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HARMONOGRAM NOVÝCH VÝZEV OPŽP NA ROK 2022 
 

V letošním roce plánuje OPŽP vyhlásit osmnáct výzev k podávání 
žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.  

Půjde o první výzvy již v novém programovém období. Pro žadatele 
v nich bude připraveno více než 35 miliard korun. 

Harmonogram obsahuje výzvy, které by se měly vyhlašovat po schválení 
nové etapy programu Evropskou komisí. K tomu by mělo dojít přibližně v polovině 
roku. „Výzvy jsme připraveni vyhlásit prakticky ihned po schválení programu Evropskou komisí, 
aby obce, města a další žadatelé mohli co nejdříve začít čerpat peníze na své ekologické 
projekty,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 

Výzvy se v první fázi zaměří na širokou škálu projektů od podpory obnovitelných zdrojů energie 
a energetických úspor ve veřejném sektoru, přes velmi žádanou výstavbu čistíren odpadních 
vod, kanalizací a vodovodů až po opatření podporující sběr, svoz a materiálové využití odpadů. 
Prostředky půjdou i na snižování a monitoring znečištění ovzduší či rekultivace 
kontaminovaných ekosystémů a starých skládek. 

Později se přidá podpora projektů, které přispějí k adaptaci krajiny na změnu klimatu  
a klimatické extrémy (sucho, povodně, sesuvy), pomohou s udržitelným hospodařením 
s vodou nebo s předcházením vzniku odpadů (kompostéry, re-use centra, potravinové banky). 

• Harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022  

Zdroj: Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022 – Operační 
program Životní prostředí (opzp.cz) 

 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2708
https://www.opzp.cz/podivejte-se-na-harmonogram-zbrusu-novych-vyzev-v-opzp-na-rok-2022/
https://www.opzp.cz/podivejte-se-na-harmonogram-zbrusu-novych-vyzev-v-opzp-na-rok-2022/
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TAČR – HARMONOGRAM VÝZEV PRO ROK 2022 

 

Technologická agentura ČR upřesnila harmonogram veřejných soutěží pro rok 2022. 
  
Ke zvětšení Harmonogram veřejných soutěží a výzev TAČR pro rok 2022 - Vědavýzkum.cz 
(vedavyzkum.cz) 
 

Zdroj: www.tacr.cz 

 

TAČR – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: INFORMACE O PLÁNOVANÉM 
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE  

 

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí 
informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti 
životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně 
plánuje dne 29. června 2022. 

https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/harmonogram-verejnych-soutezi-a-vyzev-tacr-pro-rok-2022
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/harmonogram-verejnych-soutezi-a-vyzev-tacr-pro-rok-2022
http://www.tacr.cz/
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Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, 
stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého  
a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, 
minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů 
přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním 
kontextu. 

6. veřejná soutěž bude vyhlášena ve dvou podprogramech: 

• Podprogram 1: Operativní výzkum ve veřejném zájmu PP1 
• Podprogram 2: Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí 

PP2 

Podrobnosti a předběžné parametry soutěže zde: https://www.tacr.cz/program-prostredi-
pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-6-verejne-souteze-a-predbeznych-parametru/. 

Zdroj: www.tacr.cz 

 

TAČR – ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM A ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTŮ   

 
Informujeme příjemce, že u projektů z: 

 

• 4. VS TREND,  
• 3. VS DOPRAVA 2020+, 
• 4. VS THÉTA, 
• 5. VS Prostředí pro život a  
• 3. VS DELTA 2, 

u nichž bylo uzavření smluv o poskytnutí podpory zpožděno v důsledku rozpočtového 
provizoria, považuje TA ČR povinnost zahájit řešení projektu ve stanoveném termínu za 
splněnou, pokud bude řešení zahájeno do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy  
o poskytnutí podpory.  

 
Zdroj: www.tacr.cz 

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-6-verejne-souteze-a-predbeznych-parametru/
https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-6-verejne-souteze-a-predbeznych-parametru/
http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/
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TAČR – PROGRAM DOPRAVA 2020+ – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE  

 
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 
2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 
2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+). 

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude 
reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže 
tak růstu konkurenceschopnosti ČR. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 7. dubna 2022 a končí dnem 1. června 2022, přičemž 16:29:59 
hod. je nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního 
systému ISTA.  

Doklady k prokázání způsobilosti byly za UPOL zaslány. 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení 
podání elektronického návrhu 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, ve kterých vystupuje 
UPOL pouze jako partner. 

Dokumenty k podání přes datovou schránku, prosím, zasílejte taktéž na 
ludmila.hrabakova@upol.cz do 30.5. 2022 do 14:00. 

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 informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit 
účet v informačním systému ISTA.  

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 25. 4. 2022 pořádat informační webinář. Program 
webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž 
uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník): 

• nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto 
povinnost 
za období tří let (2018, 2019, 2020);  

• splňují definici podniku v obtížích;  

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/06/1649234224_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%204.%20VS%20DOPRAVA%202020+.pdf
http://ista.tacr.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
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• nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do  
1. 6. 2022. 

 
V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o 
aplikační garantství na e-mailovou adresu: Doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. 
května 2022. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce 
soutěžní lhůty. 

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž 
výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se 
především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS a NmetC. Doporučujeme si tuto garanci 
projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení 
žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační 
garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód 
návrhu projektu. 

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu 
dopravy, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Žádost o vystavení potvrzení věcně 
příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku 
NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Více informací o 
procesu schválení metodik viz odstavec níže. 

Uchazeči se v případě záměru podat žádost o schválení metodiky Ministerstvem dopravy musí 
řídit Pokynem ke schválení metodik, tj. zašlou Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného 
orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS spolu s vyplněným Formulářem pro druh 
výsledku NmetS – MD na Ministerstvo dopravy dle Pokynu a následně potvrzený Formulář pro 
druh výsledku NmetS – MD přiloží k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení 
metodik naleznete na webu MD zde. 

Pokud je výsledek NmetS určen pro jiný orgán státní správy než Ministerstvo dopravy, je 
povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku NmetS – ostatní. Formulář 
musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), 
pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se 
obrátit také na regionální zástupce TA ČR. 

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 
198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649150661_%C5%BD%C3%A1dost%20o%20aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garanci%20MD%20%C4%8CR.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649150661_%C5%BD%C3%A1dost%20o%20aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garanci%20MD%20%C4%8CR.docx
mailto:Doprava2020@mdcr.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075333_Zadost-o-vystaveni-potvrzeni-vecne-prislusneho-organu-statni-spravy-pro-druh-vysledku-NmetS%20(2).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075333_Zadost-o-vystaveni-potvrzeni-vecne-prislusneho-organu-statni-spravy-pro-druh-vysledku-NmetS%20(2).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.mdcr.cz/getattachment/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace/Schvalovani-metodik/Pokyn-ke-schvaleni-metodiky-26-dubna-2021.pdf.aspx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075333_Zadost-o-vystaveni-potvrzeni-vecne-prislusneho-organu-statni-spravy-pro-druh-vysledku-NmetS%20(2).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075333_Zadost-o-vystaveni-potvrzeni-vecne-prislusneho-organu-statni-spravy-pro-druh-vysledku-NmetS%20(2).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.mdcr.cz/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace/Schvalovani-metodik?returl=/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075565_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20ostatn%C3%AD.docx
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
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Veškeré informace najdete zde: Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže - 
Technologická agentura ČR (tacr.cz) 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 
Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.  

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová.  

Mgr. Eva Novosádová 
eva.novosadova@upol.cz 
tel.: 585 631 401 
mobil: 733 690 742  

Těšíme se na spolupráci. 

Zdroj: www.tacr.cz 

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 
PROJEKTŮ  
 

 

Dne 14. 4.2022 byla vyhlášena první 
veřejné soutěž ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích, 
(OPSEC) MINISTERSTVO VNITRA ČR 

Předmětem veřejné soutěže je výběr 
návrhů projektů aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje podporovaných 
z veřejných prostředků Ministerstva 

vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu.  

Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního 
výzkumu. 

Každý projekt by měl směřovat k výsledkům, jejichž budoucí nasazení v praxi má ve 
střednědobém horizontu potenciál přispět k plnění některého z následujících cílů: 

 

 

https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:eva.novosadova@upol.cz
http://www.tacr.cz/
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1. zefektivnění plánování, koordinace a regulace (tj. zefektivnění přípravy na krizové 

situace/incidenty/společenské jevy); 

2. zvýšení dostupnosti služeb bezpečnostního systému (tj. rozsahu nebo kvality či rychlosti 

reakce); 

3. snížení ohrožení (tj. omezení pravděpodobnosti vzniku negativních dopadů krizové 

situace/incidentu/jevu); 

4. zefektivnění včasného varování (zejména prodloužení doby na reakci, zvýšení spolehlivosti 

varování); 

5. zvýšení bezpečnosti zasahujících, včetně vyšetřování a expertizní činnosti; 

6. zvýšení efektivity činnosti zasahujících, včetně vyšetřování a expertizní činnosti; 

7. zmírnění následků (tj. omezení intenzity a rozsahu dopadů krizové situace/incidentu/jevu). 

 

Podpořené projekty musí splňovat minimálně jeden z výše uvedených dílčích cílů. 

Uchazeči mohou být následující subjekty:  

- malý, střední nebo velký podnik,  
- organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“), které jsou 

zapsané na Seznamu výzkumných organizací MŠMT.  
 

Dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče dle Programu OPSEC budou za UPOL 
poskytnuty na vyžádání na ludmila.hrabakova@upol.cz.  

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu bude přijímáno k odeslání datovou 
schránkou UPOL na TAČR nejpozději do 8. 6. 2022 do 14.00 hodin.  

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení 
podání elektronického návrhu 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, ve kterých vystupuje 
UPOL pouze jako partner. 
 
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat 
na Vyhlášení první veřejné soutěže - Výzkum (mvcr.cz).  

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2023-2029-vk-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx
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Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně 
vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. 

 

Kontaktní osoby za Ministerstvo vnitra ČR: 

Celkový rámec soutěže a ekonomické otázky:  

PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová, 974 832 014, martina.tuleskovova@mvcr.cz  

Ing. Karolína Kubíčková, 974 832 750, karolina.kubickova@mvcr.cz  

Cíle a hodnotící kritéria:  

Mgr. Michaela Ceklová, 974 833 118, michaela.ceklova@mvcr.cz  

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 
Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.  

 
V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Martina Kleislová.  

martina.kleislova@upol.cz                                 
tel.: 585 631 059 
mobil: 737 818 118 

 
Těšíme se na spolupráci. 
 
Tým Projektového servisu UP 

 

MŠMT – VÝZVY V RÁMCI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  
(CZ A FR A CZ A NEM A CZ A RAK)  

 
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-
FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 
2023–2024 
  
Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 
2022 
  

  

mailto:martina.tuleskovova@mvcr.cz
mailto:karolina.kubickova@mvcr.cz
mailto:michaela.ceklova@mvcr.cz
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:martina.kleislova@upol.cz
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V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské 
republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-
francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.  
  
Text výzvy:  
Výzva_Mobility_ČR_ Francie_ 2023_2024.pdf (270,8 kB) 
  
Formuláře pro uchazeče:  
  
Formuláře_Mobility_ČR_Francie_2023_2024.zip (56,75 kB) 
  
Výzva francouzského partnera je publikována 
zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande 
  

 

  
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ  
S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024 
  
Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022 
  
V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové 
republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 
1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů 
společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.  
  
Text výzvy: Výzva MOBILITY ČR_ Německo_2023_2024, soubor typu pdf, (277,62 kB) 
  
Formuláře pro uchazeče: Formuláře Mobility ČR_Německo_2023_2024 
 
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ  
S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024 
 
Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022 
 
V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v 
oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, 
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných 
česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.  

 

https://www.msmt.cz/file/57475_1_1/
https://www.msmt.cz/file/57474_1_1/
https://www.campusfrance.org/fr/barrande
https://www.msmt.cz/file/57469_1_1/
https://www.msmt.cz/file/57470/
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Text výzvy: Výzva MOBILITY ČR_Rakousko_2023-2024.pdf (267,55 kB) 

Formuláře pro uchazeče: Formuláře_Mobility_ČR_Rakousko _2023-2024.zip (70,44 kB) 

  

Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské 
straně:  https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=2023_CZ 

 
Zdroj: www.msmt.cz 

 

MZE – INFORMACE O PLÁNOVANÉ VÝZVĚ  
 

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž 
ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022 

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb 
pro připravovanou 6. veřejnou soutěž v souladu se zněním 
Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, 
v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. 
Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, 
jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti 
zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství  

a ochrany zemědělského půdního fondu. 

Výzkumné organizace se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 26. května 
2022. 

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata: 

 Hodnocení přínosů ekologického zemědělství 

 Uhlíkové zemědělství: vázání, dlouhodobé ukládání a vykazování uhlíku v zemědělské 
půdě 

 Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí 
a vysušováním krajiny 

 Výzkum biomanipulace ekosystému vodárenské nádrže změnou rybí obsádky 
vysazováním candáta obecného z intenzivní akvakultury (RAS) 

 Identifikace nových relevantních organických polutantů v povrchových a podzemních 
vodách jako zdrojích pitné a závlahové vody 

 Platba za ekosystémové služby vyplývající z mimoprodukčních funkcí lesa 

https://www.msmt.cz/file/57476_1_1/
https://www.msmt.cz/file/57477_1_1/
https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=2023_CZ
http://www.msmt.cz/
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 Vyhodnocení hydrologické situace pstruhových revírů na území ČR s predikcí 
očekávaných změn zoogeografického rozšíření lososovitých ryb v důsledku probíhající 
klimatické změny 

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata: 

 Rozvoj sociálního zemědělství v podmínkách českého venkova 

 Precizní zemědělství a digitalizace zemědělského sektoru 

 Technologické a ekonomické problémy spojené se zvyšováním úrovně welfare v chovu 
prasat 

 Nové postupy managementu ovocných sadů s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
tuzemské produkce 

 Zavedení BAT technologii včetně zaměření na krmné strategie v rámci chovu 
hospodářských zvířat pro snižování emisí a dalších dopadů na životní prostředí 

 Zavádění moderních mechanizovaných postupů sklizně a pěstování včetně precizního 
(SMART) zemědělství v produkci zeleninových druhů s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost a eliminovat rizika s nedostatkem pracovníků v zelinářství 

 Zavedení metod odhadu plemenné hodnoty ryb pro zefektivnění šlechtitelské práce v 
podmínkách české akvakultury 

 Návrh komplexního systému pro budoucí zajištění úspěšné prevence nebo tlumení 
vznikajících hmyzích kalamit (zejména kůrovcových) v lesích ze strany státu, založený 
na průběžném hodnocení rizik kalamitního přemnožení škůdců (zejména kůrovců) 
a včasném uplatnění nezbytných odpovídajících opatření (vč. návrhu těchto opatření 
a nutných systémových změn) 

 Využití analýz DNA pro účely zachování žádoucí genetické diverzity uznaných zdrojů 
kvalifikovaného reprodukčního materiálu, genetické charakterizace populací 
autochtonních druhů lesních dřevin a méně běžných druhů lesních dřevin 

 Stanovení identifikačního postupu pro evidenci ulovené zvěře 

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata: 

 Výzkum rizik infekce klíšťaty přenášenými patogeny u lidí a zvířat alimentární 
a kongenitální cestou 

 Specifikace podmínek rozvozu pokrmů kurýrními službami pro různé formy 
přepravních obalů s ohledem na jejich mikrobiální profil 

 Stanovení laboratorní metody pro určení druhů hmyzu, určených pro lidskou spotřebu, 
nebo pro výrobu zpracované živočišné bílkoviny (stanovené v nařízení EP a R 
č.  2015/2283) 



14 
 

 Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě masných, 
mléčných a rybích výrobků a jejich účinku (dopadu) na jejich kvalitu/vlastnosti/jakost.  

Přílohy a zdroj:  

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a 
inovacích v roce 2022   (PDF, 303 KB) 

 

AZV – AKTUALITY     
 

                                                                                                                   

Informace k Hodnocení dílčích zpráv 
za rok 2021 – bylo hodnoceno 344 
dílčích zpráv projektů, které byly 
odevzdány na počátku roku  
a hodnoceny na zasedáních 

Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých 
zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení, 
u posledního projektu odborné poradní orgány AZV ČR rozhodli až na základě schůzky 
s řešiteli, nakonec schválili i pokračování řešení tohoto projektu (v rámci per rollam). 

Aktuálně je tedy 344 projektů doporučeno k pokračování v řešení (tj. splněno či splněno 
s výhradou). Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete zde Seznam hodnocených Dílčích 
zpráv za rok 2021 (na konci seznamu jsou uvedeny projekty navržené odbornými 
hodnotícími orgány ke kontrolní činnosti a souhrnná tabulka). 
Posudky k Dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (v detailu konkrétního projektu -> záložka 
"Detail" -> sekce "Posudky", příp. pokud byla na projektu schválená změna, je nutné 
zobrazit starší verzi projektu vázanou k dané dílčí zprávě). Pokud naleznete v posudku jiné 
hodnocení než v tabulce výše, došlo k následnému přehodnocení projektu 
panelem/Vědeckou radou. 

Pozn. pokud by se Vám v záložce "Projekty" nezobrazily všechny projekty, zkuste prosím 
zaškrtnout pole "Všechny projekty" a dát vyhledat. 

Zdroj: Aktuality AZV ČR 

 

 

 

https://eagri.cz/public/web/file/700179/Vyzkumne_potreby_Ministerstva_zemedelstvi_pro_verejnou_soutez_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich_v_roce_2022.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/700179/Vyzkumne_potreby_Ministerstva_zemedelstvi_pro_verejnou_soutez_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich_v_roce_2022.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2022/seznam-hodnocenych-dilcich-zprav-za-rok-2021.pdf
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/aktuality/2022/seznam-hodnocenych-dilcich-zprav-za-rok-2021.pdf
http://www.azvcr.cz/newsletter/aktuality-azv-cr
https://eagri.cz/public/web/file/700179/Vyzkumne_potreby_Ministerstva_zemedelstvi_pro_verejnou_soutez_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich_v_roce_2022.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/700179/Vyzkumne_potreby_Ministerstva_zemedelstvi_pro_verejnou_soutez_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich_v_roce_2022.pdf
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GAČR – AKTUALITY     
   

V aplikaci pro podávání a správu grantových 
projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly 
hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete 
v detailu projektu v záložce „Progress 
Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy 
za rok 2021 (2021 Progress Report) ve sloupci 
„Protocol (Public)“. 

Upřesnění: Zveřejněny byly protokoly hodnocení dílčích zpráv pro skupiny grantových 
projektů Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, Lead agency projekty 
(CEUS/WEAVE) a Juniorské granty. Protokoly hodnocení dílčích zpráv projektů EXPRO, JUNIOR 
STAR a Lead agency (GA ČR partnerská organizace) budou zveřejněny později. 

 

Zdroj: www.gacr.cz 

 

RVVI – VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ    

 

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím 
člena předsednictva a předsedy Technologické 
agentury České republiky (dále jen „TA ČR“), vyhlašuje 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu 
s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů 
kandidátů na 1 členku / člena předsednictva  
a předsedkyni / předsedu Technologické agentury 
České republiky. 

Předpokládané zahájení výkonu funkce je září 2022. 

 

 

 

http://www.gris.cz/
http://www.gris.cz/
http://www.gacr.cz/
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Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / 
předsedu Technologické agentury České republiky 

 

Podle § 36a odst. 4, 5 a 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
je předsednictvo TA ČR výkonným orgánem TA ČR. Má 5 členů včetně předsedkyně / předsedy, 
které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). 
Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. 
Předsedkyni / předsedu TA ČR jmenuje z členů předsednictva TA ČR a odvolává na návrh Rady 
vláda. 

Předsednictvo TA ČR je výkonným orgánem TA ČR, který zejména rozhoduje o poskytnutí 
podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. 

Předsedkyně / předseda a členky / členové předsednictva TA ČR vykonávají funkci v pracovním 
poměru. Platové poměry předsedkyně / předsedy a členek / členů předsednictva TA ČR se řídí 
právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy. 

 

Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát: 

• vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu TA ČR 
s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními 
předpisy; 

• písemně vyjádřit souhlas / nesouhlas s případným navržením na funkci předsedkyně / 
předsedy TA ČR; 

• splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě; 
• návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady. 

 

Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR musí obsahovat následující 
podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy): 

• jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, 
telefonní číslo; 

• název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu; 
• životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4); 
• přehled nejvýznamnější publikační nebo odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu 

A4, přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková 
činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca 
na 1 stránku formátu A4); 
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• přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména aplikovaného 
výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4); 

• případný souhlas s funkcí předsedkyně / předsedy TA ČR 
• souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu TA ČR; 
• doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které 

kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, 
zkušenosti, schopnosti apod.); 

• kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho 
budoucím působení v předsednictvu / ve funkci předsedkyně/ předsedy TA ČR, 
vycházející z relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů 
legislativního charakteru. Vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci 
v TA ČR. 
 

Kritéria k posuzování zaslaných návrhů: 

• odbornost; 
• manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů; 
• zkušenosti spolupráce se státní správou; 
• morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude 

v předsednictvu TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací a nebude při práci v předsednictvu TA ČR zneužívat informací a možností 
k prosazení zájmů svého oboru a sektoru); 

• znalost prostředí výzkumu, vývoje a inovací; 
• zkušenost s řízením projektů aplikovaného výzkumu; 
• zahraniční zkušenost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; 
• zkušenosti z oblasti politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní a mezinárodní úrovni 

a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; 
• komunikační schopnosti. 

 

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko. 

Návrhy se zasílají prostřednictvím datové schránky. Návrhy bude podepisovat pan rektor. 
Dodání podkladů (ludmila.hrabakova@upol.cz, případně vnitřní poštou) nejpozději do 26. 
dubna 2022. 

Schválení nominace ze strany katedry bude, stejně jako zajištění podpisu pana rektora, opět 
realizováno formou košilky – zasláno na VaV jednotlivých fakult (ústavu).  

 

 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury 
České republiky 

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu 
k podávání návrhů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury České republiky 
(dále jen „GA ČR“). 

 

Podle § 36 odst. 3 a 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo 
GA ČR výkonným orgánem GA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává 
vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). 

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po 
sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. 

 

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a dále také rozhoduje 
o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na 
grantový projekt, na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo 
koordinuje činnost odborných poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy. 

 

Předseda a členové předsednictva GA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové 
poměry předsedy a členů předsednictva GA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové 
poměry zaměstnanců v orgánech státní správy. 

 

Stávající členové předsednictva GA ČR: 

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (předseda) – zemědělské a biologicko-environmentální vědy 

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (místopředsedkyně) – společenské a humanitní 
vědy 

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. – vědy o neživé přírodě 

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.–- lékařské a biologické vědy 

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. – technické vědy 
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Vzhledem k blížícímu se konci 2. funkčního období prof. Ing. Stanislavy Hronové, CSc., dr.h.c. 
(1. října 2022), je zapotřebí doplnit předsednictvo GA ČR na zákonem stanovený počet 
s přihlédnutím k oboru, který v předsednictvu zastávala (společenské a humanitní vědy). 

 

Předpokládané zahájení výkonu funkce 1. října 2022. 

 

Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát: 

• vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu GA ČR s vědomím, 
že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy; 

• splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě; 
• návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady. 

 

Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující 
podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy): 

 

• jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, 
telefonní číslo; 

• název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu; 
• životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4); 
• přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku 

formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná 
přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních 
radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4); 

• přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního 
výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4); 

• souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR; 
• doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které 

kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, 
zkušenosti, schopnosti apod.); 

• kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho 
budoucím působení v předsednictvu GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, 
vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast 
výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce 
by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR. 
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Kritéria k posuzování zaslaných návrhů: 

• odbornost (s přihlédnutím k oboru viz výše); 
• manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů; 
• zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti 

legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI; 
• dlouhodobá zahraniční zkušenost ve VaVaI; 
• zkušenosti spolupráce se státní správou; 
• morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude 

v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností 
k prosazení zájmů svého oboru a sektoru); 

• komunikační schopnosti. 
•  

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko. 

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem 
a inovacemi. 

Funkce v předsednictvu GA ČR je podle čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady neslučitelná 
s funkcí člena Rady a dále je podle článku 5 odst. 2 Statutu GA ČR neslučitelná s činností 
v oborových komisích a panelech GA ČR, s výkonem funkce statutárního orgánu právnické 
osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi včetně statutárního orgánu vysoké 
školy a dále je neslučitelná s výkonem funkce děkana fakulty vysoké školy. 

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr. 

 

Návrhy se zasílají prostřednictvím datové schránky. Návrhy se zasílají prostřednictvím datové 
schránky. Návrhy bude podepisovat pan rektor. Dodání podkladů 
(ludmila.hrabakova@upol.cz, případně vnitřní poštou) nejpozději do 26. dubna 2022. 

Schválení nominace ze strany katedry bude, stejně jako zajištění podpisu pana rektora, opět 
realizováno formou košilky – zasláno na VaV jednotlivých fakult (ústavu).  

 

Výzva k podávání návrhů kandidátů – Bioetická komise  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a 
inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy 
poradního orgánu Rady – Bioetické komise. 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz


21 
 

Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše 
dva kandidáty. Oborové složení komise je uvedeno níže. Nominovaní by měli být stejnou 
mírou ženy a muži. 

 

Návrhy se zasílají prostřednictvím datové schránky. Návrhy se zasílají prostřednictvím datové 
schránky. Návrhy bude podepisovat pan rektor. Dodání podkladů 
(ludmila.hrabakova@upol.cz, případně vnitřní poštou) nejpozději do 26. dubna 2022. 

Schválení nominace ze strany katedry bude, stejně jako zajištění podpisu pana rektora, opět 
realizováno formou košilky – zasláno na VaV jednotlivých fakult (ústavu).  

 

Text výzvy  

 

Bioetická komise se řídí zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
a zákonem č. 227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 
a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Bioetická komise zpracovává zejména podklady pro řešení úkolů Rady spojených s bioetickými 
aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení 
výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto 
povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk. 
Předsedou Bioetické komise je člen Rady, v současnosti doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

 

Oborové složení Bioetická komise: 

biologie 

biochemie 

biofyzika 

etika 

filozofie 

lékařství 

molekulární biologie a genetika 

právo 

teologie 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
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zoologie (reprodukce zvířat) 

embryologie, gynekologie a porodnictví 

genetika 

Bioetická komise doporučuje dalšího kandidáta pro oblast: etika umělé inteligence 

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací  
s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. 

Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle 
zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou 
předsedy komise), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky,  
v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 
republiky. 

 

Funkce člena poradního orgánu Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah  
k České republice. Předpokládané zahájení výkonu funkce člena Bioetické komise bude  
v červnu 2022. 

 

Zdroj: Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise | Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz) 

 

 

 

 

 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=966314
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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 

 
 
 
 
 
 

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


24 
 

ERC A MOŽNOST PODPORY ZAPOJENÍ ŠPIČKOVÝCH VĚDCŮ ZE TŘETÍCH 
ZEMÍ  

 
V rámci setkání setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast 
Evropské rady pro inovace bylo v březnu 2022 představeno 
schéma Implementing Arrangements, které má za cíl 
podpořit zapojení špičkových vědců pocházejících z třetích 
zemí do výzkumných týmů v rámci projektů Evropské 

výzkumné rady (ERC). Konkrétně se jedná o návštěvy výzkumníků z třetích zemí k držitelům 
ERC grantů. Schéma bylo spuštěno v roce 2012 a do dnešního dne je zapojeno 16 grantových 
agentur z 12 zemí. Od počátku fungování bylo uspořádáno přes 500 návštěv. Finanční náklady 
spojené s návštěvou (cestovní náklady a plat výzkumníka) jsou pokryty ze strany partnerských 
grantových organizací. 
  
ERCEA každoročně otevírá výzvy k vyjádření zájmu pro držitele ERC grantů o hostování 
jednoho nebo více výzkumníků z třetí země. Nejbližší výzva k vyjádření zájmu bude otevřená 
v říjnu 2022. 
  
Zdroj: www.dzs.cz 
 

MSCA – POSUNUTÍ TERMÍNU VÝZEV   
 
EK aktualizovala termíny otevření výzev pro podání projektů MSCA v roce 2022. 
Z důvodu revize Pracovního programu pro MSCA na roky 2021 a 2022 dojde u druhých výzev 
(2022) pro MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA Doctoral Networks k posunutí termínů 
na 12. května 2022 (původně PF 13.4. a DN 3.5.). Uzávěrky výzev však posunuty nebudou.  
U ostatních typů Akcí zůstávají termíny beze změn. V tomto roce se neplánuje otevření výzvy 
MSCA and Citizens, v rámci níž se mohou žadatelé ucházet o grant na organizaci Evropské noci 
vědců. 

Action Opening Deadline 

Doctoral Networks (DN) 12 May 2022 15 November 2022 

Postdoctoral Fellowships (PF) 12 May 2022 14 September 2022 

Staff Exchanges (SE) 6 October 2022 8 March 2023 

COFUND 11 October 2022 9 February 2023 

MSCA and Citizens No call foreseen in 2022 

 
Zdroj: TC AV ČR 
 

http://www.dzs.cz/
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ERC – ONLINE WORKSHOP PRO ŽADATELE  
 

Ve dnech 8. až 9. července 2022 pořádají v rámci společné 
iniciativy Institut für die Wissenschaften vom Menschen 
(IWM) a Polska Akademia Nauk (PAN) on-line workshop 
pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty ve 
společenských a humanitních vědách. 
  

Workshop je určen pro výzkumné pracovníky z oblasti historie, antropologie, politologie, 
sociologie, vědeckých a technických studií a kulturní a literární vědy ze střední, východní  
a jihovýchodní Evropy, kteří hodlají žádat o granty ERC pro začínající a konsolidované 
výzkumné pracovníky. Cílem je poskytnout malé skupině žadatelů individuální poradenství 
ohledně rozvoje vědeckého obsahu jejich projektů prostřednictvím intenzivní diskuse mezi 
sebou a s etablovanými vědci, kteří působili jako členové hodnotících komisí ERC nebo kteří 
sami byli držiteli grantů ERC a budou působit jako mentoři. Semináře iniciativy se zaměřují 
výhradně na koncepci a návrh akademických výzkumných projektů. 
  
Přihlášky ve formě CV a dvoustránkového projektového návrhu je možné zaslat nejpozději do 
27. května 2022 na erc@iwm.at.  
  
Zdroj: TC AV ČR 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erc@iwm.at
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.horizontevropa.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.opvvv.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

www.azv.cz 

https://ec.europa.eu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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 

https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/
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