Elektronický měsíčník
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výzvách k předkládání projektů
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zapojení se do výzkumných
a vzdělávacích programů.

6. číslo, ročník 2019
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Na MŠMT se diskutovalo o novém operačním programu i o dalších
výzvách OP VVV
Ve čtvrtek 13. června se konalo již 16. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm mimo jiné diskutovali o
budoucím Operačním programu Jan Amos Komenský připravovaném na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Schválili také další dvě výzvy, které budou z OP VVV
vyhlášeny během léta.
První výzva se bude zaměřovat na strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na
národní úrovni, druhá pak podpoří děti a žáky se speciálními potřebami, a to prostřednictvím
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.
Důležitým bodem zasedání bylo představení příprav nového operačního programu v gesci
MŠMT. Jeho finanční alokace bude záviset na schválení evropského Víceletého finančního
rámce a na vyjednávání na národní úrovni. „Operační program Jan Amos Komenský bude
pokračovat v podpoře vzdělávání a výzkumu v České republice. Předpokládá se, že vláda bude
nové operační programy schvalovat na přelomu let 2019 a 2020. Už nyní jsme Ministerstvu
pro místní rozvoj poskytli tzv. intervenční logiku a sestavili jsme pracovní skupiny pro draft
textu,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF. „Oceňujeme, že členové
monitorovacího výboru podpořily vyjednávání MŠMT za zachování ex-ante financování,
nezvyšování kofinancování z vlastních zdrojů a za zohlednění specifického postavení pražských
vysokých škol,“ dodal Velčovský.
Cennou zpětnou vazbu pro MŠMT přinesl online interaktivní dotazník pro členy
monitorovacího výboru. Účastníci ocenili možnost vyjádřit se tímto způsobem k různým
aspektům implementace ESIF v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR. Prostřednictvím
dotazníku hodnotili například věcné zaměření programu, finanční nastavení, pravidla
implementace nebo publicitu. Mohli se také vyjádřit k tomu, jaké vidí priority pro budoucí
programové období či jaká rizika u přípravy Operačního programu Jan Amos Komenský
spatřují.
Na zasedání dále zazněly informace o aktuálním stavu programu, o krocích Řídicího orgánu OP
VVV vedoucích k plnění pravidla N+3 2019, jehož by mělo být dosaženo do konce června, o
individuálních projektech systémových nebo o komunikačních aktivitách řídicího orgánu.
Projednána a schválena byla také Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2018.
Zdroj: MŠMT
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Mzdové limity OP VVV
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. 6. 2019 Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení
mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 4.
Dokument je účinný od 15. června 2019.
Znění dokumentů naleznete ZDE.
Zdroj: MŠMT

Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část
Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 2 k
Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část (PpŽP-obecná), verze 5, který upravuje znění
vybraných kapitol PpŽP-obecných, verze 5. Změny se týkají mj. způsobu dokládání příloh.
Metodický dopis je k dispozici na stránkách jednotlivých výzev v sekci Dokumenty a na odkazu
ZDE.
Zdroj: MŠMT

Aktuální verze seznamu obvyklých cen vybavení
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 13. června 2019 Seznam obvyklých cen vybavení, verze
4. Dokument je účinný od 1. července 2019 a jeho znění naleznete ZDE.
Znění dokumentů naleznete ZDE.
Zdroj: MŠMT
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PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, PODPROGRAM
1 A 2: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 12. června 2019 první
veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž) v
Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život podprogram 1 a 2 (dále jen Program Prostředí pro život).
Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál
pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z
podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí
a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím
zkvalitnění života obyvatel ČR.

Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:
Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními,
regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné
správě);
Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá
ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik,
které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho
strategických dokumentů).

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. září 2019 v níže
uvedené hodiny:
16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím
informačního systému ISTA;
23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní
uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)
prostřednictvím své datové schránky. ID datové schránky TA ČR: afth9xp
Zadávací dokumentace a její přílohy
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Aplikační garant
Příloha č. 2 - Prioritní výzkumné cíle
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Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
Doplňující dokumentace
Struktura oborů CEP
Struktura oborů FORD
Struktura cílů NPOV
Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu
Příručka
Základní informace pro uchazeče
Veškeré informace o programu a vyhlášené výzvě naleznete ZDE.
Zdroj: TAČR

POZVÁNKA: SEMINÁŘ K 1. VS PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT PODPROGRAM 1 A 2
Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí
pro život – podprogram 1 a 2, který se uskuteční dne 25. 6. 2019 v sídle TA ČR (Evropská
1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.
Seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život – podprogram 1 a 2 bude možné
shlédnout v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.
Registrace na seminář ZDE.
Zdroj: TAČR
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy

Infoden SC6 Evropa v měnícím se světě – prezentace
Technologické centrum AV ČR uspořádalo dne 12. 6. 2019 informační den SC6 – Evropa v
měnícím se světě, jehož cílem bylo představit aktuálně vyhlášené výzvy Společenské výzvy 6
a oblast H2020 Věda se společností a pro společnost. Pozornost byla také věnována statistice
účasti ČR v SC6 a SWAFS a struktuře nového RP Horizon Europe.
Prezentace z akce jsou ke stažení v přiloženém souboru.
V diskuzi zazněla i otázka týkající se synergie mezi jednotlivými programy EU, konkrétně
možnosti spolufinancování z rámcového programu Horizont 2020 a evropských
strukturálních/regionálních fondů. Shodou okolností byla teď zveřejněna výzva z programu
INTERREG, která poprvé nabízí účastníkům rámcových programů a INTERREGu pro střední
Evropu
možnost
podat
společné
návrhy.
Podrobnosti naleznete
zde: https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/spolecne-navrhy-rp-a-programu-interregpro-stredni-evropu
Připojený soubor:

Infoden SC6_prezentace.zip

Zdroj: www.H2020.cz
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Informační den pro velké výzkumné infrastruktury a Akce "Marie
Skłodowska-Curie"
Kdy:

20.6.2019 09:30 — 13:00

Kde:

TC AV ČR

Registrace: http://geform.tc.cz/infrastruktury_MSCA
Informační den pro velké výzkumné infrastruktury a Akce "Marie Skłodowska-Curie" se bude
konat v TC AV ČR dne 20. června od 9:30 do 13:00 hodin. Tato akce poskytne informace o
plánovaných výzvách v roce 2019-2020, výsledcích výzev již uzavřených a výhled o směřování
nového programu Horizont Evropa pro oblast výzkumných infrastruktur i Akcí "Marie
Skłodowska-Curie.Program informačního dne naleznete zde.
Zdroj: www.H2020.cz

Mezinárodní partnerská burza pro výzvy H2020 - SC2 a KET biotech
Kdy:

3.7.2019

Mezinárodní partnerská burza pořádaná sítí
NCP BioHorizon se uskuteční 3. 7. 2019 v
Bruselu. Cílem akce je napomoci navázání
partnerství pro společné projekty do výzev
H2020-SC2 a KET biotech pro rok 2020. Výzvy
budou otevřeny v říjnu 2019, pracovní
program s tématy bude uveřejněn v červnu
2019.
Dne 4. 7. uspořádá Evropská komise v Bruselu
informační den k výzvám.
Pro více informací sledujte stránky sítě BioHorizon:
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
Zdroj: www.H2020.cz
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Vyhlášení 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích programu ERC CZ
Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů
předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci
mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné
rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Úplné
znění programu je k dispozici zde: ERC CZ program.pdf (370,27 kB)
Zadávací dokumentace je dostupná zde: ERC CZ ZD.pdf (564,67 kB) nebo ji lze získat v sídle
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy u kontaktní osoby, kterou je Mgr. Šárka
Komendová, tel.: 234 811 534, e-mail: sarka.komendova@msmt.cz.
Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu
zpracovaného podle zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou ke stažení
zde: ERC CZ formuláře.rar (324,18 kB).
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začíná dne
15. června 2019 a končí dne 30. července 2019 14:30 hodin. Návrhy projektů doručené po
této lhůtě nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Návrh projektu uchazeč doručí osobně, poštou nebo jiným způsobem do podatelny
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ul. 529/5, 118 12 Praha 1 (úředních
hodiny podatelny: pondělí až pátek od 7:30 do 15:30). Návrh projektu musí být doručen v
uzavřené obálce, obsahující listinnou i elektronickou verzi návrhu projektu, a na této obálce
musí být uvedena adresa ministerstva, adresa uchazeče jako odesílatele a zřetelný, výrazně
vyznačený nápis „ERC CZ – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“.
Poskytovatel uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 17. července 2019 v 10:00
hodin v zasedací místnosti č. C081 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Účast na semináři bude umožněna pouze předem
registrovaným zájemcům.
Způsob registrace a zasílání dotazů:
Zájemcům o účast na semináři se mohou registrovat e-mailem u kontaktní osoby na adrese
sarka.komendova@msmt.cz. V předmětu elektronické zprávy je třeba důsledně uvádět text
„ERC CZ-SEMINAR“. Zpráva musí obsahovat plné jméno zájemce o seminář nebo dotazující se
osoby (včetně titulů), její e-mailovou adresu a kontaktní telefon pro případ změny místa či
termínu konání semináře, název uchazeče, tj. právnické osoby, kterou zájemce zastupuje,
případné dotazy vztahující se ke zpracování a předložení návrhu projektu.
Více informací naleznete ZDE.
Zdroj: MŠMT
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Biotechnologický týden v Bruselu a BiotechFan Competition
EuropaBio aktuálně pořádá soutěž BiotechFan Competition, k jejímuž vyvrcholení dojde
během Evropského biotechnologického týdne, každoročně probíhajícího v Bruselu (letos 23. 29. září 2019). Úkolem je natočit krátké video (max. 2 minuty), z nějž bude zřejmé, proč je
autor videa fanouškem biotechnologií. Videa mohou být natočena v jakémkoliv jazyce a
zasílají se do 15. července 2019. Více informací na stránkách BIOTRIN:
https://www.biotrin.cz/biotechfan-competition-soutez-nejen-pro-studenty/

Zdroj: www.H2020.cz
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POHODOVÉ LÉTO PŘEJÍ VŠICHNI Z PSUP!

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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