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VÝZVA Č. 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH GRANTOVÝCH 
SCHÉMAT NA VŠ 
 

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. 

Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kapitola 5.2.4. 

Aktivita č. 2: Zvyšování kvality studentské grantové soutěže na VŠ 

Předmětem podpory v rámci aktivity č. 2 je zpracování (či úprava) a pilotní implementace 
opatření směřujících ke zvýšení kvality schémat studentské grantové soutěže na VŠ v rovině 
institucionální, hodnocení a kontroly studentských grantů, internacionalizace a podpory 
studentů v doktorském typu studijních programů. Aktivita zahrnuje: 

nastavení a implementaci procesu hodnocení, kontroly a vyhodnocení studentských grantů 
realizovaných v aktivitě č. 3 této výzvy; 

zavádění či posilování role cizího jazyka, zejména angličtiny, jako realizačního jazyka 
studentské grantové soutěže realizované v rámci aktivity č. 3 této výzvy, a to jak ve fázi příjmu 
žádostí o studentské granty, tak případně ve fázi hodnocení či kontroly dosažení a kvality 
výstupů; 

tvorbu nebo úpravu pravidel studentské grantové soutěže a dalších interních předpisů VŠ 
souvisejících s realizací studentské grantové soutěže v rámci aktivit této výzvy; 

tvorbu nových či úpravu stávajících podpůrných vzdělávacích nástrojů, včetně jejich pilotního 
ověření a implementace, pro Ph.D. studenty zaměřených na rozvoj průřezových dovedností 
potřebných k práci ve vědě a výzkumu; 

rozvoj kompetencí odborných, technických a akademických pracovníků zajišťujících chod 
studentské grantové soutěže včetně školitelů/mentorů studentských grantů; 
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administrativní a organizační zajištění jednoho či více kol soutěže o studentské granty 
za účelem pilotního ověření plánovaných opatření pro zvýšení kvality schématu studentské 
grantové soutěže. 

Žadatel zařazuje do projektu činnosti spadající do vymezení aktivity č. 2 na základě úvodního 
provedení analýzy potřeb doloženého v příloze žádosti o podporu „Analýza potřeb studentské 
grantové soutěže“. 

Aktivita č. 3: Implementace studentských grantů 

Předmětem aktivity č. 3 je pilotní ověření nově nastaveného/upraveného schématu grantů 
pro studenty postgraduálního studia prostřednictvím realizace studentských grantů 
udělených Ph.D. studentům. Realizovat lze studentské granty individuální i týmové. Všechny 
studentské granty podpořené z prostředků této výzvy musí splňovat minimální parametry 
studentských grantů stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část – 
kapitola 5.2.4.1. 

Cílová skupina 
• pracovníci výzkumných organizací 
• studenti vysokých škol 
• akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 8. 2019, od 10 hod. 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 1. 2020, do 14 hod. 

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců 

Maximální délka trvání projektu: 47 měsíců 

Alokace na výzvu:  1 000 000 000 Kč 

 

Každý žadatel může podat jednu projektovou žádost. 

Více informací a kompletní dokumentaci k výzvě naleznete ZDE. 

Zdroj: MŠMT 

 

VÝZVA Č. 02_19_077 PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních 
programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání 
zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-073/text-vyzvy.htm


5 
 

docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým 
chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a 
zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy. 

Povinná aktivita: 

1. Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity: 

2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů 
připravujících na samostatný způsob života 

3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory 
duševního zdraví dětí a žáků 

4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence 

Volitelná aktivita: 

5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží 
Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá 

Cílová skupina – například: 

• Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
• Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči 
• Osoby podílející se na výchově dítěte 
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 
• Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 8. 2019, od 14 hod. 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 11. 2019, do 14 hod. 

Minimální délka trvání projektu: 18 měsíců 

Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč   

Více informací k výzvě naleznete ZDE. 

Zdroj: MŠMT 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm
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PROGRAM ÉTA: VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE  
 

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) 
vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu 
a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v 
Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA (dále jen program ÉTA). 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem 
naplňování cílů programu ÉTA. 

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, 
humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, 
ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 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. 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU ÉTA 

Zadávací dokumentace a její příloha 
Zadávací dokumentace 
Příloha č. 1 - Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA 
Příloha č. 2 - Aplikační garant 

Související dokumentace a formuláře 

Všeobecné podmínky v6 
Smlouva o poskytnutí podpory 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory 
Tematické preference možných aplikačních garantů  
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant 
Formulář pro druh výsledku NmetS 

Více informací k VS naleznete ZDE. 

Zdroj: TAČR 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Zadavaci_dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Priloha_c_1_-_Vyzvy_21_stoleti_a_4_oblasti_programu_ETA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Priloha_c_2_-_Aplikacni_garant.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Vseobecne_podminky.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Tematicke_preference_moznych_aplikacnich_garantu.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Cestne_prohlaseni_za_uchazece-Sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Formular_pro_druh_vysledku_NmetS.docx
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1815-program-eta-vyhlaseni-3-verejne-souteze.html
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SEMINÁŘ TAČR ÉTA A ZÉTA NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI 
 

 

  

 

 

 

Projektový servis UP ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR 

si Vás dovolují pozvat na 

 

SEMINÁŘ K PROGRAMŮM  

TAČR ÉTA a ZÉTA 
 

Seminář bude zaměřen zejména na podmínky otevřených veřejných soutěží v programech ÉTA 
a ZÉTA.  

Program ÉTA je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím 
zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů 
vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. 

 

Datum a čas konání :   3. 10. 2019, 14.00 – 16.00 hod 

Místo konání:    Aula Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5 

Přednášející:  Ing. Eva Šviráková, Ph. D., regionální koordinátor pro Zlínský a 
Olomoucký kraj 

 

V případě zájmu se, prosím, zaregistrujte ZDE. 

Těšíme se na Vaši účast! 

PSUP 

http://www.psup.cz/seminar-k-programum-tacr-eta-a-zeta/
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SEMINÁŘ K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ DO VÝZVY ERA CHAIRS 2020 
 

Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce na seminář k přípravě projektů do výzvy 
ERA Chairs 2020, který se koná v prostorách TC AV ČR v Praze dne 14. 10. 2019. 

Čas konání: 14. října 2019 (pondělí), 09:30 – 14:00 hod. 

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do 
poslední výzvy ERA Chairs v rámcovém programu H2020 (označení WIDESPREAD-06-2020). 
Účastníci získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a 
nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž 
statistické výstupy prvních výzev, pohled hodnotitelů (nejčastější chyby) a zkušenosti s 
realizací dvou projektů z výzvy 2019. 

P R O G R A M 

09:30 – 10:00   Registrace 
10:00 – 10:30   Výzva ERA Chairs 2020 

Anna Vosečková, TC AV ČR 
10:30 – 10:45   Statistické údaje výzev ERA Chairs (2014, 2017, 2019) 

Daniel Frank, TC AV ČR 
10:45 – 11:30   Finanční specifika a příprava rozpočtu projektu 

Aneta Hlavsová, TC AV ČR 
11:30 – 11:45   Přestávka 
11:45 – 12:15   Zkušenosti dvou českých projektů (z výzvy 2019) 

Chaperon – Petr Hošek, LF UK v Plzni 

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 
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R-Exposome Chair – Jan Ostřížek, RECETOX, MU Brno 
12:15 – 13:00   Nejčastější komentáře a chyby 

Anna Vosečková, TC AV ČR 
13:00 – 14:00   Diskuse a oběd 
 

Registrace je povinná na odkazu http://geform.tc.cz/ERAchairs2020 nejpozději do 9. 10. 2019 
nebo do naplnění kapacity sálu. 

Zdroj: TCAV 

 

POZVÁNKA NA 17. ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM - CZEDER 2019 
 

Technologické centrum AVČR zve na již 17. ročník konference České dny pro evropský výzkum 
(CZEDER 2019), který organizuje TC AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

 Konference se uskuteční ve dnech 30. - 31. října 2019. První den 30. 10. s podtitulem Horizon Europe 
– New Opportunities bude věnován připravovanému rámcovému programu a proběhne v hotelu 
International Praha. Druhý den 31. 10. se bude v Technologickém centru AV ČR konat 
workshop zaměřený na výsledky projektů programu H2020 a příklady dobré praxe. 

  

Program konference: 

 

 

http://geform.tc.cz/ERAchairs2020
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Registrovat se můžete na http://geform.tc.cz/czeder2019 nejpozději do 16. 10. 2019, resp. do 
vyčerpání kapacity konferenční místnosti. 

Zdroj: TC AV 

 

 

http://geform.tc.cz/czeder2019
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INFORMAČNÍ DEN - INNOVATION HUBS & OPEN INNOVATION TEST 
BEDS 
 

Dne 10. října 2019 se uskuteční informační den, který se bude konat v Technologickém centru 
AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. 

Bude zaměřený na Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds v prioritách H2020 ICT a 
NMBP. Cílem akce je poskytnout přehled o vývoji konceptu Innovation Hubs a Open 
Innovation Test Beds v průběhu rámcového programu H2020 a představách o jeho rozvíjení v 
dalším programovém období, který představí zástupce Evropské komise Søren Bøvadt. Dále 
budeme informovat o souvisejících tématech v pracovních programech ICT a NMBP na rok 
2020 a představíme některé v současnosti řešené projekty tohoto typu z pohledu českých 
partnerů. 

Program akce najdete na webu Technologického centra AV ČR zde, stejně jako registraci, která 
je otevřená do 7. října 2019. Jednacím jazykem bude angličtina (bez tlumočení). 

Zdroj: TC AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h2020.cz/cs/vedouci-postaveni-evropskeho-prumyslu/technologie/nanotechnologie/informace/novinky/informacni-den-zamereny-na-innovation-hubs-a-open-innovation
http://geform.tc.cz/Infoden_DIH/OITB
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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 

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