK k nástrojům Widening 2021-2022 

Informační webinář k výzvám ERA 2021 – 22  

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=ec9ee699cb&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=ec9ee699cb&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=ec9ee699cb&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=ec9ee699cb&e=175626f47b
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/akce-marie-sklodowska-curie/informace/yiifnews/360
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=75afb305c5&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=75afb305c5&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=e4c48533ef&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=125aecc4b6&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=125aecc4b6&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=125aecc4b6&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=2da1fb9272&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=a87dd54c77&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=fac1cef395&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=a82146ea73&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=8d804ae271&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=6b1d9f7412&e=175626f47b
https://www.us1.list-manage.com/track/click?u=83c5f5d8617b39706f6b7048b&id=2a580c3d90&e=175626f47b
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PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ PRÁZDNINY! 
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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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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/
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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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