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1. Nabídka spolupráce v projektu výzvy Erasmus+ EAC/AC3/2018 – irská společnost BEACON
Společnost BEACON Bioeconomy z Dublinu v Irsku, která má zájem podávat projekt do
výzvy Erasmus+ EAC/A03/2018 na téma bioeconomy, hledá partnery. V případě, že byste měli
zájem o spolupráci, kontaktujte prosím organizaci BEACON na níže uvedených emailových
adresách:
derek.obrien@beaconcentre.ie;
Jennie.Rothwell@beaconcentre.ie;
liina.rae@beaconcentre.ie
2. Nové výzvy Fondů EHP – projekty Institucionální spolupráce a Mobility
Byly vyhlášeny dvě nové výzvy Fondů EHP. Fondy EHP podporují studijní pobyty a
projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Výzvy na Projekty
institucionální spolupráce a na Projekty mobilit vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS).
Cílem programu je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny. Program
přispívá k celkovým cílům Fondů EHP, jimiž je snižování sociálních a ekonomických nerovností
v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko,
Norsko) a ČR.
1

Centrum projektů PEF
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 382 325
buchelova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz

Výzva k předkládání návrhů Projektů INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Jedná se o projekty institucionální spolupráce mezi institucemi v České republice a
v donorských státech:
 modernizace nebo inovace kurikula a vytváření společných studijních programů a kurzů,
 podpora rozvoje a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a
výměny příkladů odborné praxe v oblasti výukových metod.
U těchto projektů se očekává, že jejich výsledkem budou „intelektuální výstupy“
v podobě kurikul, výukových materiálů, studií nebo akcí typu workshopů a školení. Zvláštní
pozornost by měla být věnována tématům jako je inkluzivní vzdělávání, rovné zacházení a
dodržování lidských práv nebo podpora občanské angažovanosti a mediální gramotnosti ve
školách.
Způsobilé náklady
 cestovní náklady,
 pobytové náklady,
 mezinárodní projektová setkání,
 mzdové náklady,
 náklady na účastníky se specifickými potřebami,
 mimořádné náklady (příspěvek a skutečně vynaložené
náklady související s nákupem zboží nebo služeb).
Partneři projektu
 instituce/organizace z České republiky a donorských států,
 instituce/organizace z dalších států, které jsou příjemci Fondů EHP,
se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu.

Výše dotace: 20 000 EUR - 150 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: 12 – 24 měsíců, daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Předkládání projektových žádostí: 11. 3. 2019
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Výzva k předkládání návrhů Projektů MOBILIT
Jedná se o podporu na vzdělávací mobility vysokoškolských studentů a pracovníků
mezi ČR a donorskými státy. Projekty mobilit mezi institucemi v ČR a v donorských státech
budou:
 pro studenty terciálního stupně vzdělávání a/nebo
 pedagogické i nepedagogické pracovníky v osvojení znalostí, dovedností a dalších
kompetencí, které jim mohou pomoci v jejich osobním a profesním rozvoji.
Způsobilé náklady
 cestovní náklady,
 pobytové náklady pro studenty i zaměstnance,
 náklady na organizaci mobilit,
 náklady na účastníky se specifickými potřebami,
 jazyková příprava,
 mimořádné náklady (příspěvky související s účastníky s omezenými příležitostmi).

Partneři projektu
 instituce/organizace z donorských států,
 Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají
uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem,
 Švýcarské vysoké školy v případě, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance
s lichtenštejnskou státní příslušností (pouze jako vysílající instituce).
Výše dotace: 1 500 EUR - 100 000 EUR na jeden projekt, celková alokace 680 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: 13 měsíců, daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Předkládání projektových žádostí: 4. 3. 2019
Důležité informace k podávání žádostí
Každá fakulta může v rámci jedné výzvy podat pouze jednu žádost (ve smyslu jednu
přihlášku), v ní ale může aktivity libovolně kombinovat - může si tak zažádat naráz o mobilitu
studentů i zaměstnanců (např. třicet studentů na dlouhodobý studijní pobyt, deset studentů
na praktickou stáž, pět pracovníků na výukový pobyt, deset pracovníků na školení).
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Je také možné vysílat studenty a zaměstnance na různé instituce v donorských státech,
počet partnerů v případě mobilit není omezen. Podstatné je, aby všechny požadované aktivity
byly dobře zdůvodněné. Univerzita se musí rozhodnout, zda bude podávat přihlášky na úrovni
fakult (za každou fakultu jedna), nebo zda podá pouze jednu centrálně. Pokud si v rámci jedné
výzvy o grant žádají fakulty, nemůže přihlášku předložit i univerzita a naopak.
V případě, že budete mít zájem podávat žádost do této výzvy, a zároveň bude
podávána jen jedna žádost za univerzitu, kontaktujte prosím Oddělení pro strategii na
jiranova@rektorat.czu.cz. Pro podávání žádostí v systému CEDR vás (resp. váš email) musíme
nejprve přidat do oprávněných žadatelů ČZU, následně se budete moci registrovat a až pak
můžete začít vyplňovat žádost. Žádosti poté podepisuje elektronicky Oddělení pro strategii.
Pokud bude podávat žádosti každá fakulta zvlášť, zástupce fakulty, který má zároveň
elektronický podpis, registruje fakultu pod vlastním uživatelským účtem (tzv. registrace bez
IČ). Následně tato osoba přiřazuje daného žadatele k fakultě a až poté může tento žadatel
vyplňovat žádost, nikoli naopak.
Požadované přílohy žádosti: Prohlášení o záměru (Letter of intent)
Žádosti podávat elektronicky v systému CEDR zde (více informací zde).
3. Mezinárodní projekty
1. Výzva EIP-AGRI - zapojení do nových Focus Groups
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership
on Agricultural Productivity and Sustainability – EIP-AGRI) hledá experty do tzv. Focus Groups.
Zájemci se mohou ucházet o členství v následujících pracovních skupinách:
Bee health and sustainable beekeeping
Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products
Soil salinisation
Protecting agricultural soils from contamination
Reducing antimicrobial use in poultry farming.
Každá pracovní skupina EIP-AGRI sdružuje 20 odborníků z řad zemědělců nebo lesníků,
poradců, výzkumných pracovníků a zástupců zemědělských podniků a shromažďuje a shrnuje
poznatky o osvědčených postupech v konkrétní oblasti. Skupina rovněž vyhodnocuje současný
stav v oblasti výzkumu a praxe a poukazuje na možná řešení. Výstupem skupiny je zpráva a
tzv. faktografický list. Příklad nalezete zde.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 11. února 2019. Další informace naleznete zde.
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2. Stipendia francouzské vlády na doktorské studium či na výzkumnou stáž ve Francii
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých
školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím
vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři. Doktorandské studium pod
dvojím vedením, které je udělováno max. na 3 roky, probíhá současně na české a francouzské
vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných
institucí. Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit/vysokých škol. V rámci
tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.
Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v
univerzitní nemocnici. Uzávěrka pro podávání žádostí je 1. 2. 2019. Více informací naleznete
zde.

3. Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) vyhlašuje výzvu Česko-bavorské
akademické projekty v roce 2019 v rámci programu na podporu projektů bavorských vysokých
škol s českým partnerem. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve
výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních
prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.
Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní
školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se
zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Předpokladem
pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2019.
Žádat je možné o podporu ve výši od 1.000 do 10.000 € (podle druhu a rozsahu
projektu). Nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu. Žádost podává bavorská vysoká škola,
přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích. Předkládání
projektových žádostí do 15. 3. 2019, 15. 6. 2019 a 15. 9. 2019.

4. JPI HDHL otevře výzvu „Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body
Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases“
JPI HDHL s oznámilo zahájení 2. akce v rámci projektu HDHL INTIMIC v oblasti "Dopad
stravy, potravinových komponent a zpracování potravin na regulaci tělesné hmotnosti a
metabolické nemoci spojené s nadváhou". Cílem této výzvy je podpora nadnárodních,
společných výzkumných projektů, které se zabývají důležitými výzkumnými otázkami
týkajícími se účinků potravin (složek) nebo stravy a/nebo zpracování potravin na nadváhu a
související metabolické nemoci. Dalším cílem je podpora vědců a jejich kariéry v oblasti výživy
a zdraví. Zahájení výzvy je plánováno 5. února 2019. Uzávěrka pro předkládání předběžných
návrhů projektů: 2. února 2019. Podrobné informace o výzvě naleznete zde.
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5. Pracovní program Bio-based Industries JU na rok 2019 zveřejněn
Konsorcium společného podniku Bio-based Industries JU zveřejnilo pracovní plán a
rozpočet výzvy na rok 2019. K této výzvě, která má být otevřena začátkem dubna, pořádá JU
BBI dne 12. dubna 2019 Informační den v Bruselu. Témata výzvy s plánovaným rozpočtem
135 mil. EUR jsou orientována do čtyř strategických oblastí: Feedstock, Process, Products,
Market uptake. Další podrobnosti a upřesnění týkající se výzvy roku 2019 a informačního dne
najdete na webu BBI JU.
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