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a vzdělávacích programů.

11. číslo, ročník 2018
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Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP (IGA)

19. 11. 2018 vyhlašuje rektor Univerzity Palackého v Olomouci již 10. ročník
studentské grantové soutěže na UP (IGA).
Dne

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo
magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.
Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je
školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.
Termín podání přihlášek je do

15. 1. 2019 do 17:00 hod. Přihlášky se podávají pouze

elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP.
Veškeré informace jsou dostupné zde.
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Vyhlášeny výsledky veřejné soutěže TAČR ÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky druhé veřejné soutěže Program na
podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. května 2018.
TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
u následujících projektů.

Univerzita Palackého v Olomouci získala v soutěži celkem 10 projektů,
z toho 1 partnerský.
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže
programu ZÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek
návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na
podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. 9. 2018.
Po ukončení soutěžní lhůty (25. 10. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise)
vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.
Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. 11. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 232 návrhů projektů z celkového
počtu 237 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ZÉTA:
návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže
návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže
Zdroj: TAČR
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Harmonogram veřejných soutěží TAČR 2019
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Avíza ESF a ERDF výzev pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 9. 11. 2018 avíza výzev č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy
II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II . Avízem 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. 11. 2018. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně
s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 3. 2019, 14 hod.
Více informací o výzvě č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.
Více informací o výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE
Zdroj: MŠMT

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE,
podprogramu INTER-INFORM
Dne 15. 11. 2018 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, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM
(LTI19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 11. 2018 do
31. 12. 2018.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na adresách uvedených níže:
Zadávací dokumentace VES 19 INTER-INFORM, soubor typu pdf, (2,12 MB)
Návrh projektu - INTER-INFORM VES 19, soubor typu docx, (601,87 kB)
PROGRAM INTER-EXCELLENCE, soubor typu pdf, (922,04 kB)
Další přílohy vztahující se k přípravě projektu naleznete na stránkách:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-9

Zdroj: MŠMT
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UP Business Camp 2018

UP Business Camp 2018 je jednodenní konference pro začínající podnikatele a firmy. Její program je
rozdělen do čtyř tematických bloků: Seber odvahu a nastartuj business, Podnikej hlavou, Dokaž, co
umíš ve 2 minutách, Založ spin-off, co dokáže změnit svět. Kromě samotných přednášek jsou součástí
konference rovněž diskuze, workshopy a networkingová setkání.

Na akci se můžete registrovat na

www.upbusinesscamp.cz

Zdroj: VTP UP
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
Informační den pro koordinátory H2020 projektů
Evropská komise pořádá dne 29. listopadu 2018 v Bruselu informační den pro koordinátory H2020
projektů, kde budou prezentovány podrobnosti o změnách grantových dohod a reportingu.
Místem konání bude Charlemagne building v Bruselu, časové rozpětí je 9.30 - 17.00 hod.
Akce je určena primárně koordinátorům projektů H2020, ale i dalším účastníkům projektů, NCP atp.
Registraci naleznete na webové stránce:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-amendments-andreports-29-11-2018/register.cfm
Akci je možné sledovat i na webu (bez registrace) ZDE.
Zdroj: TC AVČR

Seminář MSCA RISE "Propojení výzkumu a podnikání"
Dne 4. prosince 2018 se bude v prostorách Technologického centra AV ČR konat seminář pořádaný ve
spolupráci s Research Executive Agency Evropské komise "Propojení výzkumu a podnikání: příležitosti
v programu Horizont 2020". Cílem semináře, který je součástí propagační kampaně akce RISE Marie
Skłodowska Curie 2019, je seznámit účastníky s možnostmi, které se nabízejí pro spolupráci
soukromého a veřejného sektoru v H2020, a to nejen v oblasti Marie Sklodowska-Curie, ale i Evropské
rady pro inovace a dalších. Více informací naleznete v programu. Registrovat se můžete zde.
Zdroj: www.h2020.cz
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Seminář Realizace projektů H2020 z pohledu auditorů

Projektový servis UP
Vás zve na seminář

Realizace projektů H2020 z pohledu auditorů
Seminář bude zaměřen na témata týkající se realizace projektů H2020 z finančního hlediska.
Oblastmi zájmu pak budou zejména: nastavení a čerpání osobních nákladů, vykazování
produktivních hodin, další náklady v projektu – dokladování, vykazování, reportování, audit
projektů. V rámci semináře bude prostor pro diskusi a řešení aktuálních otázek k realizaci
jednotlivých projektů.

Přednášejícími budou auditoři z auditorské a účetní kanceláře INTEREXPERT Ing. Kateřina Neuvirtová a Ing. Josef Kafoněk.
Datum konání: úterý 4. prosince 2018
Čas konání: 9.00 - 12.00 hod.
Místo konání: Aula Filozofické fakulty UP, Tř. Svobody 26 (místnost 2.31)

Registraci na seminář vyplňte, prosím ZDE.
V rámci registrace máte možnost položit dotazy, které Vás zajímají.

Těšíme se na Vaši účast!
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Seminář EY k programu Horizont 2020: Jak napsat úspěšnou
projektovou žádost.
Společnost Ernst & Young, s.r.o. pořádá seminář, kterého cílem bude předat zkušenosti a tipy
relevantní pro psaní a podávání žádostí do H2020.
Seminář bude probíhat v anglickém jazyce a je plánovaný na jeden a půl dne (29.-30.11.2018) v
kancelářích EY (Na Florenci 2116/15, Praha 1).
Seminář budou vést zkušení konzultanti EY z Bruselu zaměřující se na přípravu žádostí do H2020, kteří
se již několik let úspěšně podílejí na tvorbě žádostí ve spolupráci s organizacemi z různých členský států
EU.

Důležité informace
KDY: 29.11. - 30.11. 2018
KDE: EY, Florentinum Budova D
Na Florenci 2116/15
Praha 1 / 110 00
CENA: Účastnický poplatek za seminář je stanoven na 2 500 Kč + DPH.
RSVP: Pro závazné přihlášení vyplňte prosím registrační formulář.

Další informace naleznete v pozvánce a na stránkách registrace na odkazu ZDE.
Zdroj: Ernst & Young, s.r.o.

Konference o hodnotě sociálních a humanitních věd
Kdy: 6.12.2018
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 6. prosince 2018 se v Bruselu uskuteční konference o hodnotě sociálních a humanitních věd v
Evropě (The Value of Social Science & Humanities in Europe). Konference se zaměří na význam tohoto
výzkumu pro konkurenceschopnost Evropy a blahobyt svých občanů, jeho přínos při řešení hlavních
společenských výzev a přidanou hodnotu multidisciplinárního výzkumu. Konference má za cíl zdůraznit
důležitost sociálních a humanitních věd v programu Horizont Evropa a úlohu odborných znalostí SSH
ve společenských výzvách a misích. Více informací naleznete zde.
Zdroj:CZELO
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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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