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MONITOROVACÍ VÝBOR OP VVV SCHVÁLIL DALŠÍ VÝZVU
MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ – MSCA-IF IV
Cílem výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV je podpora
úspěšných projektů z komunitárního programu Horizont 2020, na které však nezbyly finanční
prostředky. Díky této výzvě dojde k podpoře vysoce kvalitních projektů, které prošly
náročným evropským hodnocením. Na výzvu je alokováno 100 milionů korun. Výzva bude
vyhlášena v průběhu roku 2020.
Zdroj: MŠMT

VYHLÁŠENA 8. NÁRODNÍ VÝZVA V PROGRAMU INTER-EUREKA LTE220
Program INTER-EUREKA je určen na rozvoj mezinárodní spolupráce u malých, středních a
velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají zahrnuté rovněž také aktivity v
oblasti výzkumu a vývoje, a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
Projekty mohou trvat až 36 měsíců.
V letech 2020-2023 je na výzvu alokováno 25-30 mil. Kč ročně. U podprogramu je stanoven
limit pro přidělení podpory ve výši 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků
ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. MŠMT se
podílí na spolufinancování rozpočtu schválených projektů až do výše 50 %.
Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Vyhlášení výsledků proběhne do 26. srpna 2020.
Dokumenty pro uchazeče:
Zadávací dokumentace 8. výzvy INTER-EUREKA LTE.zip (5,3 MB)
Vzorová smlouva 8. výzvy INTER-EUREKA (LTE).zip (105,49 kB)
Více informací a zadávací dokumentaci naleznete zde.
Zdroj: MŠMT
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TAČR VYHLAŠUJE 1. VS V PROGRAMU KAPPA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council
of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na
podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z
Fondů EHP a Norska.
Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska,
Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování
výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná
soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací.
Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z
Norských fondů.
Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA.
V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska,
Islandu nebo Lichtenštejnska.
Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020.
Zdroj: TAČR
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PROGRAM ÉTA: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
PODMÍNEK 3.VS

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky splnění podmínek návrhů
projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA,
vyhlášené dne 18. září 2019.
Předsednictvo TA ČR rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 486 návrhů projektů z
celkového počtu 526 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu ÉTA:



návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže
návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže

Zdroj: TAČR

VÝSLEDKY 3. VS V PROGRAMU NAKI II
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výsledky 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním
vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II).
V soutěžní lhůtě bylo doručeno 145 projektů, přijato k podpoře bylo celkem 29 projektů.
Seznam projektů, které byly přijaty naleznete v přiložené dokumentaci.
Vyhlášení finálních výsledků 3. veřejné soutěže NAKI II na období let 2020 - 2022
Zdroj: Ministerstvo kultury ČR
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA OTEVŘELA NOVOU VÝZVU K PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O ERC CONSOLIDATOR GRANTY NA ROK 2020.
Granty mají podpořit karieru mladých vědců prostřednictvím zakládání vlastních výzkumných
týmů a řešení unikátních témat. Mezi oprávněné žadatele patří výzkumní pracovníci
jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 7 až 12 let před udělením grantu.
Je možné zvolit jakékoliv téma výzkumu.
Consolidator granty mohou být dotovány až do výše 2 mil. eur a mohou trvat 5 let.
Granty pokrývají 100% požadovaných nákladů.
Jakým způsobem lze žádat o ERC Consolidator granty se dozvíte ZDE.
Žádosti lze podávat do 4. února 2020.
Zdroj: EK

AKTUALITY a AKCE týkající se programu H2020 naleznete též
na stránkách www.h2020.cz.
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POSLEDNÍ VÝZVA HORIZONTU 2020 PRO OBLAST SWAFS (VĚDA SE
SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST, SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY)
Evropská komise naposledy v Horizontu 2020 otevírá témata pro předkládání projektů do
programu SwafS (Věda se společností a pro společnost, Science with and for Society).
Jde o 14 témat z pracovního programu SwafS:

Open schooling and collaboration on science education, SwafS-01-2018-2019-2020
Research innovation needs & skills training in PhD programmes, SwafS-08-2018-2019
Supporting research organisations to implement gender equality plans, SwafS-09-20182019-2020
Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation, SwafS-142018-2019-2020
Taking stock and re-examining the role of science communication, SwafS-19-2018-20192020
Grounding RRI in society with a focus on citizen science, SwafS-23-2020
Science education outside the classroom, SwafS-24-2020
Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and
universities, SwafS-25-2020
Innovators of the future: bridging the gender gap, SwafS-26-2020
Hands-on citizen science and frugal innovation, SwafS-27-2020
The ethics of organoïds, SwafS-28-2020
The ethics of technologies with high socio-economic impact, SwafS-29-2020
Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective, SwafS-30-2020
Bottom-up approach to build SwafS knowledge base, SwafS-31-2020
Pracovní program naleznete ZDE.
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NABÍDKA SPOLUPRÁCE V OBLASTI H2020
Univerzita Palackého v Olomouci obdržela níže uvedenou nabídku spolupráce. V případě
zájmu je možno reagovat na uvedený email.
Hello, I am writing on behalf of the Association of Young Psychologists in Bulgaria. We are a
non-governmental organization, situated in Varna, Bulgaria, with a long-standing experience
in the fields of social inclusion and integration of ethnic minorities and members of
marginalized groups of all ages. We've worked on a number of projects concerning the
prevention of discrimination, social exclusion and isolation among children, youth and
adults. We conduct research, organize seminars, discussions and charity events for raising
awareness of good practices and methods in the areas of education, vocational training and
social inclusion. Our organization has developed innovative methodologies including tools
and methods for preventing racism, discrimination, aggression and violence, encouraging
integration, educational achievement and professional realization of youth and adults. We
would be grateful for the opportunity to work with you to achieve our mutual goals. Best
regards,
Association
of
Young
Psychologists
in
Bulgaria
I would
be
grateful
psychologyvarna@gmail.com
Regards,
Petya SABEVA

for

a

reply

to

my

e-mail

address

below:

INFORMAČNÍ DEN K MSCA RISE
Mendelova univerzita v Brně, Technologické centrum AV ČR a Evropská komise si Vás
dovolují pozvat na Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie RISE - Mezinárodní a
mezisektorové výměnné pobyty. Informační den se uskuteční dne 21. 1. 2020 v prostorách
Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1665/1, Brno - pavilon M, místnost M2.12.).
Cílem akce je zvýšit povědomí o tomto typu grantu a motivovat české žadatele k podání
žádosti v poslední výzvě programu Horizont 2020 s uzávěrkou dne 28. dubna 2020. Budou
detailně představena pravidla MSCA RISE, hodnoticí kritéria a možnosti zapojení. Čeští
řešitelé projektů RISE budou s účastníky sdílet užitečné rady a tipy, jak napsat kvalitní
projekt.
Akce proběhne v češtině, slidy prezentací budou v angličtině.
Registrovat se můžete přes přihlašovací formulář zde do vyčerpání kapacity místnosti.
Připojený soubor: Program_21_1_2020_MSCA RISE Info den_DRAFT.pdf
Zdroj: TC AV ČR
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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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