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1. GA ČR: vyhlášení veřejné soutěže
GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence
v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020: VYHLÁŠENÍ
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EXPRO PROJEKTY.
Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích:
Aktivita
Začátek přijímání návrhů projektů

Datum
22. 2.2019

Uzávěrka přijímání návrhů

8. 4. 2019

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

25. 11. 2019

Navrhovatel (hlavní uchazeč projektu) si po uzavření a odeslání návrhu projektu
v informačním systému GRIS GA ČR vygeneruje finální verzi návrhu projektu ve formátu PDF
(soubor nesmí být přejmenován). Dokument poté zasílá bez podpisu na Oddělení pro strategii
do 4. dubna 2019, do 14:00 hodin na emailovou adresu: krejcikovae@rektorat.czu.cz.
Dokumenty k prokázání způsobilosti doručí poskytovateli Oddělení pro strategii za celou ČZU.
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V případě, že si navrhovatel chce nechat zkontrolovat formální náležitosti v návrhu projektu,
zasílá podklady na Oddělení pro strategii, email: krejcikovae@rektorat.czu.cz do úterý 2.
dubna 2019, do 14:00 hodin. Bližší informace budou na intranetu ČZU. Návrh projektu musí
být zaregistrován v aplikaci DMS Livelink.
2. Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží TA ČR
TA ČR aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019. V tomto
roce budou vyhlášeny národní i mezinárodní veřejné soutěže jak v programech TA ČR, tak i
nově v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva
životního prostředí. Ministerstvo kultury: vyhlášení veřejné soutěže NAKI II - předběžný
termín je stanoven na 11. 3. 2019.
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3. Mezinárodní projekty
1. Seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020
Dne 8. března 2019 se bude v Technologickém centru AV ČR v Praze konat seminář
zaměřený na téma Finanční aspekty programu Horizont 2020. Cílem semináře je podrobně
seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se aplikují v programu Horizont
2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation Action), IA (Innovation Action),
CSA (Coordination and Support Action) a částečně i u grantů ERC (European Research Council).
Seminář je určen jak výzkumníkům, tak začínajícím projektovým manažerům, ekonomům,
účetním či personalistům.
Účast na semináři je bezplatná. Seminář bude možné sledovat i online. Pro online
sledování se můžete registrovat zde (odkaz bude registrovaným účastníkům zaslán jeden den
před konáním akce). Registrace je možná do 25. února nebo do vyčerpání kapacity. Více o
semináři zde (pozvánka).
2. Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Dne 2. dubna 2019 se bude konat Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie
(MSCA). MSCA akce jsou jedním z pilířů programu Horizont 2020 a spadají do podprogramu
Vynikající věda.
Informační den pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Budou prezentovány jednotlivé akce MSCA:
Inovativní školící sítě (ITN), Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné
pracovníky (IF), Výměnné pobyty (RISE), Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů (COFUND) a Evropská noc vědců.
3. Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty
Ve dnech 20. a 21. května 2019 se bude konat workshop pro žadatele o granty
Evropské výzkumné rady (ERC Starting/Consolidator, případně Advanced) granty, který
organizuje Univerzita Karlova spolu s Technologickým centrem AV ČR. ERC granty jsou jedním
z pilířů programu Horizont 2020 a spadají do podprogramu Vynikající věda. Workshop bude
zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají předložit návrhy projektů
v aktuální výzvě pracovního programu ERC. Podmínky účasti budou zveřejněny na konci
března, kdy bude spuštěna registrace.
4. Nabídka spolupráce pro výzvu JU BBI 2019 - Izrael
Izraelská společnost BREVEL nabízí spolupráci pro společný projekt do výzvy
Společného evropského podniku Bio-based Industries (JU BBI), která bude otevřena začátkem
dubna. Téma pracovního programu: PRODUCE COMPONENTS FOR VARIOUS MATERIALS,
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INCLUDING FOR FOOD AND FEED, FROM MICROALGAE. Detaily izraelské poptávky na
spolupráci a kontakt zde. Více o výzvě JU BBI zde.
5. Strategie EIT Climate-KIC 2019 – 2022
Znalostní a inovační společenství pro změnu klimatu Evropského inovačního a
technologického institutu (EIT Climate-KIC) zveřejnilo dne 25. 1. 2019 svou strategii na příští
4 roky, tj. na období 2019 – 2022. Jádrem strategie nazvané „Transformation, in time“ je
zaměření na systémové změny (viz Strategie EIT Climate-KIC).
6. Formulář nabídky/poptávky partnerství v projektu SwafS (Horizont 2020)
Máte zájem zapojit se do konsorcia pro podání projektu v oblasti Věda se společností
a pro společnost (SwafS-Science with and for Society in Horizon 2020)? Ať již hledáte partnery
nebo nabízíte svou účast jako partner, můžete využít formulář Science with and for Society
Partner Search Form. Síť evropských národních kontaktů pro SiS.net tyto poptávky sdílí a
zprostředkovává jejich výměnu. Formulář je rovněž ke stažení na stránkách SiS.net jako
Partner Search Form. Informace o aktuálně otevřené výzvě H2020-SwafS-2018-2019 zde.
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