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TAČR: CHIST-ERA CALL OPEN RESEARCH DATA – VÝZVA OTEVŘENA 

 

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní 

výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje 

problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti 

jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů potrvá do 14. prosince 

2022, 17:00 SEČ. 

  

Výzva si klade za cíl vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených 

nebo sdílených datech a softwaru. Zatímco CHIST-ERA je primárně zaměřená na oblast 

výzkumu ICT, výzva ORD se zaměřuje na oblast v rámci ICT, na jejím rozhraní, ale i mimo ni.  

Tématem výzvy ORD (v originálním znění) je: 

Open & Re-usable Research Data & Software 

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a 

výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 500 000 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, musí splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu 

obnovy, ze kterého budou financováni.  

Seznam zemí a poskytovatelů zapojených do výzvy:  

Belgie (F.R.S.-FNRS, FWO), Brazílie (CNPq), Česká republika (TA ČR), Francie (ANR), Litva (LMT), 

Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Švýcarsko (SNSF), 

Turecko (TÜBITAK), Spojené Království (UKRI). 

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena minimálně 

třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří různých 

zapojených zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si zajistí 

vlastní financování. 

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

hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool. 

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-open-research-data/
http://www.chistera.eu/
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
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TAČR: WATER4ALL CALL 2022: MEZINÁRODNÍ VÝZVA V OBLASTI 

ZACHÁZENÍ S VODNÍMI ZDROJI JE OTEVŘENA 
 

Od 1. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Water4All Call 

2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to 

hydroclimatic extreme events and management tools”. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-

proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 31. 10. 2022, 15:00 SEČ.  

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

problematice zacházení s vodními zdroji děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení 

hydrologických procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, 

které souvisí s extrémními událostmi. 

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. TA ČR podpoří úspěšné 

projekty prostřednictvím Národního plánu obnovy, díky čemuž pro uchazeče plynou 

dodatečné podmínky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v 

mezinárodních projektech je 700 000 EUR, z toho maximálně 230 000 EUR na jeden projekt. 

Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých 

nákladů projektu.  

Témata výzvy (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 

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých 

partnerů z nejméně tří zapojených zemí. Kromě této podmínky musí projekty zahrnovat 

alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí 

přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. Maximální počet 

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

samofinancovaný. 

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:  

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), 

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

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

(EPSRC UKRI).  

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 9. 2022 
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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, musí splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu 

obnovy, ze kterého budou financováni.  

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Podmínkách zapojení českého 

uchazeče do výzvy Water4All Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s 

dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.  

Podrobnosti k výzvě se dozvíte 4. 10. 2022 na online Workshopu k výzvám Evropských 

partnerství. Více informací spolu s registrací naleznete na tomto odkazu. 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.waterjpi.eu.   

Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/soutez/water4all/call-2022/
https://www.tacr.cz/pozvanka-cesko-polsky-workshop-k-evropskym-partnerstvim-cet-dut-a-water4all/
http://www.tacr.cz/
http://www.waterjpi.eu/
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TAČR: SCHVÁLEN PROGRAM PRO PODPORU INOVACÍ DOPRAVA 2030, 

PŘINESE NOVÁ ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ DOPRAVU 
 

Vláda ČR schválila program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy 

DOPRAVA 2030. Nový program zajistí pro roky 2023 až 2030 podporu aplikovaného výzkumu 

klíčového pro další rozvoj celého sektoru dopravy. Výzkum se zaměří především na inovace v 

oblastech nízkoemisní mobility, automatizace a digitalizace či v průřezových tématech 

udržitelnosti a přístupnosti dopravy i služeb.  

Program navazuje na stávající podporu, díky kterému je nyní v realizaci 118 projektů 

zaměřených na bezpečnost, udržitelnost nebo přístupnost dopravy i na technologické trendy 

v dopravě jako je automatizace a digitalizace.   

Předpokládaný rozpočet programu je 1,95 miliardy korun. Jedním z hlavních cílů programu je 

další posilování spolupráce výzkumných institucí se soukromou sférou prostřednictvím řešení 

společných projektů a přenášení výsledků do praxe.  

Program bude realizován prostřednictvím Technologické agentury České republiky, očekává 

se každoroční vyhlašování výzev, přičemž jeden projekt může být podpořen částkou až 50 

milionů korun. Za nastavení konkrétních témat výzev a prioritních oblastí podpory bude 

odpovědné Ministerstvo dopravy a bude vycházet i z aktuálních potřeb dopravního sektoru a 

výzev, kterým čelí. Program se zaměřuje na všechny druhy dopravy a přispívá výstupy projektů 

také k vyšší udržitelnosti a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.  

Podpora výzkumu a inovací je klíčovým nástrojem pro další rozvoj dopravního sektoru a 

investice do této oblasti mají také dlouhodobě pozitivní efekt také ve smyslu podpory 

příležitostí k rozvoji nových služeb či inovací těch stávajících a celkově v posilování 

konkurenceschopnosti České republiky. 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030  

Zdroj: TAČR 

 

 

  

https://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-schvalila-program-pro-podporu-vyzkumu-a-inov/DOPRAVA-2030.pdf.aspx
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TAČR: PROGRAM SIGMA – OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE – DÍLČÍ CÍL 3 
 

Technologická agentura ČR informuje o přípravě veřejné soutěže v Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu 

společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen “Program SIGMA – DC3”).  

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022. Veřejná soutěž Programu SIGMA 

– DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v 

aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových 

nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na 

aktivity Programu ÉTA.  

Plánovaná alokace veřejné soutěže je 500 mil. Kč (max 12 mil. Kč/projekt). Maximální intenzita 

podpory je 80%. 

Předběžné parametry veřejné soutěže Programu SIGMA – DC3 naleznete ZDE.  

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu uvedeme v zadávací 

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

 

TAČR: PROGRAM TREND – OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 8. 

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE, PODPROGRAM 1 - “5G” 
 

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné 

soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 (dále jen “PP1”). 

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 5. října 2022.  

Osmá veřejná soutěž programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se 

vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v 

rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice 

“Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.  

Uchazeč může podat max. 4 projekty. Předpokládaná alokace na výzvu je 300 mil. Kč (max. 15 

mil./projekt). Maximální intenzita podpory je 70%. 

Předběžné parametry 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G” naleznete ZDE.  

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací 

dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

 

Zdroj: TAČR 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/12/1662992012_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20Programu%20SIGMA%20-%20DC3.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/08/25/1661425017_P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20parametry%208.%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20TREND,%20PP1%20%E2%80%9C5G%E2%80%9D.pdf
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TAČR: VÝZVA PARTNERSTVÍ PRO BIODIVERZITU CALL 2022 JE 

OTEVŘENA  
 

Dne 8. 9. 2022 byla otevřena druhá mezinárodní výzva Evropského Partnerství pro biodiverzitu 

Call 2022: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for 

science and society.“ Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou zájemci podávat do      

9. 11. 2022. 

Výzvu vyhlašuje strategická síť Biodiversa+ a je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu 

biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem 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). 

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

s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu 

Prostředí pro život, z kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty. Celková finanční 

částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 500 000 

EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory 

na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. 

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 (TA ČR nepodpoří projekty týkající se tématu č. 2) 

• Making use of available biodiversity monitoring data 

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. 

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, budou tedy muset splnit podmínky vycházející z Programu Prostředí 

pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné 

v podmínkách ČR. 

Více informací naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

 

https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-otevrena%ef%bf%bc/
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NADAČNÍ FOND NEURON VYHLAŠUJE NOVÝ GRANT EXPEDICE NEURON 
 

Nadační fond Neuron vyhlašuje nový grant Expedice Neuron, ve kterém mohou čeští vědci 

získat na terénní výzkum až milion korun. Žádat o něj mohou fyzické osoby, např. akademici a 

vědci společně se svými studenty. 

Expedice by měla proběhnout do konce března 2024. 

„Náš grantový program Expedice Neuron pomáhá vědcům v terénním výzkumu, při kterém 

zanechávají mezinárodní odkaz. Zkoumali jsme ledovce v tropech, objevili jsme bájného ptáka 

bekasinu královskou, našli zapomenutého krokodýla konžského, měřili jsme délku nejhlubší 

propasti na světě. 

Navazujeme na slavnou éru cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a poznáváme svět v celé jeho 

rozmanitosti. Nadační fond Neuron z darů mecenášů dosud podpořil deset expedic v celkové 

hodnotě 4,5 milionů korun.“ 

Termín uzávěrky grantů je 31. října 2022.  

FAQ a pravidla naleznete ZDE. 

On-line přihlášku naleznete ZDE. 

Zdroj: Nadační fond Neuron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nfneuron.cz/expedice-neuron
https://www.nfneuron.cz/expedice-otazky-a-pravidla
https://www.nfneuron.cz/prihlaska-k-expedici-neuron#prihlaska-k-expedici-neuron-2023


 

10 
 

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY UP 
 

Počátkem letošního roku se Projektový servis UP zapojil do přípravy dvou projektů FF UP 

předkládaných v rámci Kooperativního partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

programu Erasmus+ (KA220). Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností 

zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci.  

Celkem bylo v rámci výzvy s uzávěrkou 23.3.2022 na Dům zahraniční spolupráce předloženo 

k hodnocení 34 projektových žádostí. K financování bylo následně doporučeno pouze sedm 

grantů, z nichž dva budou směřovat právě na Filozofickou fakultu UPOL, přesněji na Katedru 

dějin umění a na Katedru bohemistiky. Oběma projektům byla přiznána finanční podpora 

v nejvyšší možné výši 400 000 EUR. 

Gratulujeme oběma řešitelům a jejich týmům. Přejeme mnoho zdaru při realizaci obou 

projektů a jsme velmi rádi, že se na ní budeme formou administrace podílet.  

 

Představení projektů: 

Stucco decoration across Europe (STUDEC) 

ID 2022-1-CZ01-KA220-HED-000085652 

Koordinátor:   FF UP – Katedra dějin umění 

Hlavní řešitelka:  doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 

Partneři projektu: SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera  italiana, 

Mendrisio (CH) 

Università degli Studi, Torino (IT) 

Uniwersytet Jagielloński, Krakov (PL) 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha (ČR) 

Doba řešení: 1.12.2022 – 30.11.2025 

Už samotný název projektu napovídá, že v centru pozornosti projektu Stucco decoration across 

Europe stojí studium štukových dekorací. Štukové dekorace, které vytvářeli v průběhu pozdní 

renesance a baroka umělci z příhraniční oblasti jižního Švýcarska a severní Itálie, patřily v celé 

Evropě k unikátním a vysoce oceňovaným uměleckým dílům. Navzdory této skutečnosti jsou 

v dnešní době tyto jedinečné umělecké práce často opomíjeny. Při jejich restaurování často 

dochází v důsledku neznalosti a používání zastaralých přístupů k jejich nevratnému 

poškozování. Současný stav výzkumu a vzdělávání trpí nedostatkem multidisciplinární a 

interdisciplinární perspektivy, která by propojila výsledky výzkumu jednotlivých humanitních 

a přírodovědných oborů a přenesla je do inovativní formy jejich ochrany.  
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Cílem projektu STUDEC je vytvořit mezinárodní interdisciplinární síť expertů na studium a 

ochranu štukových dekorací a sdílet know-how, obzvláště dobrého příkladu švýcarského 

partnera SUPSI, kteří mají jedinečné zkušenosti s vybudováním interdisciplinárního týmu, za 

účelem vytvoření strategické a synergické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

budoucích generací specialistů. 

Projekt STUDEC představí dosavadní výzkum na příkladu významného štukatéra Baldassarra 

Fontany z Chiassa (Švýcarsko), který realizoval desítky rozsáhlých štukových výzdob v České 

republice, Polsku, Švýcarsku a Itálii. Odborníci z pěti partnerských institucí sídlících v těchto 

zemích budou sdílet myšlenky a poskytovat interdisciplinární řešení v oblasti vzdělávání a 

komunikace současných a budoucích výzev evropské ochrany štukové výzdoby jako součásti 

našeho kulturního dědictví. Zároveň budou členové STUDEC týmu čerpat ze svých odborných 

znalostí v oblasti dějin umění, historie, chemické analýzy, restaurování/konzervace kulturního 

dědictví, migračních studií, kulturního transferu atd. 

Inovativní výstupy projektu STUDEC přinesou nové poznatky, které budou šířeny mezi 

akademickým publikem i širokou veřejností, a to v pěti partnerských institucích i mimo ně. 

Mezi intelektuální výstupy projektu budou patřit články, přednášky, workshopy, interaktivní 

mapa, výstava, interdisciplinární mezinárodní konference, digitální interaktivní výukové 

materiály a rozhovory. 

 

Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the 

Mediterranean up to 1918, using digital humanities (DIGEOCAT & Lib.) 

ID 2022-1-CZ01-KA220-HED-000085765 

Koordinátor:    FF UP – Katedra bohemistiky 

Hlavní řešitel:     Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 

Partneři projektu:  PřF UP 

    Università degli Studi di Udine (IT) 

     Universidad de Granada (ES) 

     Sveučilište u Zagrebu (HR) 

     Moravská zemská knihovna v Brně (ČR) 

Doba řešení: 1.12.2022 – 30.11.2025 

Náplní projektu DIGEOCAT & Lib. je výzkum písemných reprezentací mezikulturních kontaktů 

v českých cestopisných textech z oblasti Středomoří od 15. století do roku 1918.  Aby bylo 

možno informace z korpusu cestopisných textů efektivně využívat, bude vytvořen inovativní a 

prototypický nástroj k jejich vytěžování: digitální atlas propojený prostřednictvím klíčových 

témat s digitální knihovnou. Tento nástroj bude po realizaci a skončení projektu provozován 

v rámci digitálního fondu Moravskou zemskou knihovnou v Brně, bude online dostupný a bude 

sloužit nejen odborníkům z oblasti humanitních věd, ale i laické veřejnosti.            
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Další výstupy budou vznikat s jeho využitím: odborné studie, specializované mapy, workshopy, 

kurzy, konference, referáty i popularizační přednášky a besedy. 

Projekt bude realizován týmem z pěti institucí, a to Filozofické a Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci, Moravské zemské knihovny v Brně, a dále tří zahraničních 

partnerů ze středomořské oblasti: Univesidad de Granada, Università degli studi di Udine a 

Sveučilište u Zagrebu. Tým sestává ze specialistů na digitalizaci písemných památek, 

geoinformatiků, kartografů, geografů, odborníků na literární kulturu či lingvistů. 
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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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FINANČNÍ ZÁRUKA PRO BRITSKÉ VÝZKUMNÍKY BYLA PRODLOUŽENA 

 

Vláda Spojeného království oznámila prodloužení finanční podpory pro uchazeče o financování 

z programu Horizont Evropa. Schéma, které bylo spuštěno v roce 2021, garantuje britským 

výzkumníkům úspěšným v projektech Horizont Evropa finanční záruky, aby mohli i nadále 

pokračovat ve svých výzkumných aktivitách. 

Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do 31. prosince 

2022. Cílem prodloužení je ochránit a podpořit britské výzkumníky v meziobdobí, dokud se 

Velká Británie nestane asociovanou zemí k rámcovému programu Horizont Evropa. 

Financování bude nadále poskytováno prostřednictvím „UK Research and Innovation“. 

Podrobnosti o rozsahu a podmínkách prodloužení záruky budou zveřejněny na jejich webové 

stránce. 

Více informací naleznete v příručce UKRI. 

Zdroj: CZELO 

 

POZVÁNKA A REGISTRACE NA PODZIMNÍ WORKSHOPY JAK NA 

HORIZONT EVROPA 
 

Technologické centrum AV ČR Vás tímto zve na podzimní sérii workshopů z cyklu JAK NA 

HORIZONT EVROPA.  

Informace k dílčím workshopům (vč. registrace) najdete zde: 

5. října:   Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa 

10. října: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa 

11. října: Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa  

12. října: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa  

13. října: Koordinace projektů Horizont Evropa 

14. října: Project Management Handbook  

V listopadu se dále uskuteční workshop na téma Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont 

Evropa (forma bude upřesněna a registrace bude otevřena na podzim). 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://www.ukri.org/apply-for-funding/apply-for-horizon-europe-guarantee-funding/
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/484/modul-1%3A-jak-pripravit-vyzkumny-projekt...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/472/modul-2%3A-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/472/modul-2%3A-priprava-rozpoctu-a-vykazovani...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/474/modul-3%3A-dusevni-vlastnictvi-a-smluvni...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/473/modul-4%3A-komunikace%2C-sireni-a-vyuziti...
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/475/modul-5%3A-koordinace-projektu-horizont-evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/476/project-management-handbook
https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/155/modul-9:-jak-se-stat-hodnotitelem...
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NOVÝ E-LEARNING TC AV ČR: JAK VYTVOŘÍM PROJEKTOVÝ NÁVRH 
 

Technologické centrum AV ČR představilo nové e-learningové video z dílny Technologického 

centra AV ČR popisující proces tvorby návrhu projektu v programu HE. Instruktáž vás zavede 

do elektronického systému pro předkládání projektových návrhů a provede vás jednotlivými 

administrativními kroky.   

Video Jak vytvořím projektový návrh sledujte s dalšími videi na webových stránkách HE v sekci 

e-learning nebo na YouTube kanále TC AV ČR.  

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/66/jak-vytvorim-projektovy-navrh
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning?elearningTcCategory=0&elearningOthersCategory=0
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning?elearningTcCategory=0&elearningOthersCategory=0
https://www.youtube.com/channel/UCrzJcGNii_OLSVItNZupcEA
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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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