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PROGRAM ÉTA: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

 

TAČR vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací ÉTA, zaměřené na téma "COVID". 

 

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů. 

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 

projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou 

soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených 

návrhů projektů. 

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů 

projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře. 

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 308 návrhů projektů, 301 návrhů projektů postoupilo 

do hodnocení a z nich je podpořeno celkem  

33 návrhů projektů, což znamená 11 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu 

návrhů projektů, které postoupily do hodnocení). 

  

Univerzita Palackého v Olomouci získala 5 projektů jako Hlavní uchazeč a 1 projekt jako Další 

účastník. Byla nejúspěšnějším žadatelem mezi vysokými školami. 

  

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během 

následujících dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje 

projekty > Návrh projektu > Hodnocení). 

  

Zdroj: TAČR 

 

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR vyhlašuje dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního 

prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a 

klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”). 

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám 

státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé 

spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický 

výzkum v oblasti ŽP.  

Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti 

ŽP. V podprogramu 3 proběhla již jedna veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 6 projektů 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/10/1599744653_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20podpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/10/1599744732_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nedostatek%20financ%C3%AD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/10/1599744732_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nedostatek%20financ%C3%AD.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/10/1599744617_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nepodpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/10/1599744617_Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20na%20web%20-%20nepodpo%C5%99en%C3%A9.pdf
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-vysledku-2-verejne-souteze/
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ve výzkumných tématech č. 1 – 6. Ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v 

oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt. 

 

Konsorcium projektu se musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter 

„Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifického tématu č. 7 – Socioekonomický 

výzkum v oblasti ŽP. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá 

systémová  

a komplexní řešení ve vyhlášeném tématu.  

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. září 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 27. října 2020. 

  

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT  

Zadávací dokumentace a její přílohy 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Věcná část návrhu projektu 

Příloha č. 2 – Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP 

Související dokumentace a formuláře 

Vzor průběžné zprávy k projektu 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant 

Doplňující dokumentace 

Program Prostředí pro život 

Pravidla pro publicitu 

Příručky 

Příručka pro oponenty 

  

Kompletní informace naleznete na stránkách TAČR. 

  

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649169_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649207_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20%E2%80%93%20V%C4%9Bcn%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st%20n%C3%A1vrhu%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649223_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20V%C3%BDzkumn%C3%A9%20t%C3%A9ma%20%C4%8D.%207%20-%20Socioekonomick%C3%BD%20v%C3%BDzkum%20v%20oblasti%20%C5%BDP.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649255_Vzor%20pr%C5%AFb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20k%20projektu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/09/1570611629_3VS_ETA_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v6.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649286_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649305_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.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/2019/09/27/1569592440_Program_Prostredi_pro_zivot.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/27/1569592473_Pravidla_pro_publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/09/1599649343_P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20oponenty.pdf
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
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PROGRAM ÉTA: VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

TAČR vyhlašuje dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací ÉTA. 

  

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem 

naplňování cílů Programu ÉTA. 

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, 

humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, 

ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. září v 9:00 hodin a končí dnem 15. října 2020 v níže uvedené 

hodiny: 

16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím 

informačního systému ISTA; 

23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:   

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a  

Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně). 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

 

Informace o zpracování přihlášky naleznete v Zadávací dokumentaci. 

Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. 

(videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA).  

  

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), 

pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.  

  

 

DOKUMENTY 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA 

Příloha č. 2 – Aplikační garant 

Příloha č. 3 – Příručka k hodnocení ÉTA 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Tematické preference vybraných aplikačních garantů 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu: kdy a jak ji v projektech zohledňovat? 

https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-5-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/02/1599054327_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=217
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/02/1599054327_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/12/1597218935_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20V%C3%BDzvy%2021.%20stolet%C3%AD%20a%204%20oblasti%20programu%20%C3%89TA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/24/1598273751_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/02/1599053214_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/02/14/1581665810_1570630778_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/24/1598273712_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/24/1598273731_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/02/1599048097_Tematick%C3%A9%20preference%20mo%C5%BEn%C3%BDch%20aplika%C4%8Dn%C3%ADch%20garant%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/01/1598961612_Genderov%C3%A1%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumukdy%20a%20jak%20ji%20v%20projektech%20zohled%C5%88ovat.pdf
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Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

Formulář pro druh výsledku NmetS 

Doplňující dokumentace 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

Struktura cílů NPOV 

Pravidla pro publicitu 

Obecná příručka pro hodnotitele 

  

Zdroj: TAČR 

 

WEBINÁŘ K 5. VS PROGRAMU ÉTA 

 
Technologická agentura České republiky uspořádala dne  4. září 2020 online 

seminář k 5. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací ÉTA. 

  

V rámci semináře byli uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami 

5. veřejné soutěže, která byla vyhlášena dne 2. září 2020, a se strukturou návrhu projektu. 

Uchazečům byly sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho 

podání do veřejné soutěže. 

 

Záznam webináře naleznete ZDE. 

Prezentaci z webináře naleznete ZDE. 

 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

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/2020/08/12/1597219267_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/27/1569590067_Program_ETA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/27/1569590067_Program_ETA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/12/1597219306_Struktura%20c%C3%ADl%C5%AF%20NPOV.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/21/1571657427_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/28/1588065660_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://youtu.be/YeDouE4tC0s
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/09/07/1599475092_200827_eta_webinar_5VS.pdf


 

7 
 

AKTUALITY OP VVV 
 

METODICKÝ DOPIS – ZJEDNODUŠENÍ 
 

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu – 

zjednodušení ke všem verzím obecné i specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce. 

Metodický dopis upřesňuje schvalování podstatných změn spadajících do období před 

vydáním právního aktu, umožňuje zařadit mezi způsobilé výdaje dodatkovou dovolenou, 

upřesňuje dokládání výdajů distanční formy aktivit, ruší v některých případech povinnost 

předkládat doklad o havarijním pojištění a rozšiřuje okruh veřejných zakázek, které nejsou 

zadavatelé povinni zadávat postupy uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná 

část. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-zjednoduseni-2.htm
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VÝSLEDKY VÝZVY MSCA RISE 2020 
 

Evropská komise zveřejnila přehled výsledků výzvy MSCA RISE 2020 (Marie Skłodowska-Curie 

Actions, Research and Innovation Staff Exchange), jejíž uzávěrka byla 12. května 2020. RISE 

podporuje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci prostřednictvím výměnných programů 

pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program 

podporuje kulturu sdílení inovací a výzkumu a pomáhá přeměnit nápady na inovativní 

produkty, služby nebo nové postupy. 

Za Českou republiku získala jeden projekt v roli koordinátora Masarykova univerzita, v roli 

partnerů pak České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, Vysoké učení technické 

v Brně, Ústav informatiky AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i., 

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.. Z firem pak STMicroelectronics Design and Application 

s.r.o., Inocure s.r.o., Synpo a.s., COLORLAK a.s., PHONEXIA s.r.o. a BIO Fitos s.r.o. 

 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

 

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 
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EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 2020 
 

Ve dnech 22. – 24. 9. 2020 se uskuteční mezinárodní konference Evropské komise European 

Research and Innovation Days 2020. V tomto roce, vzhledem k opatřením v souvislosti s 

pandemií Covid-19, se akce uskuteční pouze ve virtuálním, nicméně interaktivním režimu. 

Přístup do registrace, podrobný program a možnosti přístupu na konferenci najdete na webu 

akce. 

 

 
 

Zdroj: TC AV ČR 

 

BROŽURA EK O VÝVOJI PROGRAMU FET  
 

Evropská komise vydala brožuru sledující vývoj programu 

Future and Emerging Technologies v oblasti 

Informačních a komunikačních technologií.  

Brožura obsahuje vývoj programu přes rozšíření tématiky 

v období současného rámcového programu H2020 až po 

jeho zakotvení v podobě programu EIC Pathfinder ve 

třetím pilíři připravovaného rámcového programu 

Horizon Europe.  

 

FETFX_VoicesFromTheFuture.pdf 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://www.h2020.cz/storage/5a2bd127295fe250c25d0375be245a520467d293
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PŘEDBĚŽNÝ KALENDÁŘ VÝZEV 2021 PRO GRANTY ERC V HORIZONTU 

EVROPA 
 

Evropská rada pro výzkum zveřejnila předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC 

v programu Horizont Evropa. Ten by měl být spuštěn 1. ledna 2021.  

 

V roce 2021 se nepředpokládá otevření výzvy pro ERC Synergy granty. Novou strukturu panelů 

panelů pro výzvy 2021 a 2022 naleznete zde.  

 

Dne 23. září 2020 pořádá TC AV ČR Online Národní informační den ke grantům ERC , kde se 

účastníci dozví novinky o grantech ERC v Horizontu Evropa.  

 

Na přelomu listopadu a prosince je pak plánován každoroční dvoudenní workshop určený 

primárně žadatelům o ERC StG a CoG.    

 

Pro více informací můžete kontaktovat NCP pro granty ERC (Zuzana Čapková, capkova@tc.cz) 

 

ERC Calls 2021.pdf 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

BROKERAGE EVENT ON THE EUROPEAN GREEN DEAL CALL 
 

H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call se koná ve dnech                        

13. - 14. 10. 2020. Účast na akci je bez poplatku, na akci je nutno se přihlásit do 2.10.2020. 

Další informace naleznete zde.  

 

European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) je program Evropské komise, který byl 

představen 11. prosince 2019 a který by měl občanům a společnostem v Evropské unii zajistit 

přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Výzva by měla být zveřejněna 18. září 

2020. 

 

Podporované aktivity: 

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges 

Call area 2: Clean, affordable and secure energy 

Call area 3: Industry for a clean and circular economy 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/informace/novinky/nova-struktura-panelu-erc-v-horizontu-evropa
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/narodni-informacni-den-o-grantech-erc-national-information-day-4
mailto:capkova@tc.cz
https://www.h2020.cz/storage/d99ebc5d0d2394a872828c48082ab1eb6396d7d2
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_en
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Call area 4: Energy and resource-efficient buildings 

Call area 5: Sustainable and smart mobility 

Call area 6: Farm to Fork 

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services 

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment 

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal 

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe 

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa 

Podrobnosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-
call a zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-
deal/call_en 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_en
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-call
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-call
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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