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WEBINÁŘ: ZAMĚSTNÁVÁNÍ A HOSTOVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉM 

AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ 
 

Datum konání: 17. květen 2022 od 09:30  

Místo konání: Online  

Webinář je určen pro vědecké, akademické a administrativní pracovníky vysokých škol a 

veřejných výzkumných institucí. 

  

Účastníci získají informace o základních právních předpisech a z nich vyplývajících 

administrativních povinnostech, které je nutno dodržovat při zaměstnávání nebo hostování 

cizinců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a ze třetích zemí v prostředí vysokých škol nebo veřejných 

výzkumných institucí. Jaké oblasti vnitrostátního práva je nutno dodržovat při krátkodobých i 

dlouhodobých pobytech. Jaké jsou rozdíly v pravidlech pro občany ze zemí EU a z třetích zemí. 

Jak naplánovat příjezd zahraničního výzkumníka, abychom se vyhnuli komplikacím, případně 

postihům za nedodržení zákonných povinností. 

 

Přednášející: Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, Zahraniční oddělení 

Registrovat se můžete ZDE. 

 

20220517_Pozvanka_prijezdy_cizincu.pdf  

 

Zdroj: ČVUT 

 

 

https://research.cvut.cz/seminars/147-webinar-zamestnavani-a-hostovani-cizincu-v-ceskem-akademickem-prostredi
https://research.cvut.cz/uploads/attachment/6684/20220517_Pozvanka_prijezdy_cizincu.pdf
https://research.cvut.cz/uploads/attachment/6684/20220517_Pozvanka_prijezdy_cizincu.pdf
https://research.cvut.cz/uploads/attachment/6684/20220517_Pozvanka_prijezdy_cizincu.pdf
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ZAPOJÍ DO ČESKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO 

VÝZKUMU STUDENTY A VĚDCE Z UKRAJINY 

 
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne v rámci projektů Programu 

aplikovaného výzkumu 2017-2025 Země podporu ukrajinským vědkyním, vědcům, 

studentkám a studentům z Ukrajiny. Na jejich mzdy věnuje 6 milionů korun. Uprchlíci před 

válečným konfliktem se tak budou moci zapojit do českého zemědělského výzkumu. 

„Začaly se nám ozývat naše vědecké instituce, které mají granty od Ministerstva zemědělství, 

zda bychom mohli podpořit i studentky, studenty, vědce a vědkyně prchající z Ukrajiny. Tito 

odborníci z různých zemědělských oborů mají často z minulosti kontakty s českými kolegy a 

rádi by pokračovali ve vědecké práci i tady u nás a byli přínosem pro náš výzkum. Právě proto 

jsme pro ně vypsali podporu ve výši šesti milionů korun, která jim pomůže začlenit se do českých 

řešitelských týmů, “ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). 

Vědecké instituce, které už mají s MZe uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory na výzkum a 

vývoj v rámci programu Země, mohou od dnešního dne zažádat i o finanční příspěvek, pokud 

do svého týmu chtějí přibrat kolegyně a kolegy z Ukrajiny. Maximální možná podpora na jeden 

projekt je 300 tisíc korun a je určena výhradně na mzdy. Snahou MZe bude vyplatit prostředky 

co nejdříve. 

Šest milionů korun má MZe k dispozici jako nevyčerpané prostředky z předešlých kol 

programu Země. Tyto peníze obvykle převádí do dalších kol programu. Vzhledem 

k mimořádné situaci na Ukrajině a žádostem vědeckých institucí je však tentokrát využije na 

mzdy pro ukrajinské odbornice a odborníky. O peníze budou moci vědecké instituce žádat až 

do vyčerpání celkové částky. 

Program Země MZe poskytuje dotace výzkumným týmům, které se věnují tématům z oblasti 

zemědělství, potravinářství a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Zapojit se do něj 

mohou výzkumné organizace, univerzity i zemědělské podniky.  V minulosti už program Země 

pomohl financovat výzkum, který vedl k vyvinutí metod na odhalení falšování medu a máku 

setého. Spolupodílel se také na vytvoření aktuální mapy bonitace půd v České republice. 

Podmínky pro poskytnutí podpory na začlenění ukrajinských vědkyň, vědců, studentek a 

studentů do řešitelských týmů najdete zde: 

Pomoc Ukrajině (Poradenství a výzkum, eAGRI) 

  

Zdroj: Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

  

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/pomoc-ukrajine/
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INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO, PRIORITNÍ OSA 4 
 

Přeshraniční program Interreg V-A Česká republika-Polsko pro programové období 2014-2020 

vyhlásil příjem žádostí do Prioritní osy 4. 

Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese 

Ruské federace na Ukrajině. 

Podporované aktivity: 

• přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání 

přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré 

praxe apod.) 

• přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize – 

spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při 

jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích 

aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.) 

• vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů pro řízení 

obdobných krizových situací 

Termín realizace projektu: 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023. 

Termíny: 

Příjem projektových záměrů od 30. 4. 2022 do 5. 6. 2022 prostřednictvím online formuláře. 

 

Příjem plných projektových žádostí do 17. 7. 2022. 

 

Více o podmínkách výzvy zde: https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-do-prioritni-osy-

4-198. 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu 

Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.  

V tomto případě je kompetentní osobou:  

Mgr. Ondřej Němčák 

ondrej.nemcak@upol.cz 

tel.: 585 631 441 

mobil: 736 501 763 

 

Zdroj: Interreg V-A Česká republika-Polsko 

  

 

https://www.cz-pl.eu/projektovy-zamer-projektova-zadost-v-ms-2014-
https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-do-prioritni-osy-4-198
https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-do-prioritni-osy-4-198
https://www.psup.cz/kontakty/
mailto:ondrej.nemcak@upol.cz
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7. VS PROGRAMU TREND 
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 

2022 sedmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji  v 

Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového 

výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – 

“Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších). 

  

Předmětem sedmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování 

cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem 

technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci 

komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné 

činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 13. června 2022 v níže 

uvedené hodiny: 

16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím 

informačního systému ISTA; 

23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:   

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a  

Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně). 

  

UPOL může vystupovat v soutěži pouze jako partner. Způsobilost bude za UPOL zajištěna. 

Dokumenty k odeslání datovou schránkou, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz, a 

to nejpozději do 13. června 2022, do 12.00 hodin.  

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o 

podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez 

tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. 

Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. 

  

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 7. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu 

Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie 

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů 

mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650975401_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967851_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967893_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967936_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
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Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ 

Příloha č. 5 – Hodnoticí proces 

Související dokumentace a formuláře 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

Všeobecné podmínky 

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 

Příručky 

Obecná příručka pro hodnotitele 

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

Doplňující dokumentace 

Program TREND 

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR 

Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR 

Pravidla pro publicitu 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 

  

Zdroj: TAČR 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967971_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968055_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968089_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/12/1639268365_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/03/24/1648115253_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%203.2022.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/03/24/1648115896_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968127_U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20definici%20mal%C3%BDch%20a%20st%C5%99edn%C3%ADch%20podnik%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834482_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834081_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968198_Implementace%20a%20rozvoj%20s%C3%ADt%C3%AD%205G%20v%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968229_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968263_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20verze%20%C4%8D.%207.pdf
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HORIZONT EVROPA – VÝZVY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 
  

Excellent Science 

European Research Council (ERC) 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

Research infrastructures 

  

Global Challenges and European Industrial Competitiveness 

Health 

Culture, creativity and inclusive society 

Civil Security for Society 

Digital, Industry and Space 

Climate, Energy and Mobility 

Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment 

  

Innovative Europe 

The European Innovation Council (EIC) 

European innovation ecosystems 

 

Widening Participation and Strengthening the European Research Area 

Widening participation and spreading excellence 

Reforming and enhancing the European R&I System  

 

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   E V R O P A 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121692;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PS UP ZVE NA SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ MSCA-PF-2022 
 

 

 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními parametry výzvy a přípravou projektové 

přihlášky. 

Akce bude realizována v českém jazyce.  

 

Kdy: 18. května 2022, 14.00 hodin 

Kde: Velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8 

Přednášející: Mgr. Pavla Tresterová, Mgr. Eva Richterová  

 

Předběžný program: 

14.00-14.45    Základní parametry výzvy 

14.45-15.30    Příprava projektové přihlášky 

15.30-16.00    Diskuse  

 

Registrovat se můžete ZDE. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tým PSUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psup.cz/seminar-psup-k-vyhlasene-vyzve-msca-postdoctoral-fellowships-2022/
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VÝZVA MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 
 

Dne 12. května 2022 byla otevřena druhá výzva pro žadatele o MSCA Postdoctoral 

Fellowships 2022 v rámcovém programu Horizont Evropa.  

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí 

získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a 

mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným 

pracovníkům jakékoli národnosti. 

Odkaz na výzvu ve FTOP naleznete ZDE. 

Dokumenty k výzvě: 

• MSCA Work Programme 2021-2022 

• Guide for Applicants 

• Project proposal – Technical description (Part B) 

Uzávěrka byla stanovena na 14. září 2022. 

 

VÝZVA MSCA DOCTORAL NETWORKS 2022 
 

Dne 12. května 2022 byla otevřena druhá výzva pro žadatele o MSCA Doctoral Networks 2022 

v rámcovém programu Horizont Evropa.  

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím 

výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. DN zvýší 

atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací 

výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i 

neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové 

mobility. 

Odkaz na výzvu ve FTOP naleznete ZDE. 

Dokumenty k výzvě: 

• MSCA Works Programme 2021-2022 

• Guide for Applicants 

• Project proposal – Technical description (Part B)  

Uzávěrka byla stanovena na 12. října 2022. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=HORIZON-MSCA-2022-PF-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Guide%20for%20applicants%20-%20MSCA%20PF%202022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-pf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca%20doctoral%20networks;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Guide%20for%20applicants%20-%20MSCA%20DN%202022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-dn_en.pdf
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TC AV ČR: E-LEARNING HE NA TÉMA PORTÁL, PARTNER SEARCH A HOP 

ON 
 

Technologické centrum zpracovalo nová e-learningová videa k programu Horizont Evropa. 

Video Jak efektivně pracovat s Portálem by vám mělo pomoci snadněji se zorientovat v 

jednotlivých záložkách Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky. Portál obsahuje mj. 

i nástroj na hledání partnerů do projektů. Toto téma dále rozvíjí druhé nové video Jak se 

prezentovat a vyhledávat partnery do konsorcia. V něm naleznete doporučení, jak být aktivní, 

pokud se chcete zapojit do projektu Horizont Evropa ať v roli koordinátora, nebo partnera. 

V sekci e-learning naleznete také nové video Nástroj Hop On: pilotní výzva 2022. Video vám 

představí principy fungování nástroje Hop On. Nástroj umožňuje přistoupení nového partnera 

ze skupiny tzv. Widening zemí (vč. ČR) ke konsorciu, které již realizuje projekt v rámci klastrů 

Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder (Pilíř 3) programu Horizont Evropa. Informace vychází z výzvy 

vyhlášené v tomto roce. Uzávěrky příjmu žádostí jsou dvě: 20.4.2022 a 10.11.2022. 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

TC VYDALO INFORMAČNÍ LETÁK K NÁSTROJI HOP ON  
 

Nástroj Hop On  umožňuje přistoupení jednoho partnera ze skupiny tzv. Widening zemí ke 

konsorciu kolaborativního projektu z RP Horizont Evropa. V letáku jsou přehledně zpracovány 

potřebné informace pro potenciální žadatele. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/51/jak-efektivne-pracovat-s-portalem
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/50/jak-se-prezentovat-a-vyhledavat-partnery...
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/50/jak-se-prezentovat-a-vyhledavat-partnery...
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/49/nastroj-hop-on%3A-pilotni-vyzva-2022
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2639/n%C3%A1stroj%20Hop%20On.pdf
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INFODEN EK K NÁSTROJI HOP ON A ERA TALENTS 
 

Dne 27. dubna 2022 pořádala Evropská komise informační den ke dvěma novým nástrojům v 

Horizontu Evropa určeným na podporu subjektů z Widening zemí.  

Jedná se o: 

• Hop On Facility, 

• ERA Talents. 

Záznam z akce můžete naleznout ZDE. 

Prezentace z akce: 

• Destination 1: Hop On Facility 

• Destination 2: Attracting and mobilising the best talents 

• A new ERA - the pact for Research and Innovation and the new ERA policy agenda 

 

Zdroj: Evropská komise (https://ec.europa.eu) 

 

MOŽNOSTI PRO ZAPOJENÍ VÝZKUMNÍKŮ Z UKRAJINY DO BĚŽÍCÍCH 

PROJEKTŮ 
 

Evropská komise vyzvala příjemce projektů Horizontu 2020 a Horizontu Evropa 

k identifikování možností pro zapojení vysídlených výzkumníků z Ukrajiny do probíhajících 

projektů.  

 

Koordinátoři či partneři projektů mohou postupovat následovně: 

 

1) Přejít na FTOP, přihlásit se do svého účtu.  

2) Kliknout na My Projects. 

3) U příslušného projektu kliknout na Actions  a dále na Notify UA opportunity. 

4) Otevře se webový formulář, který  je potřeba vyplnit a odeslat. (Formulář lze i uložit a 

vrátit se k němu později.)  

5) Po odeslání bude nabídka ihned zveřejněna zde.  

 

Podrobnější technický návod je k dispozici zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHR0_MjKOyg
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_he-widera-infoday-hop-on-calls.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_he-widera-infoday-talents.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_he-widera-infoday-policy-overview.pdf
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Horizon4Ukraine
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INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

www.h2020.cz 

www.horizontevropa.cz 

www.tc.cz 

www.czelo.cz 

www.tacr.cz 

www.gacr.cz 

www.dzs.cz 

www.msmt.cz 

www.opvvv.msmt.cz 

www.vedavyzkum.cz 

www.azv.cz 

www.cz-pl.eu 

https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k výzvám, dokumentům, akcím, k přípravě či realizaci 

projektů financovaných z národních i mezinárodních grantových zdrojů se neváhejte 

obrátit na pracovníky Projektového servisu.  

Rádi Vám poradíme a pomůžeme! 

 

 

REDAKCE 

 

Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

www.psup.cz 

http://www.h2020.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.czelo.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.gacr.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vedavyzkum.cz/
http://www.azv.cz/
https://ec.europa.eu/
https://www.psup.cz/kontakty/
http://www.psup.cz/
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