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AVÍZO VÝZVY Č. 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH 
GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ 
 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 8. 2019 avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality 
interních grantových schémat na VŠ. Avízem výzvy se rozumí verze výzvy informativního 
charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se 
zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 28. 8. 2019. Přílohy výzvy budou zveřejněny 
společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. 
1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím 
rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i 
státním vysokým školám, které realizují výuku spojenou s výzkumem. Záměrem výzvy je 
podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s 
výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti 
nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia. 

Akceptována bude jedna projektová žádost za každého žadatele. 

 Zdroj: MŠMT 

 

SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE – VÝZVA Č. 02_18_067 IMPLEMENTACE 
STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Semináře pro příjemce – 
Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II., který se uskuteční          
17. 9. 2019 v 10.00, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá zasedací místnost (2. 
patro). 
Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, 
s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu, s prací v 
systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s problematikou 
administrace veřejných zakázek. 

Registrace na seminář ze možná ZDE. 

Zdroj: MŠMT 

https://opvvv.msmt.cz/objednavka/seminare-pro-prijemce-vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-ii.htm
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PROGRAM ZÉTA: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 4. VS A 
PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o 
přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 
dne 9. října 2019.  

 

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické 
sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů 
vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných 
případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a 

mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu spočívá 
v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen.  

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 4. veřejná soutěž 
předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na 
cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. V každém návrhu projektu musí 
být alespoň jeden aplikační garant, interní či externí, který musí mít sídlo v České republice. 
V případě podniku musí být aplikační garant interní.  

Tato veřejná soutěž Programu ZÉTA se od té předchozí liší v několika parametrech, které jsou 
v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou 
pozornost. Nově bude mimo jiné hodnoceno to, zda je v obsahu projektů, u nichž je 
to relevantní, adekvátně zohledněna jejich genderová dimenze (možné odlišné dopady na 
ženy a muže či jejich skupiny, odlišné zkušenosti, potřeby apod.).  

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA 
je k nahlédnutí ZDE. Podmínky ohledně věku mentora budou upřesněny.  

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA, se všemi podmínkami pro podání 
návrhů projektů, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.  

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační 
seminář. Termín a místo konání bude včas zveřejněno na webových stránkách www.tacr.cz.  

Do 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž 
uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník): 

nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování 
u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v 
elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017); 

splňují definici podniku v obtížích. 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/zeta/4VS/priloha_c_2_hlavni_parametry_4VS_ZETA.pdf
http://www.tacr.cz/
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Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA směřujte, prosím, v souladu se 
směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je 
dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk. 

Zdroj: TAČR 

 

TERMÍN VYHLÁŠENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE TAČR ÉTA 
 
Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže 
Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019. 

 
Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění 
(SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, 
globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

 
Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné 
soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup musí 
však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty 
mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, 
procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž 
záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady. 

 
Zadání 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebude vyhověno, když: 

návrh projektu neprokáže personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti 
společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském týmu, 
vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné 
dopady projektu); 

návrh projektu bude mít sice pozitivní dopad na společnost, ovšem budou založeny na ryze 
technickém, lékařském nebo přírodovědném základě. 

Vodítkem pro určení, zda vědní oblast náleží do společenských věd, humanitních věd a umění 
je klasifikace oborů Frascati manuálu – oblasti 5 a 6. 

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 3. veřejná soutěž předpokládá podpoření 
funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu nebo 
trh pomocí tzv. aplikačního garantství. Podpořené projekty z předchozích veřejných soutěží 
ukazují, že se často může jednat o partnerství rozvíjená mezi akademickými institucemi, městy 
nebo regiony, školami všech stupňů vzdělání, sociálně-zdravotnickými organizacemi, 
kulturními institucemi, organizacemi zastupující určitý segment společnosti, podniky, 
ministerstvy, úřady, asociacemi a svazy, církvemi a charitami, inovačními agenturami atd. 

http://www.tacr.cz/hesk
https://www.tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf
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Principy aplikačního garantství může naplnit i uchazeč sám, pokud je příjemcem inovačního 
řešení 

 
3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od té předcházejí liší v několika parametrech, které jsou v 
tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou 
pozornost. Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu ÉTA je k 
nahlédnutí ZDE. 

Více informací k 3. veřejné soutěži Programu ÉTA se všemi podmínkami pro podání návrhů 
projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

 
Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. 
Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz. 

 
Do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči 
(tj. hlavní uchazeč i další účastník): 

nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku - poskytovatel provede kontrolu dodržování u 
subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v 
elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017); 

splňují definici podniku v obtížích. 

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu ÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí 
TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na 
internetové adrese www.tacr.cz/hesk. 

 Zdroj: TAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/190716_zakladni_parametry_3verejna_soutez_eta.pdf
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky.html
https://www.tacr.cz/hesk/
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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, 
PODPROGRAMU INTER-TRANSFER 
 

Dne 1. 8. 2019 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
podle 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, 
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-
TRANSFER (LTT20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu a vývoji.  

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2019                    
do 15. 9. 2019.  

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:  

Zadávací dokumentace INTER-TRANSFER_LTT-VES20, soubor typu pdf, (1,2 MB)   

Formuláře_LTT-VES20, soubor typu zip, (1,28 MB)   

Vzor smlouvy a přílohy_LTT-VES20, soubor typu zip, (150,18 kB)   

inzerát_LTT-VES20, soubor typu pdf, (521,6 kB)  

Zdroj: MŠMT 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (VES20) PROGRAMU INTER-
EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-VECTOR (LTV) 
 

Dne 24. 7. 2019 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy podle 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, 
čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 
podprogramu INTER-VECTOR (LTV) pro podání projektů 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.  

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:   

Zadávací dokumentace INTER-VECTOR, soubor typu zip, (3,44 MB)  

Inzerát v OV, soubor typu pdf, (497,48 kB)   

Text smlouvy, soubor typu zip, (98,91 kB)   

http://www.msmt.cz/file/50878_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50879_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50881_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50882_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50933_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50851_1_1/
http://www.msmt.cz/file/50852_1_1/
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Statut a jednací řád - INTER-VECTOR, soubor typu pdf, (2,34 MB)  

Zdroj: MŠMT 

 

  

 

 

VÝZVY TWINNING A ERA CHAIRS 2020 OTEVŘENY 
 

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód 
WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze 
předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ. Podrobné informace o výzvě 
TWINNING jsou zde a ERA Chairs zde. 

Opatření "Twinning" napomůže transferu poznatků a výměně nejlepších praxí mezi 
výzkumnými institucemi a vedoucími zahraničními partnery. 

Opatření "ERA chairs" umožní přijímat vynikající vědce na univerzity a výzkumné instituce, 
které mají vysoký potenciál pro rozvoj výzkumné excelence. 

Dne 2. 7. 2019 zveřejnila Evropská komise 15. část Pracovního programu H2020 věnovanou 
tématu Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) na léta 2018-2020 s aktualizací textu na r. 
2019 a 2020. Text obsahuje popis posledních výzev TWINNING a ERA Chairs v H2020, které 
budou otevřeny 24. 7. 2019 a uzavřou se 14. 11. 2019. Dokument je k dispozici zde. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

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   2 0 2 0 

http://www.msmt.cz/file/50853_1_1/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
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MODUL 1: JAK PŘIPRAVIT VÝZKUMNÝ PROJEKT PRO H2020 
 

Kdy: 3.10.2019 10:00 — 15:00  

Kde: Praha 

Modul 1 série "Jak na Horizont 2020?" je určen těm, kteří se chtějí aktivně podílet na přípravě 
kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Workshop je určen zejména pro nováčky, kteří se s 
programem H2020 ještě nestihli hlouběji seznámit. 

Program akce: 

 

Registrační formulář naleznete zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

http://geform.tc.cz/Modul_1_2019_podzim


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; 

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/
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