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PARTNERSTVÍ WATER4ALL CALL 2022: PŘIPRAVOVANÁ MEZINÁRODNÍ 

VÝZVA V OBLASTI ZACHÁZENÍ S VODNÍMI ZDROJI 

 

 

V září 2022 připravuje TAČR vyhlášení mezinárodní výzvy Evropského 

partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: 

resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events 

and management tools”.  

 

Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v dané 

problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů 

v různých měřítcích a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody 

související s extrémními událostmi. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž 

výsledky budou uplatnitelné v českých podmínkách (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v 

průběhu kontroly způsobilosti). 

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):  

• Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events 

• Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events 

• Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and 

international contexts 

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, ze kterého TA ČR 

podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA 

ČR na výzvu pro Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. TA ČR 

úspěšné české uchazeče podpoří prostřednictvím finančních prostředků Národního plánu 

obnovy, díky čemuž pro tuto výzvu platí dodatečné podmínky. Celková finanční částka 

podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 700 000 €, z toho 

maximálně 230 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu 

projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. 

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých 

partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské 

země EU a nejméně dva další způsobilí partneři z členské nebo přidružené země EU). 

Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden 

z nich samofinancovaný. 

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit: 

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko 

(IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická 

republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), 

Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), 



 

4 
 

Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), 

Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie 

(EPSRC UKRI). 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

 

PARTNERSTVÍ PRO BIODIVERZITU CALL 2022: MEZINÁRODNÍ VÝZVA V 

OBLASTI MONITORINGU BIODIVERZITY A PROMĚNY EKOSYSTÉMŮ 
 

Na podzim 2022 je plánováno otevření již druhé mezinárodní výzvy evropského Partnerství 

pro biodiverzitu – Call 2022: “Improved transnational monitoring of biodiversity and 

ecosystem change for science and society”. 

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je 

zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity  

a proměny ekosystémů. Cílem výzvy je zlepšit naše chápání stavu, trendů a dynamik biologické 

rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská  

a mořská prostředí i sladkovodní systémy. Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň 

slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity 

strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). 

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):  

• Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management 

of biodiversity monitoring data*  

• Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse 

biodiversity loss 

• Making use of available biodiversity monitoring data* 

* Čeští uchazeči se budou moci pravděpodobně zapojit pouze do prvního a třetího tématu. 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu 

s Ministerstvem životního prostředí.  

20. září od 15:00 do 16:30 (CEST) bude strategická síť Biodiversa+ pořádat mezinárodní 

informační webinář, kde se dozvíte více informací o výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 

2022. Registrovat se můžete zde. 

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých 

partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země 

EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. 

https://www.tacr.cz/partnerstvi-water4all-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-zachazeni-s-vodnimi-zdroji/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ
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TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková 

alokace TA ČR na výzvu je 500 000 EUR s maximální výši na projekt 170 000 EUR. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. 

Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené 

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

výzkumu, tedy musí splnit národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život. Čeští 

uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách 

ČR. 

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy: 

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česká 

republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie 

(ANR, OFB), Itálie (MUR. PROV.BZ), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), 

Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MESRSI), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, 

VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Pobřeží slonoviny (FONTSI),Polsko (NCN), 

Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT) Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), 

Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko 

(SEPA, SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR), Turecko (TAGEM, 

TUBITAK)  

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool. 

Zdroj: TAČR 

 

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: PREZENTACE A VIDEOZÁZNAM Z 

WEBINÁŘE K 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 
 

Dne 18.7.2022 se uskutečnil webinář k 6. veřejné soutěži Progrramu na podporu aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život.  

• Prezentace  

• Videozáznam 

 

Zdroj: TAČR 

 

https://proposals.etag.ee/biodiversa/2022/partner-search
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/07/19/1658247074_Prezentace%20pro%20uchaze%C4%8De%206.%20VS%20Prost%C5%99ed%C3%AD%20pro%20%C5%BEivot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YHb1GiDCPtw
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OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ – VÝZVA MSCA 

FELLOWSHIPS CZ 
 

Dne 2. 8. 2022 byla vyhlášena výzva 02_22_010 MSCA Fellowships CZ v rámci OP JAK. Výzva je 

průběžná, tedy do vyčerpání stanovené alokace, s nejzazší uzávěrkou 30. 11. 2022. 

Cíl výzvy: 

Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací 

v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů 

Marie Skłodowska- Curie Actions, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–

MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, 

ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. 

Finanční alokace: 750 mil. Kč. 

Povinně volitelné aktivity: 

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

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

Aktivita 3. Podpora „no money“ projektů MSCA – Global Postdoctoral Fellowships 

 

Univerzita Palackého v Olomouci může podat 1 společný projekt. Sběr podkladů z fakult bude 

ukončen 26. 8. 2022. 

Pro více informací můžete kontaktovat Mgr. Pavlu Tresterovou z PSUP – 585 631 419. 

Dokumentaci k výzvě naleznete ZDE. 

 

Zdroj: OP JAK, MŠMT 

 

 

 

 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_010-msca-fellowships-cz/
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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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AKCE VŠCHT A TC AV ČR - OPPORTUNITIES TO COLLABORATE IN A 

EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION AREA 
 

Dne 6. 9. 2022 se uskuteční workshop pořádaný ve spolupráci VŠCHT a TC AV ČR - je 

doprovodnou akcí mezinárodní konference Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2022). 

Cílem workshopu je zejména představit aktuální příležitosti pro mezinárodní spolupráci ve 

výzkumu a inovacích, které nabízí program Horizont Evropa a to s důrazem na oblasti agro-

food -bioeconomy. Představeny budou též příležitosti spolupráce s  Evropským inovačním a 

technologickým institutem (EIT Food), především prostřednictvím EIT Food Regional 

Innovation Scheme.  

Místem konání je Praha, hotel Don Giovanni. 

Účast na workshopu je možná po registraci a je bezplatná. Účasti není vázána na nutnost 

registrace na konferenci RAFA. 

Program naleznete ZDE. 

Registrovat se můžete ZDE. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

https://rafa2022.eu/
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2966/RAFA%202022_Sep%206_Workshop%20-%20Opportunities%20to%20collaborate%20in%20a%20European%20research%20and%20innovation%20area.pdf
https://geform.tc.cz/Opportunities_to_collaborate_in_a_European_research_and_innovation_area
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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/

	Partnerství Water4All Call 2022: Připravovaná mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji
	Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů
	Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam z webináře k 6. veřejné soutěži
	Operační program Jan Amos Komenský – výzva MSCA Fellowships CZ
	Horizont Evropa – výzvy v jednotlivých oblastech
	H O R I Z O N T   E V R O P A
	Akce VŠCHT a TC AV ČR - Opportunities to collaborate in a European research and innovation area
	Informační zdroje
	Redakce

