Elektronický měsíčník
s informacemi o novinkách,
výzvách k předkládání projektů
v souvislosti s možnostmi
zapojení se do výzkumných
a vzdělávacích programů.

6. číslo, ročník 2022
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VYHLÁŠENÍ 3. ROČNÍKU JUNIORSKÉHO GRANTU UP V OLOMOUCI
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 3. ročník soutěže o udělení Juniorského
grantu UP v Olomouci.
Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých
akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a
laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného
mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE).
Uzávěrka přihlášek je 27.7.2022 do 15:00 hod.
Vyhlášení a dokumentace je ke stažení zde.

ANNOUNCES THE 3RD UP YOUNG RESEARCHER GRANT COMPETITION
The Rector of Palacký University Olomouc announces the 3rd UP Young Researcher Grant
Competition.
The Young Researcher Grant Competition aims to support excellent research by young
researchers and members of academic staff below the age of 37 when establishing new
research teams and laboratories, as well as developing their independent research
programme to support the preparation of a high-quality international project (e.g. within
HORIZON EUROPE).
The deadline for submission is 27 July 2022, 3 pm.
The Announcement and attachments can be downloaded here.
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AZV – VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU
PODPORU MZ NA LÉTA 2023 – 2026
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 16. 5. 2022 jednostupňovou VS o
účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících
vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
(dále jen „Program“, aktualizace programu je k dispozici zde).

Termíny VS:
•
•
•
•
•

zahájení řešení vybraných projektů - květen 2023 (s ohledem na skutečné datum
podpisu smluv),
ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,
předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.
soutěžní lhůta končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).
hodnotící lhůta končí dnem 24.2.2023

Předmět soutěže
Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů
řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem
stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum
ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí
lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu.
Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných
elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení
problémů zdravotnictví.

Zadávací dokumentace
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky
způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou
podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo
271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
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Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222
269 999
Zadávací dokumentace (ZDE)
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)
Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)

Přílohy
ZD-VES-2023.pdf (570,36 KB)
Checklist-2022.pdf (76,20 KB)
CP_FO_prokazani_zpusobilosti.pdf (59,25 KB)
CP_PO_prokazani_zpusobilosti.pdf (63,83 KB)
CP_FO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (59,20 KB)
CP_PO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (63,43 KB)
Prohlaseni_FO_SUKL.pdf (71,15 KB)
Prohlaseni_PO_SUKL.pdf (71,32 KB)
CP_PO_rozpoctova-pravidla.pdf (77,04 KB)
CP_vyzkumna-organizace.pdf (66,16 KB)
Aktivace_a_prihlaseni_do_ISVP_2022.pdf (612,74 KB)
Vyplneni_a_podani_navrhu_projektu_VES2023_ISVP.pdf (2,11 MB)

Žádost, včetně příloh, musí být podána prostřednictvím informačního systému datových
schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady, prosím, doručte na
adresu ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 28. 6. 2022.
Čestná prohlášení způsobilosti budou za UPOL zaslána.

Celé znění a podmínky VS naleznete ZDE.
Zdroj: MZČR
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PROGRAM ZEMĚ - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–
2025, ZEMĚ (Program ZEMĚ) s počátkem řešení projektů v roce 2023.
Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících
dokumentech.
Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ
Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

25. května 2022

Začátek soutěžní lhůty

26. května 2022

Termín soutěžní lhůty - termín

13. července 2022

pro podávání návrhů projektů

v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín
pro zaslání potvrzení podání
elektronického návrhu projektu
a zaslání dokladů pro prokázání

13. července 2022
v 23:59:59

způsobilosti uchazeče
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

22. listopadu 2022

Návrhy
projektů bude
možno
podávat
pouze
v elektronické
prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR (ISTA).

podobě,

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu
projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do
datové schránky poskytovatele.
Dokumenty k prokázání způsobilosti budou za UPOL zaslány.
Dokumenty k odeslání za UPOL, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 12. 7.
2022.
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Přílohy
Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž v roce 2022
Vzor smlouvy

(PDF, 363 KB)

(PDF, 227 KB)

Příloha smlouvy - Závazné parametry
Všeobecné podmínky
Statut a jednací řád

(PDF, 126 KB)

(PDF, 247 KB)
(PDF, 249 KB)

Formulář potvrzení zájmu o výsledek druhu H
Čestné prohlášení
Pravidla pro publicitu

(PDF, 1 MB)

(PDF, 212 KB)
(PDF, 240 KB)

Více informací o výzvě naleznete ZDE.
Zdroj: MZe, eagri.cz
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VISEGRAD FUND VYHLÁSIL VÝZVY VE TŘECH OBLASTECH
Mezinárodní Visegrádský fond (IVF), jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi
Visegrádské čtyřky, otevřel další výzvu na účast ve svých grantových programech.

Celkem Visegrádský fond otevírá tři typy grantů:
Visegrad Grants: podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a
organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi, obcemi, soukromými společnostmi
a neziskovými organizacemi, vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke
spolupráci ve visegrádském regionu.
Visegrad+ Grants: zaměřují se na projekty, které přispívají k demokratizačním a
transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských států EU
na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.
Strategic Grants: podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské
skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašují země V4, které drží rotující předsednictví
skupiny.
Granty jsou vypisovány čtvrtletně. Nejbližší uzávěrka je 1.10.2022

Bližší informace o grantech Visegrádského fondu
jsou k dispozici zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/
Zdroj: Visegrad Fund
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE: „PODPORA VÝUKY
ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY V KURZECH LETNÍCH
ŠKOL SLOVANSKÝCH STUDIÍ“ V ROCE 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále i „Ministerstvo“) schválilo dne 24. května
2022 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora výuky českého jazyka pro
zahraniční účastníky v kurzech Letních škol slovanských studií v roce 2022“ (č. j.: MSMT3296/2022-2).
Cílem této Výzvy je podpora vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol na
základě mezinárodních smluv, reciprocity, doporučení Ministerstva zahraničních věcí a
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, k dosažení synergie s Programem podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí nebo v případech hodných zvláštního zřetele, postupem
dle přílohy č. 2. Seznam podpořených zemí je obsažen v příloze č. 1. (Příloha 1 a Příloha 2 jsou
součástí dokumentu VýzvaLŠSS_příloha1_příloha2).
O dotaci na základě Výzvy může požádat veřejná vysoká škola, která každoročně realizuje
kurzy Letní školy slovanských studií a zároveň disponuje s jejich realizací minimálně
desetiletou zkušeností.
Žádost se předkládá na příslušném formuláři žádosti o poskytnutí dotace, který je přílohou č.
3 výzvy.
Žádost podává rektor veřejné vysoké školy, případně zmocněný zástupce, datovou zprávou na
adresu Ministerstva.
Žádosti musejí být ministerstvu doručeny do 24. června 2022. Odeslání zajistí PSUP.
Veškeré podklady dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 23. 6. 2022 (je potřeba zajistit
podpis statutárního zástupce). Na vyžádání budou rovněž dostupné předvyplněné
formuláře za UPOL.

Znění vyhlášené výzvy:
VýzvaLŠSS_priloha1_priloha2.pdf
priloha3.pdf
priloha3.docx
priloha4.xlsx
priloha5.pdf
priloha5.docx
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BĚŽÍCÍ VÝZVY V PROGRAMU LIFE – MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v květnu 2022 národní výzvu na spolufinancování
projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření
v oblasti klimatu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace
a podpora spolufinancování partnera projektu. Navíc se zvyšuje podpora pro
spolufinancování projektů v rámci národní výzvy.
Pro rok 2022 počítá Ministerstvo životního prostředí s podporou 90 milionů korun. Z toho 77
milionů korun na spolufinancování projektů, 3 miliony korun na přípravu projektové
dokumentace a 10 milionů korun na spolufinancování partnera projektu.
„Ministerstvo životního prostředí nabízí žadatelům maximální podporu, proto národní výzvu
vyhlašujeme každý rok a snažíme se ji pokaždé nějak vylepšit. Ministerstvo je zároveň
národním kontaktním místem pro program LIFE v České republice. Díky tomu můžeme
poskytnout nejen finanční podporu, ale také možnost konzultací a účast na seminářích, které
pořádají kolegové z odboru finančních a dobrovolných nástrojů,“ říká ministryně životního
prostředí Anna Hubáčková.
Ministerstvo letos zvýšilo podporu pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy na
jeden projekt, případně na jednoho partnera. Hlavního žadatele lze nově podpořit až do výše
15 milionů korun a partnera projektu až do výše 1,5 milionů korun. Maximální míra podpory z
konečných způsobilých výdajů zůstává na maximálně 20%, jak v případě hlavního žadatele, tak
i partnera projektu. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v
evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících
požadavky národní výzvy programu LIFE.
V rámci národní výzvy mohou žadatelé získat podporu i na přípravu projektové
dokumentace. „Každý rok se snažíme českým žadatelům nabídnout něco navíc. Letos jsme
mimo jiné upravili výši podpory na přípravu projektů. Vyšli jsme žadatelům vstříc a při splnění
všech podmínek částku navýšili o 40 000 korun. Tedy z loňských 240 tisíc na letošních
maximálně 280 tisíc korun na jeden projekt,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a
dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.
LIFE představuje především vhodný zdroj financování nápadů českých podnikatelů i
představitelů malých, středních i velkých firem. Zajímavý je ovšem nejen pro podnikatele, kteří
pro realizaci svých nápadů potřebují finanční prostředky, ale také pro neziskové organizace,
kraje, města, vysoké školy i vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky
své práce ve výrobě.
Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou
adresu life@mzp.cz.
Další informace o programu jsou dostupné na webu MŽP nebo programu Life.
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Kontakt:
Lucie Blažejová
Národní kontaktní místo programu LIFE v ČR
tel.: +420 267 122 017
e-mail: lucie.blazejova@mzp.cz
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Podrobnosti k jednotlivým výzvám zde: https://www.program-life.cz
ZDROJ: https://www.mzp.cz/
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EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA OP JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)
Praha, 9. června 2022 – Evropská komise (EK) dnes oficiálně schválila Operační program Jan
Amos Komenský (OP JAK). V novém období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje
a vzdělávání určeno 90 miliard korun. První výzvy na předkládání projektových žádostí
ministerstvo školství vyhlásilo už v průběhu května, jen v letošním roce je jich plánováno
více než deset.
„OP JAK je teprve druhým schváleným českým programem a zároveň i jedním z prvních
v evropském meřítku. To potvrzuje, že Evropská komise vnímá nutnost co nejdříve využít
kohezní prostředky v kontextu ruské agrese proti Ukrajině i to, že je kvalitně napsaný,
konsensuální se všemi klíčovými stakeholdery a v předloženém znění plně použitelný pro
aktuální situaci České republiky,“ sdělil náměstek ministra školství Václav Velčovský.
Ministerstvo školství připravovalo OP JAK již od roku 2019, aby dodrželo princip partnerství.
Do oblasti výzkumu a vzdělávání byli zahrnuti zástupci odborné veřejnosti, zástupci krajů a
obcí, školských asociací, reprezentací vysokých škol, rad vlády jako poradních orgánů pro
klíčové oblasti a mnoho dalších.
Nový program navazuje na řadu podporovaných aktivit z předešlého Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a současně přináší novinky reagující na aktuální globální
výzvy jako jsou klimatické a společenské změny, posílení konkurenceschopnosti
prostřednictvím digitalizace, robotizace a inovací. S ohledem na probíhající uprchlickou vlnu,
dlouhodobé dopady pandemie covid-19, rostoucí inflaci a energetickou krizi je obrovskou
výzvou maximálně rychle a efektivně využít evropské prostředky, neboť tyto celospolečenské
změny mají přímý i nepřímý dopad na vzdělávání, výzkum a vývoj. A ty potřebujeme
ke zlepšení kvality života nás všech.
Program má dvě priority. První je podpora výzkumu a vývoje. Cílí na rozvoj špičkových kapacit,
a to jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů. Vedle rozvoje managementu
výzkumných organizací se nově zaměří také na podporu návratu osob z rodičovské dovolené.
Cílem je také prohloubení znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, a vytvoření
základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Velkou
paradigmatickou změnou bude implementace principů Open Science, resp. EOSC, kterou
rovněž podpoří. Celkově je na tuto prioritu připraveno cca 42 miliard korun.
Zhruba 45 miliard korun v druhé prioritě je určeno na podporu všech úrovní vzdělávání – od
předškolního po vysokoškolské. Jde o modernizaci cílů a obsahů vzdělávání, zatraktivnění
učitelské profese a zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání, přičemž za sociálně
a ekonomicky znevýhodněné skupiny považuje OP JAK i ukrajinské migranty. Ještě před
schválením operačního programu byly v rámci této priority vyhlášeny dvě výzvy šablon OP
JAK. Důvodem bylo zajištění návaznosti finanční podpory na podpůrné pedagogické pozice na
školách po ukončení projektů financovaných z OP VVV.
Po dnešním oficiálním schválení OP JAK je na 23. června svoláno první zasedání
Monitorovacího výboru s cílem projednat a schválit strategické dokumenty tohoto programu
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i další výzvy. Na červenec je plánována 8miliardová výzva pro špičkový výzkum, dalších 750
milionů Kč je připraveno na mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.
Zdroj: www.msmt.cz

VÝZVA MŠMT – VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTEREXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS23
(BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel
účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
INTER-EXCELLENCE II vyhlásilo VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH
LUAUS23 – bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké.
Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu,
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných
oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.
Projekty v podprogramu INTER-ACTION navrhuje uchazeč; tj. na principu bottom-up.
Projekty nejsou programově omezeny v kategorii výzkumu (obecně je tedy možno
navrhnout, příp. řešit projekt v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu i
experimentálního vývoje) ani tematicky; uchazečem v podprogramu mohou být výzkumné
organizace i malé, střední a velké podniky. Tyto obecné rysy mohou být nicméně na základě
dohody se zahraničním partnerem v konkrétní veřejné soutěži dále upraveny a významně
zúženy; tyto skutečnosti vždy přehledně popisuje zadávací dokumentace (pro LUAUS23 v
Kap. 2).
Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení
výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of
Intent“
Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAUS23
je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy
projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen
„systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové
podpory), začíná dne 9. června 2022 a končí dne 25. července 2022.
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ o způsobilosti uchazeče/dalšího účastníka projektu k řešení projektu i
další relevantní dokumenty budou k dispozici na ludmila.hrabakova@upol.cz.
(Je potřeba počítat s dostatečnou časovou rezervou pro zajištění podpisu, a to i na návrh
projektu k odeslání na MŠMT).
Návrhy budou odesílány prostřednictvím datové schránky, veškeré dokumenty, prosím,
dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 21. července 2022.
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Relevantní odkazy
Systém ISIX: https://isix.msmt.cz/
Důležité dokumenty
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUAUS23.pdf,(500,27 kB)
Příloha ZD LUAUS23 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory.pdf,(386,12 kB)
Všechny další důležité dokumenty LUAUS23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné
materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem: https://isix.msmt.cz/metodika/kestazeni/
KONTAKTNÍ OSOBA ZA MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních program VaVaI
Mária Krausová, DiS.
Tel.: +420 234 812 296
maria.krausova@msmt.cz
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. Eva Richterová.
eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454
mobil: 734 763 491
zdroj: www.msmt.cz
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TAČR THÉTA – 5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1.
června 2022 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací THÉTA.
Hlavním cílem programu THÉTA je přispět k naplnění vize
transformace a modernizace energetického sektoru
v souladu se schválenými strategickými materiály.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory
projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky,
které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví
energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie
a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé
technologické perspektivy.
Uzávěrka soutěžní lhůty je 27. července 2022.
Uchazečem může být výzkumná organizace a podnik.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších
dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny
přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit
účet v informačním systému ISTA.
V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku),
pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se
obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Návrh prioritních výzkumných cílů pro 5. VS THÉTA
Příloha č. 2 – Specifikace jednotlivých podprogramů
Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
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Doplňující dokumentace
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Obecná příručka pro hodnotitele
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Podrobné informace k veřejné soutěži naleznete zde.
Zdroj: TAČR

TAČR DELTA2 – 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 18. května 2022 4. veřejnou
soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
DELTA 2.
Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného
výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR
a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací.
Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou
perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž
podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na
zahraniční trhy.
Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.
Soutěžní lhůta končí dnem 13. července 2022.
Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:
Brazilská federativní republika (Brazilian Agency
Innovation, National Service for Industrial Training),

for

Research

and

Industrial

Če-ťiang (Zhejiang Science and Technology Department),
Korejská republika (Korea Institute for Advancement of Technology, Korea Institute of Energy
Technology Evaluation and Planning),
Nigerijská federativní republika
Infrastructure),

(National Agency

for

Science

and Engineering

Québec (Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec),
Spojené státy americké (Department of Energy of the United States of America),
Izrael (Israel Innovation Authority),
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Tchaj-wan (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Science and Technology),
Ťiang-su Jiangsu (Provincial Department of Science and Technology)

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process
Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Nigerijská federativní republika (NASENI)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Spojené státy americké (DOE)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS/Form for result of the NmetS type
Doplňující dokumentace
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Podrobné informace k veřejné soutěži naleznete zde.
Zdroj: TAČR
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HORIZONT EVROPA

Novinky
Akce
Události
Výzvy
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
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INFORMACE TC AV ČR K FINANCOVÁNÍ FORMOU LUMP SUM
Technologické centrum AV ČR informuje, že Evropská komise vytvořila webovou stránku k
tématu financování formou lump sum v programu Horizon Evropa na Portále FTO. Nová
stránka sdružuje různé informace o této formě financování, které byly dříve dostupné na
různých místech Portálu. Jsou zde mimo jiné dokumenty a pokyny Evropské komise,
informační akce a jejich nahrávky a také seznam témat, která jsou v současnosti inzerována
jako financování lump sum.
Webová stránka Lump sum na Portále FTO
Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto
projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum)
pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. Tyto částky jsou propláceny,
jakmile jsou kompletně realizovány všechny aktivity naplánované v daném balíčku všemi
partnery, bez ohledu na skutečnou výši vynaložených nákladů. Nedělají se finanční audity
Evropské komise, a tak příjemcům odpadá povinnost uchovávat pro tyto účely výkazy práce,
výplatní pásky, faktury, cestovní příkazy, výpočty způsobilých osobních nákladů apod.
Pozornost je soustředěna na splnění vědeckých úkolů.
Schéma bylo testováno v H2020 na různých typech projektů i na projektech s různou výší
rozpočtu a počtem partnerů. Aby bylo možné rozhodnout, jak s tímto schématem naložit do
budoucna, proběhla v minulém roce řada analýz a dotazníkových šetření mezi žadateli,
příjemci, hodnotiteli, úředníky Evropské komise, auditory i NCP - realizovaných jak samotnou
Evropskou komisí, tak i Evropským parlamentem (Panelem pro budoucnost vědy a technologie
- STOA).
Zpráva EK k pilotu H2020 lump sum (říjen 2021)
Studie EP o vhodnosti financování lump sum (květen 2022)
Z obou průzkumů jasně vyplynulo, že schéma je populární a splňuje svůj primární cíl, a
přestože je dále potřeba pracovat na zlepšení systému, dostává zelenou pro budoucí využití v
programu Horizont Evropa.
Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev s lump sum projekty.
Postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Přestože Evropská komise
zatím neuvádí konkrétní čísla, avizuje, že primárním cílem je snížení chybovosti ze 4 na 2 %,
čehož by mohlo být dosaženo v případě 50 % financování ve formě lump sum.
K problematice lump sum najdete také více informací v článku „Zjednodušování rámcových
programů EU: politická proklamace, nebo realita v programu Horizont Evropa?“ v časopise
Technologického centra ECHO 1-2/2022.
Zdroj: TC AV ČR
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NOVĚ VZNIKAJÍCÍ SPOLEK ČESKÁ ASOCIACE
ADMINISTRÁTORŮ VE VÝZKUMU - CZARMA

MANAŽERŮ

A

V České republice vzniká ve spolupráci zástupců vysokých škol a ústavů Akademie věd nový
spolek Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA) a
Technologické centrum zveřejňuje odkaz na přihlášku ke členství do tohoto spolku. Členství
přinese účastníkům a účastnicím v CZARMA přístup k odborným znalostem a řadu příležitostí
k vytváření sítí, rozvoji dovedností i formování politiky. Vzniknou pracovní skupiny, které se
zaměří na témata jako profesní rozvoj, pre- a post-award projektová podpora, finance, právní
management, hodnocení, otevřená věda a další.
Řada témat, kterým již dlouhodobě věnujeme pozornost v rámci setkávání organizovaných
Technologickým centrem, jako např. setkání sítě NINET či pracovní skupiny projektových
manažerů a manažerek AV/VŠ, tak mohou být řešena v mnohem širším měřítku, nejen pro
rámcové programy EU. Těšíme se na budoucí spolupráci a propojení našich aktivit a CZARMA!
Více informací se můžete dočíst na stránkách CZARMA.
Registrovaní členové jsou zváni na 1. členskou schůzi, která se bude konat 7. 9. 2022 v Praze.

Zdroj: TC AV ČR

20

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
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