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PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT:
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VS

VYHLÁŠENÍ

VÝSLEDKŮ

Technologická agentura České Republiky vyhlásila výsledky
vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2.
veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí
– Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.
Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. března 2020 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 8 návrhů projektů z
celkového
počtu
9
návrhů
projektů,
které
byly
podány
do této veřejné soutěže. Hlavnímu uchazeči nepřijatého návrhu projektu bude zasláno
Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:
Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže
Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže
Zdroj: TAČR

GAČR VYHLAŠUJE VS PRO ROK 2021
Grantová agentura ČR vyhlašuje k 22. 2. 2020 veřejnou
soutěž pro projekty Standardní, Junior Star, Mezinárodní,
EXPRO a LA.
Více informací naleznete zde:
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-4/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-3/
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/
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Termín pro podání návrhů projektů pro všechny typy projektů je na RUP do pátku 3.4.2020
na adresu hana.prichystalova@upol.cz.
Zdroj: GAČR

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných
česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022.
Výzva MOBILITY Francie 2021-2022 ke stažení zde: Výzva MOBILITY ČR_Francie_ 2021_2022,
soubor typu pdf, (734,42 kB)
Příslušné přílohy včetně formuláře návrhu projektu zde: Formuláře_Mobility_ČR_Francie_
2021_2022, soubor typu zip, (112,05 kB)
Výzva francouzského partnera je publikována zde:
http://www.campusfrance.org/barrande
Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. – 30. 6. 2020
Zdroj: MŠMT

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných
česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022.
Text výzvy:
Výzva_Mobility Rakousko 2021-2022, soubor typu pdf, (858,47 kB)
Formuláře pro uchazeče:
Formuláře_Mobility ČR Rakousko 2021-2022, soubor typu zip, (122,9 kB)
Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně:
https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=CZ%202021_22
Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 - 15. 5. 2020
Zdroj: MŠMT
4

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ COVID-19 V PROJEKTECH ERASMUS+ KA2

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, který platí
od 12. 3. od 14.00, v návaznosti na související opatření o
uzavření všech škol a v návaznosti na aktualizované
informace od Evropské komise v souvislosti se šířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2, Dům zahraniční spolupráce v roli národní
agentury pro programy Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity zasílá všem příjemcům grantů těchto programů
upřesňující informace k právě realizovaným projektům.

Všechny příjemce grantů upozorňuje na zvýšenou opatrnost při realizaci projektových aktivit
a zdůrazňuje nutnost pečlivě sledovat průběžně aktualizované informace na stránkách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zahraničních věcí (MZV)
včetně zastupitelských úřadů, Ministerstva zdravotnictví (MZ) včetně hygienických stanic a
Ministerstva vnitra (MV) a řídit se pokyny zde uvedenými.
Podmínky programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity mají definované postupy pro
nepředvídatelné situace. Na základě stanovisek Evropské komise z 31. 1., 25. 2. a 10. 3. 2020
je na rozhodnutí příjemců grantů a individuálních účastníků, zda a jak realizovat projektové
aktivity. DZS upozorňuje, že všechna rozhodnutí musí být v souladu s pokyny nadřízených
orgánů. V současné době je v České republice třeba zohlednit zejména výše uvedený stav
nouze a související opatření jednotlivých ministerstev. Realizátorům projektů doporučujeme
také sledovat opatření přijímaná v zemích partnerských organizací, protože ta mohou
zásadním způsobem ovlivnit průběh projektů.

Mezinárodní programy a mimořádné opatření DZS
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 od 14:00 Dům zahraniční
spolupráce za souhlasu MŠMT přijal následující opatření:
- nové zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických,
neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů
administrovaných DZS se nebudou zahajovat;
- žákům, studentům, pedagogickým, nepedagogickým, akademickým, neakademickým
pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří realizují zahraniční pobyt financovaný
z programů administrovaných DZS, se doporučuje zvážit návrat do ČR;
- zahraničním studentům se doporučuje kontaktovat vysílající instituci nebo zastupitelský
úřad.
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Informace k finančnímu řízení projektů
Při zvažování, zda a jak realizovat projektové aktivity, DZS doporučuje všem příjemcům grantů
využívat možnosti, které vyplývají z flexibility finančního řízení projektů. Aktuálně plánované
mobility, projektová setkání či diseminační akce a další projektové aktivity je možné posunout
na pozdější období. V rámci přiděleného rozpočtu je možné využít finanční prostředky z
kapitoly projektové řízení a organizace na pokrytí nákladů se změnou souvisejících. Žádná
změna v projektu nebo grantové smlouvě (dohodě) nemůže vést k navýšení celkového
přiděleného grantu.
Informace k možnosti prodloužení projektového období
V návaznosti na stanoviska Evropské komise z 10. 3. je možné požádat o prodloužení
projektového období a vystavení dodatku ke grantové smlouvě (dohodě). Projekty KA2 mohou
být prodlouženy na maximální délku dle Příručky programu.
V případě, že se rozhodnete požádat o prodloužení projektového období, zašlete písemnou
žádost. Žádost by měla obsahovat zdůvodnění, musí být podepsána koordinátorem projektu
a musí být zaslána poštou nebo přes datovou schránku. Žádost bude posouzena a vám bude
zasláno vyrozumění.
Informace k využívání principu vyšší moci
V případě, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu, mimořádného opatření DZS, uzavření
škol a institucí a souvisejících opatření nebude možné uskutečnit plánované projektové
aktivity a nelze je přesunout na pozdější období, budou tyto případy posuzovány jako vyšší
moc.
Řešení případů vyšší moci je specifická záležitost, odvíjející se od konkrétní situace příjemce
grantu a aktuálních okolností. Vždy musí být respektována nastavená pravidla a přijatá
opatření musí být v souladu se smlouvou (dohodou) uzavřenou mezi DZS a danou institucí.
Každý držitel grantu by měl pečlivě zvážit všechny možnosti změn projektových aktivit a
mobilit (např. posunout termín aktivity, změnit místo konání, prodloužit trvání projektového
období) a intenzivně komunikovat s partnerskými organizacemi. Příjemce grantu
informujeme, že je možné pokrýt část finanční ztráty i z jiných zdrojů (např.: pomoc
zřizovatele, vlastní zdroje, příspěvky třetích stran apod.).
Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci bude mimo jiné nezbytné:
a) v případech, kde je to možné a relevantní prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata
veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např.: pojištění; využití
storno podmínek; změna termínu a/nebo místa konání aktivity apod.);
b) v případech, kde je to možné a relevantní prokázat důvod vyšší moci;
c) doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat
zpět;
d) v případě potřeby předložit další dokumenty dle vyžádání Domu zahraniční spolupráce.
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DZS bude posuzovat každý případ jednotlivě na základě předložených podkladů. Je možné, že
v rámci vyhodnocování s vámi bude DZS konzultovat využití možnosti pokrytí ztrát z nákladů
na projektové řízení a organizaci či zbytků jednotkových nákladů.
V nepředvídatelných individuálních případech kontaktujte DZS.
Doporučení v případě, že projektové aktivity realizujete:
a) zajistit poučení všech účastníků o bezpečnosti a základních hygienických pravidlech;
b) ověřit s nadřízeným orgánem, že realizaci plánovaných aktivit neomezuje, nebo přímo
nezakazuje (zřizovatelé škol, apod.);
c) prověřit opatření vydaná ze strany odpovědných orgánů v ČR a zahraničí;
d) ověřit, že velikost akce je v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a návaznými opatřeními
(tzn. akce se neúčastní více než 30 osob apod.);
e) prověřit, že účastníci akce nepřijíždějí z rizikové oblasti, a takové účastníky upozornit na
opatření přijatá našimi odpovědnými orgány;
f) v případě, že máte informaci o osobách, které se vrátily z oblasti, kde se šíří COVID-19 nebo
byly v kontaktu s infikovanou osobou, informujte je o doporučení zůstat doma a izolovat se po
dobu 14 dní. V případě zjištění zvýšené teploty, mírného kašle či jiných zdravotních obtíží by
měly tyto osoby telefonicky kontaktovat svého lékaře a místní krajskou hygienickou stanici.
Kontakt. Jan Slavíček, jan.slavicek@dzs.cz
Zdroj: DZS
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM UPŘESŇUJE INFORMACE
K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM V ROCE 2020

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro H2020 - akce zrušena!
Kdy: 17.3.2020 10:00 — 15:00
Kde: Praha
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci je seminář v termínu 17.3. zrušen. O
náhradním datu konání akce vás budeme informovat.

FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT 2020 - stream!
Kdy:

25.3.2020 10:00 — 16:00

Kde:

Technologické centrum, Ve Struhách 27, Praha 6

Registrace: https://geform.tc.cz/fin_aspekty_webstream_2020
Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář FINANČNÍ ASPEKTY
PROGRAMU HORIZONT 2020.
Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se
aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation
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Action), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně i u grantů
ERC (European Research Council).
Seminář je určen především pro začínající projektové manažery, ekonomy, účetní či
personalisty, ale také pro výzkumníky, kteří mají zájem seznámit se s finančními pravidly
projektů programu Horizont 2020.
Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme celý
seminář pouze streamovat bez možnosti osobní účasti. Webstream bude bezplatný a diváci
budou mít možnost klást otázky v reálném čase po celý den pomocí aplikace slido.com.
Pokud jste se zaregistrovali pro osobní účast, link pro online sledování Vám bude automaticky
zaslán.
Zdroj: TC AV ČR

WEBINÁŘ A PREZENTACE K PLATFORMĚ HORIZON RESULTS
Dne 12. března zorganizovali členové projektu NCPs CaRE webinář k využití nové platformy
pro šíření výsledků z projektů FP7 a H2020 - Horizon Results Platform na FTO portálu.
Webinář vedl zástupce DG Research and Innovation Georgios Lyssandrides a můžete ho
shédnout i zpětně na tomto odkazu. Hlavním přínosem celého webináře byla interaktivní
ukázka, jakým způsobem a jaký typ výsledků by řešitelé měli na platformu nahrávat. Jedná se
o tzv. key exploitable results. Zároveň musí být výsledek prezentován i skrze krátké video nebo
obrázek; více detailů naleznete také v prezentaci zde.
Platforma nyní eviduje 49 nahraných výsledků z České republiky (z více než 1100).
Zdroj: TC AV ČR

Příležitost zapojit se do EWRC jako partner
V Bruselu se ve dnech 12. – 15. 10. 2020 koná další ročník Evropského týdně regionů a měst
(European Week of Regions and Cities, EWRC). Zájemci mají možnost zapojit se do této akce
jako partneři až do 27. 3. 2020. Podrobné instrukce naleznete v sekci Partners v dokumentu
Guide for event partners. Ke třem tématům letošního ročníku patří:
•
•
•

Green Europe,
Cohesion and Cooperation,
Empowering Citizens.

Zdroj: TC AV ČR
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Nechte si nanečisto ohodnotit Váš draft ICT projektu
Dne 2. dubna proběhne ve Vídni "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů
připravovaných do ICT výzev s termínem 22. 4. 2020. Lze přihlásit i návrhy projektů z jiných
než ICT výzev (HEALTH, TRANSPORT, ENERGY, INFRASTRUCTURES). Akci již po několikáté
pořádá síť ICT národních kontaktů IDEALIST. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak
projekt na poslední chvíli ještě vylepšit, získají přímo od expertů-evaluátorů až dvě desítky
konsorcií.
Hodnocení je zdarma, probíhá ve 2hodinových slotech na projekt, prezenční nebo online
formou (Remote evaluation via Skype). Podrobné informace včetně seznamu relevantních
témat, termínů a linku na registraci jsou v přiloženém dokumentu. Více informací poskytne
svejcarova@tc.cz
Připojený soubor: ID2020 - Proposal Check Event 2020-2 Invitation.v1.pdf

Informační zdroje
www.h2020.cz
www.tc.cz
www.czelo.cz
www.tacr.cz
www.gacr.cz
www.dzs.cz
www.msmt.cz
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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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