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TA ČR V OLOMOUCKÉM KRAJI
V pořadí již pátá událost ze série kulatých stolů se uskutečnila 3. dubna 2019 na půdě
Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této řady akcí je podpořit širší zapojení výzkumných
institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Akci zorganizovala Technologická
agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.
Po tradičním úvodním přivítání všech přítomných se ujal slova Martin Duda, člen
předsednictva TA ČR, který představil aktuální veřejné soutěže v rámci programů TA ČR včetně
nových, které budou administrovány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Na jeho prezentaci navázal Petr Matolín, ředitel
sekce rozvoje a řízení programů. Mimo jiné vysvětlil praktický význam webových aplikací,
kterými jsou fulltextový vyhledávač projektů STARFOS a online prezentace informací
TAČRvDATECH.
Eva Šviráková, regionální koordinátorka TA ČR pro Olomoucký kraj, představila možnosti a
potenciál kraje pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace. Ukázala na
statistických datech silné stránky ekonomiky Olomouckého kraje i jeho výzvy pro budoucí
období. Zároveň prostřednictvím platformy STARFOS vysvětlila zapojení organizací
podnikatelského sektoru a výzkumných organizací Olomouckého kraje do programů TA ČR.
V závěru bloku prezentací Rut Bízková zdůraznila význam orientace na ekonomické činnosti
s vyšší přidanou hodnotou.
Během moderované diskuse bylo poukázáno na zásadní potřebu podpory pro začínající firmy.
Diskutovalo se také o výši podílu firmy na financování projektů a byly pojmenovány překážky
v komunikaci mezi podnikatelským sektorem a veřejnými vysokými školami. V závěru účastníci
Kulatého stolu pozitivně zhodnotili cíl projektu Otevřený úřad, kterým je mimo jiné usnadnění
komunikace mezi klienty programů, zaměřených na výzkum, vývoj a inovace a zástupci TA ČR
v Olomouckém kraji.

Zdroj: TAČR
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VÝZVA MŠMT NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKONĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY
S DOBOU ŘEŠENÍ 2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných
česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2020 - 2021.
Společné návrhy projektů lze předkládat do 31. 5. 2019.
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi
působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility
výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního
výzkumu.
Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté Podpora společných výzkumných
projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků
cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele společného
výzkumného projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů
na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy
není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a
dalších setkáních, konaných v partnerských státech.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného
projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na
výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.
V rámci výzvy budou podporovány:
krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.
Termín pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 1. 4. - 31. 5. 2019.
Více informací a text výzvy naleznete zde.

Zdroj: MŠMT
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OP VVV VÝZVA MSCA II
Co je cílem této výzvy?
Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů,
které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions –
Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny v
„no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných
pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny
budou pouze projekty European Fellowships.
Kdo může o dotaci požádat?
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další).
Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v IS
KP14+.
Jak a kdy si zažádat?
Výzva byla vyhlášena dne 15. 3. 2019. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS
KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 15. 3. 2019 od 10:00 hod. do 30. 8. 2019 do 14:00
hod.
Jaké jsou oprávněné aktivity?
Příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů MSCA, které byly
Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly
podpořeny:
„no money“ projekty MSCA – příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných
pracovníků ze zahraničí v ČR),
„no money“ projekty MSCA – výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků
z ČR v zahraničí).
Pamatuje se i na sladění pracovního a soukromého života výzkumníků – k tomu slouží speciální
příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po celou dobu trvání mobility.

Za Univerzitu Palackého v Olomouci se bude podávat jeden společný projekt –
sběr požadavků na zapojení do projektu z jednotlivých fakult bude probíhat do
30. 6. 2019.
Zdroj: MŠMT
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
SEMINÁŘE K OSOBNÍM NÁKLADŮM V PROJEKTECH H2020
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR,
Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně si Vás dovolují pozvat na
interaktivní semináře "OSOBNÍ NÁKALDY V PROJEKTECH H2020".
Cílem semináře je seznámit příjemce i auditory se specifickými pravidly programu Horizont
2020 (typy projektů RIA, IA, CSA, ERC), které Evropská komise (EK) definuje pro výpočet výše
uznatelných osobních nákladů pro účely finančního reportování. Seminář se zaměří na aktuální
pravidla vycházející z textu Modelové grantové dohody (MGA, verze 4.0 z února 2017), kdy EK
začala rozlišovat mezi dvěma způsoby odměňování pracovníků – projektovým a
neprojektovým.
Pozvánka a program
Datum, místo konání a registrace:
17. června 2019 Technologické centrum AV ČR,
Registrace zde: http://geform.tc.cz/seminar_OS_PRAHA

Ve

Struhách

27,

Praha
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25. června 2019 jednací sál Jihočeského VTP, Lipová 1789/9, České Budějovice
Registrace zde: http://geform.tc.cz/seminar_OS_CB
26. června 2019 Univerzita Pardubice, budova UNIT, nám. Čs. legií 565, Pardubice
Registrace zde: http://geform.tc.cz/SEMINAR_OS_PARDUBICE
27.
června
2019
rektorát
VUT,
Antonínská
Registrace zde: http://geform.tc.cz/SEMINAR_OS_BRNO

548/1,

Brno

Zdroj: TC AV ČR
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EC COMMUNICATION CAMPAIGN: AUDITS IN H2020 PROJECTS
Dne 14. května se v prostorách Technologického centra AV ČR bude konat komunikační
kampaň k finančním auditům v programu Horizont 2020 se zástupci Evropské komise i
národními auditory.
Cílem komunikační kampaně je umožnit účastníkům přímý kontakt s řečníky z Evropské komise
a české auditní společnosti a nabídnout prostor k diskusi o otázkách, které se v souvislosti s
finančními audity H2020 objevují u českých příjemců. Komunikačním jazykem kampaně je
angličtina.
Účastníci mají možnost do 29. dubna zasílat do Technologického centra (chvojkova@tc.cz)
dotazy, které by rádi v rámci akce diskutovali s Evropskou komisí. Dotazy musí být zaslány v
anglickém jazyce (dotazy v českém jazyce nebudou zohledněny), aby mohly být přeposlány
Evropské komisi.
Program akce je k dispozici zde.
Na akci se můžete zaregistrovat vyplněním jednoho z následujících registračních formulářů:
pro ÚČAST V PROSTORÁCH TC AV ČR se zaregistrujte zde (nejpozději do 1. května 2019 nebo
do naplnění kapacity místnosti).
pro ONLINE SLEDOVÁNÍ se zaregistrujte zde (odkaz na online přenos bude zaslán
zaregistrovaným zájemcům jeden den před konáním akce).
Zdroj: TC AV ČR
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JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si Vás dovolují informovat
o workshopu ze série školení Jak na H2020? pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady
(ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?
Cílem workshopu je zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které jsou
zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim účinnou formu
zpětné vazby k jejich záměrům. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o
ERC Starting/Consolidator (a eventuálně Advanced) granty, kteří již mají konkrétní projektový
záměr, který chtějí podat ve výzvě pro rok 2020 (resp. 2019 pro Advanced granty).
Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část proběhne v termínu 20. – 21. května 2019 na UK
jako dvoudenní intenzivní trénink na psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé budou mít možnost
svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den budou mít účastníci
workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo
z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkouší si tak roli
hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného
návrhu projektu.
2. část workshopu proběhne 3. či 4. září 2019 v podobě krátkých prezentací záměrů
jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuze s ostatními účastníky workshopu, zkušenými
řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí.
Podmínkou účasti na workshopu je zaslání CV (v anglickém jazyce, max. 2 strany), dosažených
výsledků („early achievements track-record“, v anglickém jazyce, max. 2 strany) a abstraktu
projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků), vše v jednom dokumentu ve Wordu a podle
instrukcí uvedených v Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2019 Calls,
případně Information for Applicants to the Advanced Grant 2018 Call nejpozději do 2. května 2019
na e-mail: dvorakovaz@tc.cz.
Vzorové formuláře pro Starting, Consolidator a Advanced granty zasíláme spolu
s programem v příloze. Informace k workshopu v angličtině jsou dostupné zde:
https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/modul-5-workshop-forerc-starting-consolidator-grant-applicants-2

Na workshop je nutné se zaregistrovat co nejdříve (materiály stačí zaslat později – do 2/5)
přes: http://geform.tc.cz/ERCworkshop2019
Všechny materiály budou považovány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude
rozhodující pro účast na workshopu, kterou potvrdíme nejpozději 16. května 2019.
Zdroj: TC AV ČR
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ERC GRANTS INFO DAY
Masarykova univerzita zve na informační den věnovaný ERC grantům, jehož cílem je představit
tyto prestižní granty talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním
žadatelům o granty ERC, zkušeným vědcům i projektovým manažerům. Akce se bude konat
17. 4. 2019 v univerzitním kampusu Bohunice.
Hlavními hosty budou prof. Tomáš Jungwirth (člen Rady ERC) a prof. Zdeněk Strakoš (ERC
hodnotitel). O své zkušenosti s ERC se podělí tři řešitelé z MU, kteří reprezentují hlavní ERC
kategorie: Matthew Rampley (AdG), Daniel Kráľ (CoG) a Marek Mráz (StG).
Podrobný program informačního dne je k dispozici zde.
Datum a čas konání: 17. 4. 2019, 13:00 – 16:30
Místo: CEITEC MU, Univerzitní kampus Bohunice
Registrujte se, prosím, zde.
Zdroj: Masarykova univerzita

REPORTING V PROJEKTECH H2020
Projektový servis UP ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR uspořádal interaktivní
seminář pro realizátory projektů H2020 zaměřený na reporting, druhy způsobilých nákladů,
výpočet výše uznatelných osobních nákladů v projektech H2020, vykazování, dokladování atp.
Workshopu se zúčastnili zejména ti pracovníci UP, kteří v současné době realizují projekty
v programu H2020.
Děkujeme všem za aktivní účast a současně oběma přednášejícím Lence Chvojkové a Anetě
Hlavsové z TC AV ČR za interaktivní obsah semináře.
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.
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Redakce
Projektový servis UP
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
pavla.tresterova@upol.cz
www.psup.cz
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