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DOTAZNÍK GAČR – ZPĚTNÁ VAZBA JE DŮLEŽITÁ 
 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) poskytuje na základní výzkum přes 4 miliardy 

korun ročně – každoročně podpoří stovky vědecký projektů z institucí napříč celou Českou 

republikou.  

Protože je pro tuto agenturu důležitá zpětná vazba vědecké komunity, prosíme o rozšíření 

přiloženého dotazníku mezi osoby zabývající se vědou a výzkumem. 

Pokud budete chtít v rámci odpovědi poskytnout svá osobní data (např. jméno, příjmení, mail, 

apod.), činíte tak dobrovolně a tato data budou GA ČR případně využita jen a pouze za účelem 

komunikace s Vámi a za účelem zkvalitnění našich služeb. Tento souhlas můžete kdykoli 

odvolat, a to na adrese gdpr@gacr.cz. 

Dotazník se skládá až z 35 krátkých otázek a je anonymní, jeho vyplnění by nemělo zabrat více 

než 5–15 minut. 

Dotazník naleznete zde: https://www.click4survey.cz/s4/50501/763fce97  

  

Zdroj: www.gacr.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdpr@gacr.cz
https://www.click4survey.cz/s4/50501/763fce97
http://www.gacr.cz/
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PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: VYHLÁŠENÍ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE A 

PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s 

Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou 

soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen 

„veřejná soutěž”). 

  

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:  

Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1) - je zaměřen na řešení témat s 

místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné 

správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a 

pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou 

podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. 

  

Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2) - 

budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a 

ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující 

dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na 

aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v 

rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací 

do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”. 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. června 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 14. září 2022.  

Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Dokumenty k odeslání datovou schránkou, prosím, 

dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 14. 9. 2022, do 12.00 hodin. 

  

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení 

o podání 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, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. 

  

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o 

způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech 

spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/29/1656506915_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
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informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v 

informačním systému ISTA.  

 

TAČR bude pořádat online informační seminář, který proběhne 18. července 2022 od 10:30 

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. Pokud 

budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího 

formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na konci online semináře. 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 6. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

• Zadávací dokumentace 

• Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle 

• Příloha č. 2 – Hodnoticí proces 

• Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům 

• Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v 

podprogramu 2 

• Příloha č. 5  – Aplikační garant v podprogramu 1 

  

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  

• Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – MŽP 

• Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – obecné 

  

Doplňující dokumentace 

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

oblasti životního prostředí – Prostředí pro život  

• Plán správy dat – TA ČR 

• Plán správy dat – Horizont Evropa 

• Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům  

• Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7) 

• Pravidla pro publicitu  

http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzCSVQi9TnaQWjyMiRhWxoi6fhKRQSYuIJ9YqcDi7o0G4FJw/viewform?usp=sf_link
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/29/1656506915_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/29/1656505186_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/2022/06/28/1656425257_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425085_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm,%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425372_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C%20v%20podprogramu%202.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425372_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C%20v%20podprogramu%202.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425160_P%C5%99iloha%20%C4%8D.%205%20-%20Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant%20v%20podprogramu%201.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425556_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425632_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425695_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425886_%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/2022/06/28/1656426017_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426125_Potvrzen%C3%AD%20z%C3%A1jmu%20extern%C3%ADho%20aplika%C4%8Dn%C3%ADho%20garanta%20o%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-%20M%C5%BDP.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426175_Potvrzen%C3%AD%20z%C3%A1jmu%20extern%C3%ADho%20aplika%C4%8Dn%C3%ADho%20garanta%20o%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-%20obecn%C3%A9.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426245_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/2022/06/28/1656426245_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/2022/06/28/1656426326_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426386_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426444_Informace%20o%20otev%C5%99en%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20v%C3%BDsledk%C5%AFm%20a%20dat%C5%AFm.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426529_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1kladu%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20(verze%20%C4%8D.%207).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426608_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
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Příručky 

• Obecná příručka pro hodnotitele 

  

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 

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

V případě obou těchto výzev je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová.  

eva.novosadova@upol.cz 

tel.: 585 631 401 

mobil: 733 690 742  

 

Celé znění výzvy včetně podmínek naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

VŠECHNY PROJEKTY UP PODANÉ DO 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU 

NAKI III POSTOUPILY V HODNOCENÍ 
 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dne 14. března 2022 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích programu „NAKI III – program na podporu aplikovaného 

výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“. 

V soutěžní lhůtě, která končila 28. dubna 2022 bylo na Univerzitě Palackého v Olomouci 

podáno celkem 23 projektů v roli příjemce, dalšího účastníka nebo partnera konsorciálního 

projektu. 

Všechny projekty Univerzity Palackého v Olomouci prošly prvním kolem a byly přijaty 

k dalšímu hodnocení. Nyní budou projekty hodnotit dva nezávislí oponenti, následně 

vyhodnocovat poskytovatel, zpravodaj a RMKPV. Výsledky by měly být známy 16. prosince 

2022. 

Všem žadatelům z UP držíme pěsti v dalším hodnocení! 

Evidence uchazečů VS 2023 - Příloha č. 2a_ přijaté do VS 2023.xlsx 

Zdroj: MKČR 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426666_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:eva.novosadova@upol.cz
https://www.tacr.cz/vyhlaseni-6-verejne-souteze-programu-prostredi-pro-zivot/
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/evidence-uchazecu-vs-2023-priloha-c-2a_-prijate-do-vs-2023-15096.xlsx


 

7 
 

  

 

 

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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ZVEŘEJNĚN PRACOVNÍ PROGRAM A KALENDÁŘ VÝZEV ERC 2023 

 

Evropská rada pro výzkum (European Research Council) zveřejnila 11. července již třetí 

Pracovní program ERC v Horizontu Evropa s celkovým rozpočtem 2,2 miliardy EUR.  

Novými prvky tohoto pracovního programu je například navýšení rozpočtu schématu Proof of 

Concept z 25 na 30 milionů EUR, zavedení dvou dodatečných důvodů pro prodloužení období 

způsobilosti pro uchazeče o Starting (StG) a Consolidator Granty (CoG) žádající o azyl nebo 

jsou oběti přírodní katastrofy, či předpokládané vyhlášené mimořádné výzvy na podporu 

několikaměsíčních návštěv novinářů na výzkumných institucích k lepšímu pochopení 

hraničního výzkumu. Nově bude také způsobilost počítána už od data obhajoby titulu Ph.D., 

nikoliv od data udělení titulu. 

V rámci pracovního programu byl zveřejněn i předběžný harmonogram výzev. Otevření výzvy 

StG bylo naplánováno na 12. 7. 2022, výzva CoG pak o den později 13. 7. 2022. 

 

Blíže web ERC. 

Zdroj: erc.europa.eu 

 

 

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA ŠABLONU PRO REPORTING 
 

Na FTOP naleznete šablonu pro periodický report, a to části 1) technický report, část A, 2) 

technický report, část B a 3) finanční výkaz. 

Dokument je dostupný v sekci Reference documents a také na tomto odkazu.  

Zdroj: TC AV ČR 

https://erc.europa.eu/news/erc-plans-2023#Calendar
http://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/temp-form/report/periodic-report_horizon-euratom_en.pdf
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PREZENTACE Z WORKSHOPU K VÝZVÁM EVROPSKÝCH MISÍ 
 

V Bratislavě se 22. června 2022 uskutečnil workshop zaměřený na aktuální příležitosti zapojit 

se do otevřených výzev misí EU v oblastech "Adaptace na změnu klimatu", "Obnova oceánů a 

vod" a "Dohoda o půdě". 

Akce v konferenčních prostorách Centra vedecko-technických informácií byla realizována i on-

line a spolupořádala ji slovenská Národní kancelář Horizontu Evropa a Technologické centrum 

AV ČR. 

Program semináře je k dispozici zde. 

Prezentace ze semináře zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

CZELO: JAK SE VÍCE ZVIDITELNIT V BRUSELU? 
 

CZELO nabízí možnost přihlásit se na novou sérii webinářů. Seznámíte se se zástupci asociací 

a sítí sídlících v Bruselu a dozvíte se, co nabízí.  

Na září pro vás připravujeme novou sérii webinářů zaměřenou na bližší představení 

významných bruselských stakeholderů v oblasti výzkumu a vzdělávání. Dozvíte se, jaké 

asociace či sdružení vysokoškolských a výzkumných institucí jsou v Bruselu viditelné, jaké jsou 

možnosti zapojení a proč je dobré být jejich součástí.  

Série Find your place on the map: How to be more visible in Brussels? bude probíhat během 

celého září. Jejím cílem je jednak poskytnout obecný přehled o stakeholderech, jejichž hlas je 

v Bruselu slyšet, jednak motivovat české výzkumné a vysokoškolské instituce k aktivnější 

činnosti v těchto sítích, ideálně vysíláním svých vlastních zástupců do Bruselu. Série se bude 

skládat z 5 webinářů, z nichž je každý zaměřen na představení jiné skupiny zainteresovaných 

stran. Jednotlivá setkání budou probíhat prostřednictvím MS Teams a budou trvat zhruba 

hodinu, přičemž bude dostatek času také na otázky z publika.  

Podívejte se na kompletní program a nezapomeňte se registrovat na webináře, o které máte 

zájem: 

6. září v 10.00 – CZELO, IGLO, ACA, EUA, Coimbra Group, EUF  

8. září ve 14.00 – SEFI, YERUN, EASSH  

19. září v 10.00 – The Guild, ATEE, HUMANE  

20. září v 10:00 – EURASHE, UAS4EUROPE, LERU, EuroTech, CESAER  

22. září ve 14.00 – UniLiON, NTNU, Stockholm Trio  

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2022/06/0620_Wa_MISS_AGENDA_N_TC_HB.pdf
https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2022/06/PPT-NEW.zip
https://dzs.attendu.cz/r/F3S2kFLEgHrwNHI0Ch5P?lang=en
https://www.dzs.cz/czelo
https://iglortd.org/
https://aca-secretariat.be/
https://eua.eu/
https://www.coimbra-group.eu/
https://uni-foundation.eu/
https://www.sefi.be/
https://yerun.eu/
https://eassh.eu/
https://www.the-guild.eu/
https://atee.education/
https://www.humane.eu/
https://www.eurashe.eu/
https://uas4europe.eu/
https://www.leru.org/
https://eurotech-universities.eu/
https://www.cesaer.org/
https://www.unilion.eu/
https://www.ntnu.edu/brussels
https://www.kth.se/en/om/akademi/sthlm-trio/sthlm-trio-1.977150


 

10 
 

 

Zdroj: CZELO 
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NOVÉ VIDEO V SEKCI E-LEARNING TC AV ČR: POSTDOCTORAL 

FELLOWSHIPS MSCA EVALUATION CRITERIA 
 

TC AV ČR představuje další e-learningové video, tentokrát z oblasti individuálních grantů Marie 

Sklodowska-Curie pro Ph.D. výzkumníky. Hlavním cílem videa je lépe porozumět obsahu 

vědecké části návrhu (část B-1), která reflektuje hodnotIcí kritéria  Excellence, Impact a Quality 

and Efficiency of the Implementation. Video je v anglickém jazyce a cílí na budoucí 

předkladatele těchto projektů a projektové manažery, kteří jsou již obeznámeni se základními 

principy tvorby projektového návrhu.  

Video MSCA Postdoctoral Fellowships: evaluation criteria naleznete společně s dalšími videi 

na webu TC AV ČR Horizont Evropa v sekci e-learning. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

POHODOVÉ PRÁZDNINY PŘEJE TÝM PSUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/53/msca-postdoctoral-fellowships%3A-evaluation-criteria
https://www.horizontevropa.cz/cs
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning?elearningTcCategory=0&elearningOthersCategory=0
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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 

www.cz-pl.eu 

https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

 

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! 

 

 

REDAKCE 

 

Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

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/
https://ec.europa.eu/
https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/
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