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MŠMT VYHLÁSILO VS ERC CZ
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 12. ledna 2021 a
končí dne 26. února 2021 ve 14:30 hodin.
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
Zadávací dokumentace je dostupná zde
Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu
zpracovaného podle zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou ke stažení
zde.
Internetová adresa programu ERC CZ
MŠMT pořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 10. února 2021 v 10:00 hodin v
zasedací místnosti č. C081 v budově C Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Účast na semináři bude umožněna pouze předem
registrovaným zájemcům.
Zájemci 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 je k dispozici zde.

Zdroj: MŠMT
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GAČR – OČEKÁVANÉ VÝZVY V ROCE 2021
Grantová agentura České republiky (poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu
výhradně na projekty základního výzkumu.
V roce 2021 budou vypsány následující výzvy:
Výzvy na podání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL
FELLOWSHIP budou vypsány během února.

STANDARDNÍ PROJEKTY
Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice.
Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez
ohledu na jejich senioritu. Projekty jsou hodnoceny na základě několikstupňového výběrového
procesu.

JUNIOR STAR
Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v předchozím roce. Granty JUNIOR STAR jsou určeny
pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního
výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou
významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč
získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která
může do české vědy přinést nová výzkumná témata. Návrhy projektů hodnotí výhradně
zahraniční hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
Nejnovějším druhem výzvy, kterou GA ČR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL
FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské
studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde dvěma způsoby – buď jako výjezdový
grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti na světě
s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako
příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém
pracovišti.
V letošním roce na rozdíl od předchozích let nebude vypsána výzva EXPRO, která se zaměřuje
na zkušené vědce. Její opětovné vypsání se plánuje na příští rok. Od příštího roku bude
vypisována již jen v sudých letech.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerského státu, jsou samostatným
typem grantů. V roce 2021 bude možné podávat společné projekty s vědci z následujících
států:
Bilaterální spolupráce:
•
•
•
•

Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
Rusko – Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Lead Agency spolupráce:
•
•
•
•
•

Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) – kontinuální výzva
Německo – German Research Foundation (DFG)
Polsko – National Science Centre (NCN)
Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS) – vypsaná výzva
Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)

Podané projekty jsou podle dohody, kterou má GA ČR dojednanou s danou agenturou,
hodnoceny buď na základě bilaterálních dohod (tj. projekt hodnotí a musí doporučit obě
zapojené agentury), nebo způsobem Lead Agency (tyto projekty hodnotí pouze jedna agentura
a druhá doporučení přejímá). Výzvy Lead Agency jsou vypisovány v průběhu celého roku, výzvy
na základě bilaterální spolupráce budou vypsány v únoru. Je možné, že v průběhu roku budou
oznámeny i další spolupráce, na jejichž navázání GA ČR v současné době pracuje.
seznam všech aktuálně vyhlášených výzev

Zdroj: GA ČR
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TAČR - HARMONOGRAM VÝZEV 2021

Zdroj: TAČR
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PŘIPOMÍNÁME TERMÍNY PRO DÍLČÍ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY TAČR
TAČR informuje, že v systému ISTA (https://ista.tacr.cz/) byla k projektům zahájena možnost
vkládání Průběžných a Závěrečných zpráv. Po přihlášení vlastníka projektu klikněte na úkol
„Příprava a podání zprávy“ v seznamu pracovních činností a vyplňte zprávu pro daný projekt.
Pro Závěrečné zprávy je termín odevzdání 30 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu.
Pro
Průběžné
zprávy
je
termín
odevzdání
30.1.2021.
Předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v systému ISTA a zaslání Potvrzení
elektronického podání zprávy do datové schránky Poskytovatele (Poskytovatel: Technologická
agentura ČR, ID schránky: afth9xp).
Potvrzení podání si po odeslání Průběžné nebo Závěrečné zprávy vygenerujte v systému ISTA.
V případě dotazů se obraťte na helpdesk TA ČR.
Zdroj: TAČR
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy

PŘIPRAVOVANÁ INFORMAČNÍ KAMPAŇ HORIZONT EVROPA
TC AV ČR připravuje na dny 8. – 11.3.2021 online Národní informační kampaň Zapojte se do
Horizontu Evropa. Doprava bude součástí klastru 5, který bude na programu 9.3.2021.
Program a registrace budou publikovány na webu TC AV ČR.
Zdroj: TC AV ČR

SAVE-THE-DATE – ŠKOLENÍ FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT
EVROPA
Dne 24. března 2021 proběhne celodenní seminář FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU
HORIZONT EVROPA, v rámci kterého zazní nejčerstvější informace k finančním aspektům
nového programu, včetně srovnání největších rozdílů oproti programu H2020.
Oficiální pozvánka, program i registrace budou příští měsíc následovat, nezapomeňte si však
poznamenat termín již nyní.
Akce proběhne online s možností klást otázky v reálném čase skrze aplikaci SLIDO. Pokud již
nyní máte dotazy, neváhejte je poslat na adresu finance@tc.cz.
Finanční NCP: Lenka Chvojková, Aneta Kašlíková a Milena Lojková
Zdroj: TC AV ČR
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INFORMAČNÍ ZDROJE
www.h2020.cz
www.tc.cz
www.czelo.cz
www.tacr.cz
www.gacr.cz
www.dzs.cz
www.msmt.cz
www.vedavyzkum.cz
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Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
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www.psup.cz
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