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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021
Výzva je otevřená od 18. dubna do 18. června 2019
V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných
pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské
republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných
česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.
Výzva:
Výzva Polsko 2020-2021, soubor typu pdf, (726,28 kB)
Formuláře pro uchazeče:
Formuláře Polsko 2020-2021, soubor typu zip, (117,06 kB)
Výzva polského partnera je publikována zde:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polskaa-czechami-2019
Zdroj: MŠMT

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PLÁNOVANÝCH VÝZEV V PROGRAMU INTEREXCELLENCE a AKTIVITÁCH MOBILITY

Přehled vyhlášených a plánovaných výzev v programu INTER-EXCELLENCE zde:
HARMONOGRAM výzev_INTER-EXCELLENCE, soubor typu xlsx, (31,06 kB)
Přehled vyhlášenách a plánovaných výzev v aktivitách Mobility zde:
HARMONOGRAM VÝZEV_INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA, soubor typu xlsx, (16,36 kB)
Zdroj: MŠMT
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NOVÁ VERZE VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Technologická agentura České republiky informuje, že byla
schválena nová verze Všeobecných podmínek v6, které jsou
součástí směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže
v8. Verze 6 Všeobecných podmínek bude tvořit součást Smlouvy
o poskytnutí podpory ve všech nově vyhlášených veřejných
soutěžích.
Hlavní změny oproti verzi 5:
•
•

•
•
•

Všechna práva a povinnosti jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách, vnitřní
předpisy obsahují pouze metodické pokyny podrobnější proces k jejich provedení.
V návaznosti na výše uvedené byla zakotvena základní úprava změnového řízení, a
rozšířena a zpřesněna část týkající se implementace, předkládání zpráv a provádění
kontrol.
Byla provedena revize sankcí.
Podkategorie nákladů “Stipendia” byla přesunuta z kategorie “Ostatní přímé náklady”
do kategorie “Osobní náklady”.
Došlo k rozsáhlým formulačním změnám za účelem upřesnění textu.

Změny provedené ve směrnici SME-11 SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8 jsou
technického charakteru.
Směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8
Zdroj: TAČR

OPVVV – AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMU

Aktuální výzvy v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání naleznete na webových stránkách PSUP
v sekci VÝZVY.
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
INFORMACE KE STRATEGICKÉMU PLÁNOVÁNÍ
Ve dnech 24. až 26. září 2019 pořádá Evropská komise v Bruselu akci „European Research and
Innovation Day 2019“. Akce je součástí konzultačního procesu ke strategickému plánování
budoucího rámcového programu Horizont Evropa na dobu prvních čtyř let. Komise zde
představí druhou verzi konzultačního dokumentu ke Strategickému plánu, kterou budou mít
účastníci možnost svými diskusemi dále formovat. Registrace na akci bude otevřená koncem
dubna 2019. Více informací naleznete zde.
Záznam kanceláře CZELO ze semináře Neformální skupiny styčných kanceláří pro VaVaI v
Bruselu (IGLO) věnovaného strategickému plánování naleznete zde.
Zdroj: CZELO

INFORMAČNÍ DEN SC1 (ZDRAVÍ)
Kdy: 3. 7. 2019
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 3. července 2019 se v Bruselu uskuteční informační den ke společenské výzvě (SC1) –
Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. Cílem akce je představení tematických
výzev na rok 2020 pracovního programu Horizont 2020 v oblasti zdraví. Více informací
naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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HORIZON 2020: HEALTH PARTNERING DAY 2019

Kdy: 4. 7. 2019
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 4. července 2019 pořádá síť národních kontaktních bodů pro oblast SC1Health NCP Net
2.0 - partnerskou burzu zaměřenou na tematické výzvy na rok 2020 pracovního programu
Horizont 2020 v oblasti zdraví. Den před začátkem akce, tedy 3. července, se uskuteční pod
záštitou Evropské komise „Open Info Day“, který bude řešit témata společenské výzvy 1
programu H2020 – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky (SC1).
Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO

EURONANOFORUM 2019

Kdy: 12.6.2019 - 14.6.2019
Kde: Bukurešť (Rumunsko)
Ve dnech 12.-14. června 2019 v Bukurešti se uskuteční další ročník akce „EuroNanoForum“
který bude zaměřený na nanotechnologie a pokročilé materiály v programu H2020. Akce je
pořádaná rumunským předsednictvím Rady Evropské unie. Cílem konference je zhodnotit
vývoj v oblasti nanotechnologií a její potenciální přinos pro Evropský průmysl.
Více informací včetně registračních poplatků naleznete zde.
Zdroj: CZELO
6

DIGITAL DAY 2019
Dne 9. dubna 2019 se konal již třetí ročník akce s názvem „Digital Day 2019“. Akce má za cíl
umožnit Evropské unii a zainteresovaným členským státům zintenzivnit digitální vývoj v
klíčových oblastech, který může přinést ekonomické a společenské výhody.
V rámci akce byly členskými státy podepsány deklarace zaměřující se na:
1) Posilnění participace žen v digitální ekonomice
2) Budování moderní a udržitelné digitální budoucnosti pro oblast zemědělství a venkova v EU
3) Digitalizaci kulturního dědictví
Více informací včetně celého záznamu z akce naleznete zde.
Zdroj: CZELO

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA: PROTECTING THE FOREST RESOURCE:
RISK ASSESMENT AND MANAGEMENT USING INNOVATIVE TOOLS

Kdy: 24.6.2019 - 28.6.2019
Kde: Waterford (Irsko)
Ve dnech 24. až 28. června 2019 se v Irsku ve Waterford Institute of Technology koná další
ročník letní školy organizované Evropským lesnickým institutem (EFI) s názvem „Protecting the
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Forest Resource: Risk assesment and Management using Innovative Tools“. Letní škola je
zaměřena na téma ochrany lesních zdrojů a hodnocení a řízení rizik pomocí inovativních
nástrojů. Součástí letní školy jsou diskuze, prezentace i praktické ukázky jednotlivých nástrojů
a technik. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna a 31. května 2019.
Více informací o akci naleznete zde.
Zdroj: CZELO

EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 2019

Kdy: 24.9.2019 - 26.9.2019
Kde: Brusel (Belgie)
Ve dnech 24. až 26. září 2019 pořádá Evropská komise v Bruselu akci „European Research and
Innovation Days 2019“. Akce si dává za cíl poskytnout vedoucím představitelům průmyslu,
financí a akademického prostředí prostor na diskuzi, s cílem zkvalitnit podmínky prostředí
výzkumu a inovací. Akce je součástí konzultačního procesu k strategickému plánování
budoucího rámcového programu Horizont Evropa na dobu prvních čtyř let. Komise zde
představí druhou verzi konzultačního dokumentu ke Strategickému plánu, kterou budou mít
účastníci
možnost
svými
diskusemi
dále
formovat.
Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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ZÁZNAM Z AKCE: IGLO WG IMPLEMENTATION NA TÉMA BREXIT
Dne 12. dubna 2019 se v Bruselu uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO Implementation
na téma Brexit. Christina Miller (UKRO) informovala o aktuální fázi vyjednávání o Brexitu a o
možných scénářích budoucího vývoje.
Dne 10. dubna 2019 se Evropská rada dohodla na dalším odkladu Brexitu s cílem umožnit
ratifikaci dohody o vystoupení oběma stranám. Toto prodloužení by mělo trvat po dobu
nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do 31. října 2019. Evropská rada rovněž
připomněla, že pokud strany dokončí ratifikační postupy před 31. říjnem 2019, může v souladu
s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU dohoda o vystoupení vstoupit v platnost dříve. V tomto případě
by k vystoupení Velké Británie z EU došlo k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení
ratifikačních
postupů.
Během této doby, zůstává Spojené království členským státem EU, a britské organizace se
mohou nadále plně účastnit programu Horizont 2020.
Ratifikace Dohody o vystoupení Velké Británie z EU by zajistila pokračující účast Spojeného
království v programu Horizont 2020 až do konce programového období a na celou dobu trvání
realizovaných projektů.
Pro případ tzv. Brexitu bez dohody byly ze strany britské vlády vydané záruky pro zajištění
kontinuity
financování.
Britská vláda se zavazuje financovat britskou účast během celé doby trvání projektu ve všech
úspěšných návrzích projektů, které budou podány před samotným vystoupením z EU (vztahuje
se také na projekty, které ještě v čase Brexitu nebudou o výsledcích výzev informovány).
Ve zbylém období, od vystoupení VB z EU do konce roku 2020, se britská vláda zavazuje
financovat britskou účast ve výzvách otevřených pro třetí země programu H2020.
Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO

WIDENING FELLOWSHIPS 2019 (MSCA-IF) POZOR !!! ZMĚNA V ŽÁDOSTI
V textu Guide for Applicants MSCA-IF, aktualizovaného ke dni
11. 4. 2019, naleznete na str. 18 významnou změnu týkající Widening Fellowships (WF). Pokud
se chce žadatel, který nezískal grant MSCA-IF-EF ve výzvě 2019, ucházet o WF, musí v Příloze 3
zaškrtnout ANO.
Zdroj: H2020.cz
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VÝSLEDKY VÝZEV SEWP 2017 – ČLÁNEK V ČASOPISE ECHO
V prvním letošním vydání časopisu ECHO (1 / 2019) naleznete na stránkách 4 –
6 rozsáhlý článek A. Vosečkové „Česko uspělo ve výzvách TWINNING a ERA Chairs 2017“, který
poskytuje detailní informace včetně statistických údajů o výsledcích výzev dvou uvedených
nástrojů za rok 2017.
Zdroj: H2020.cz

VÝSTUPY Z INFORMAČNÍHO DNE K TÉMATŮM SEWP V H2020
Informační den k tématům části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ (SEWP), který
se konal v Bratislavě dne 21. 3. 2019, organizovalo konsorcium projektu NCP_WIDE.NET ve
spolupráci s CVTI SR a jeho záměrem byla podpora slovenských subjektů k co nejvyššímu
zapojení do posledních výzev SEWP. Tyto výzvy (TWINNING, ERA Chairs a Widening
Fellowships) představila česká NCP A. Vosečková včetně výstupů z předchozích výzev,
nejčastějších chyb a doporučení k podobě úspěšného projektu.
Prezentace jsou dostupné zde.
Zdroj: H2020.cz

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM
Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K
VĚDECKÝM INFORMACÍM. Cílem semináře je seznámit účastníky s konceptem poskytování
otevřeného přístupu k vědeckým informacím a to jak k publikacím, tak k datům. Část semináře
bude věnována pravidlům rámcového programu Horizont 2020, v němž je šíření informací v
režimu otevřeného přístupu povinné. Seminář se koná 9. května v budově TC AV ČR.
Kdy:

9.5.2019 09:30 — 14:00

Kde:

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Registrace: http://geform.tc.cz/seminar_oa
Zdroj: H2020.cz
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POZVÁNKA: SEMINÁŘ TWINNING 19. 6. 2019
Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce na seminář k přípravě projektů do výzvy
TWINNING 2020, který se koná v prostorách TC AV ČR v Praze dne 19. 6. 2019.
Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do výzvy
TWINNING (označení WIDESPREAD-05-2020). Účastníci získají informace o přípravě
jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být
v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy předchozích výzev, pohled
hodnotitelů (nejčastější chyby), průběh hodnoticího procesu a zkušenosti s realizací českých
projektů.
Návrh programu je přiložen a registrovat se můžete do 17. 6. 2019 prostřednictvím tohoto
odkazu: http://geform.tc.cz/twinning2020.
Informaci o akci naleznete též na webu TC AV https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalniaktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/akce/seminar-k-priprave-projektu-dovyzvy-twinning.
Zdroj: TC AV

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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