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NOVÉ VÝZVY GRANTOVÝCH SOUTĚŽÍ GAČR PRO ROK 2022

Grantová agentura České republiky (GA ČR)
vyhlašuje výzvy k podávání návrhů
standardních projektů, projektů JUNIOR
STAR, v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL
FELLOWSHIP a také výzvy Mezinárodních
projektů.
Vzhledem k současné pandemické situaci byla posunuta uzávěrka předkládání projektů na
22. 4. 2021.
Nejzazší termín pro předložení projektů k odeslání na RUP je 19. 4. 2021. Pozor! Fakultní
odd. VaV mají termíny uzávěrek dříve!

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 věk a zkušenosti.
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2022

JUNIOR STAR
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.
Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2022

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
GA ČR letos vypisuje poprvé granty POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh
grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech.
Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli
výzkumném pracovišti ve 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.
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Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022
Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022
Mezinárodní projekty
Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se
zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy
projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny
k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).
Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce
Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)
V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic
Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok.
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2022
Zapojené agentury na principu Lead Agency
Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
Německo – German Research Foundation (DFG)
Polsko – National Science Centre (NCN)
Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
Lucembursko – National Research Fund (FNR)
Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)
Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli partnerské agentury)
Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu
roku.

Zdroj: GAČR
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LETOS KONČÍCÍ PROJEKTY GAČR JE MOŽNÉ O PŮL ROKU PRODLOUŽIT
Grantová agentura České republiky (GA ČR) v reakci na pandemii COVID-19 upravovala řadu
pravidel pro realizaci projektů.
I letos je možné podat žádost o prodloužení letos končících projektů o 6 měsíců kvůli situaci
způsobené pandemií.
Žádost o prodloužení je třeba podat s dostatečným předstihem. Žádosti je možné odesílat již
nyní.
Pokud je v projektu spoluřešitel, je třeba k žádosti za UP dodat také vyplněný a podepsaný
souhlas za spoluřešitele.
Vzor žádosti o prodloužení naleznete ZDE.
Zdroj: GAČR

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PROJEKTŮ GAČR 2022 NA UP
Projektový servis UP pořádá SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PROJEKTŮ GAČR 2022.
Seminář bude zaměřen na základní pravidla projektů grantových soutěží, které vyhlásila
GAČR pro rok 2022. Více informací k soutěžím naleznete ZDE.
Datum konání: 16. 3. 2021 ve 13.00 hod
Forma: on-line (odkaz na přenos Zoom bude zaslán registrovaným účastníkům den před
konáním akce)
Registrovat se můžete ve formuláři ZDE.
Prezentace ze semináře bude uveřejněna po jeho uskutečnění na tomto odkazu.
Těšíme se na Vaši účast!
Tým PSUP.
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PROGRAM TREND: VÝSLEDKY 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE A NAVÝŠENÍ
ALOKACE

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky 3. veřejné
soutěže, přičemž zohlednila navýšení alokace. Navýšení
rozpočtu tak umožňuje podpořit kromě původně schválených
45 návrhů také dalších 118 projektů, které byly po vyhlášení
výsledků dne 21. prosince 2020 umístěny na seznamu
kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými
může být dodatečně uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory
s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení
alokace. S ohledem na navýšení alokace je tedy ve 3. veřejné
soutěži TREND podpořeno celkem 163 projektů.
Za Univerzitu Palackého v Olomouci uspěly 3 projekty v roli Dalšího účastníka.
Seznam podpořených projektů naleznete ZDE.
Zdroj: TAČR

AZV VYHLÁSILA VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
AZV vyhlásila výsledky veřejné soutěže, které najdete na stránkách:
https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovoupodporu-mz-na-leta-2021-2024-ves-2021-j/
MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého
návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/.
Z návrhů zaslaných do soutěže uspěly 4 projekty z Lékařské fakulty UP.
Kompletní seznam podpořených projektů naleznete ZDE.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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H O R I Z O N T 2 0 2 0,
HORIZONT EVROPA

Novinky
Akce
Události
Výzvy
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AVČR SPOUŠTÍ NOVÝ PORTÁL PRO
HORIZONT EVROPA
TC AV ČR spouští nové webové stránky s informacemi k programu Horizont Evropa:

https://www.horizontevropa.cz
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Web je zatím ve zkušebním provozu a bude postupně doplňován.
Naleznete zde v přehledné struktuře aktuální informace o dění v programu, seznam
připravovaných akcí nebo otevřené výzvy.
Zdroj: TC AV ČR

ŠABLONY PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ V PROGRAMU HE
Jednou z aktualit na portálu www.horizontevropa.cz jsou příklady šablon projektových návrhů
pro jednotlivé typy projektů, které zveřejnila Evropská Komise
Šablona pro Výzkumné a inovační akce (RIA) a Inovační akce (IA)
Šablona pro ERC Consolidator Grant (ERC CoG)
Šablona pro ERC Starting Grant (ERC StG)
Zdroj: TC AV ČR

1. VÝZVA PRO PODÁNÍ ERC STARTING GRANTŮ V HORIZONTU EVROPA
OTEVŘENA
Dne 25. února byla otevřena výzva ERC-2021-STG.
V portálu FTO ji naleznete ZDE.
Systém zatím neumožňuje odeslání návrhů, prozatím je možné stáhnout si vzory částí B1 a
B2, včetně povinné přílohy Letter of commitment (Host Institution support letter), na
stránkách ERC.
Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls (mohou využít i
žadatelé o ERC Consolidator granty)
Application form proposal editable template: Part B1
Application form proposal editable template: Part B2
Host Institution support letter template
Termín uzávěrky pro ERC Starting granty byl posunut na 8. dubna 2021.
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

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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