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PROGRAM ÉTA: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
PODMÍNEK 4. VS
TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek
návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže
Programu
na
podporu
aplikovaného
společenskovědního
a
humanitního
výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program
ÉTA), vyhlášené dne 29. dubna 2020.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení
postupuje 301 návrhů projektů z celkového počtu 308
návrhů projektů, které byly podány do této veřejné
soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů
projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné
soutěže se zdůvodněním.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu ÉTA:
301 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
7 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

PROGRAM DOPRAVA
PODMÍNEK 2. VS

2020+:

VYHLÁŠENÍ

VÝSLEDKŮ

SPLNĚNÍ

TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2.
veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů z
celkového počtu 227 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním
uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné
soutěže se zdůvodněním.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+:
215 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
12 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.
Zdroj: TAČR
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AKTUALITY OP VVV
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. července 2020 Seznam obvyklých cen vybavení, verze
5. Dokument je účinný od 21. července 2020 a jeho znění naleznete ZDE.

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil vzorově vyplněný formulář „Přehled hospodářského využití
podpořených kapacit“, který příjemci podpory v rámci relevantních výzev předkládají
každoročně nejpozději do 31. 7. za účelem prokazování doplňkového charakteru hospodářské
činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), příp.
bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01). Vzor obsahuje příklady
vyplnění pro jednotlivé metody (nákladová, výnosová a časová) a pro časovou metodu i
simulaci výpočtu kapacity dle času využití zdrojů pro hospodářské činnosti.
Vyplněný vzor s příklady je k dispozici v Dokumentaci pro žadatele a příjemce/Vzory
dokumentů OP VVV/Přehled vzorů – Přílohy monitorovacích zpráv/Vzory příloh pro všechny
výzvy.

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce, že byla vydána aktualizovaná verze dokumentu
obsahující nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách spolufinancovaných z OP VVV.
Účelem tohoto dokumentu je upozornit žadatele a příjemce OP VVV, případně i další zájemce
z řad veřejnosti, na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které MŠMT
identifikovalo na základě své dlouhodobé kontrolní praxe z pozice řídicího a kontrolního
orgánu v rámci implementace operačních programů v programovém období 2007–2013 a
2014-2020. Dokument je k nalezení ZDE.

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění verze 6 výzvy č. 02_16_027
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro
žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků.
Změnou výzvy je umožněno, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými
opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout délku mobility nad 24 měsíců.
Metodický dopis navazuje na vydané Sdělení ŘO k mezinárodním mobilitám v souvislosti se
šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu, zveřejněné dne 8.4.2020 zde, a řeší
zejména možnosti realizace jak aktivit příjezdů do ČR, tak aktivit výjezdů do zahraničí
s ohledem na změněné podmínky, upravuje přerušení mobilit, způsoby dokladování výstupů
4

a započítávání jednotlivých variant nepřítomnosti výzkumných pracovníků v místě výkonu
práce.
Výzva č. 02_16_027 je k dispozici ZDE.
Zdroj: MŠMT
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
TC AV ZVEŘEJNILO NOVÁ VIDEA
Technologické centrum AVČR upozorňuje na nová videa s tématikou H2020:
• Video na podpis smluv v portálu - v tomto videu se seznámíte s postupem, jakým jsou
podepisovány dokumenty mezi příjemci grantů z programu H2020 a Evropskou komisí.
•

Video k plánování a vykazování osobních nákladů v projektech H2020.

• Video k výpočtu uznatelné výše osobních nákladů - v tomto videu se seznámíte s pravidly,
kterými se řídí výpočet uznatelné výše osobních nákladů v projektech programu Horizont
2020.
Všechna videa naleznete na tomto odkazu - v sekci E-learning na stránkách h2020. Pro
sledování videí Vám doporučujeme využít odkaz na YouTube vždy na spodní liště videa.
Zdroj: TC AV ČR
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TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR PRŮBĚŽNĚ
ROZCESTNÍK EVROPSKÉHO VÝZKUMU COVID-19

AKTUALIZUJE

Zde jsou umístěny odkazy na aktivity výzkumu a vývoje týkající se COVID-19, jako např.:
•
•
•
•
•
•

Prodloužení uzávěrek výzev H2020 – souhrn
Seznam často kladených otázek Horizontu 2020 týkajících se finančních a
implementačních otázek v souvislosti s COVID-19
Informace o poskytnutí kapacit pro VaV evropskými i národními infrastrukturami VaV
Informace z velkých českých výzkumných infrastruktur (https://www.vyzkumneinfrastruktury.cz/)
Aktivity JRS (Shrnutí aktivit za březen naleznete zde, za duben zde. )
a další….

Všechny ucelené informace naleznete ZDE.
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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