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1. Ministerstvo kultury ČR: vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích
v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a
kulturní identity 2016 - 2022 (NAKI II). Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2019.
Program je zaměřen na aplikovaný výzkum ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené
na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum národní a kulturní identity
poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka,
záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a
formování kulturních způsobů soužití.
Uchazečem, resp. příjemcem podpory na projekt mohou být výlučně výzkumné
organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace, a které řeší projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, také výzkumnými organizacemi spoluuchazeči (resp. dalšími účastníky) projektu. Soutěžní lhůta probíhá od 12. března 2019
do 30. dubna 2019, do 14,00 hodin.
Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení
návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Výsledky veřejné soutěže budou
zveřejněny nejpozději do 16. prosince 2019 na internetové adrese poskytovatele.
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2. Výzvy na společné česko-rakouské a česko-francouzské výzkumné projekty
1. Česko-rakouské projekty v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2020 - 2021
Dne 1. března 2019 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných českorakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021. Cílem je napomáhat navazování
kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi v partnerských státech, které působí v oblasti
výzkumu a vývoje, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na
řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé (1 - 15 dní) a dlouhodobé (1 – 3 měsíce)
pobyty. Budou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících
do zahraničí. Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2019. Pokyny pro podávání a
další informace naleznete na intranetu ČZU v sekci Věda, výzkum a projekty a další informace
také na webu ČZU.
2. Česko-francouzské projekty v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2020 - 2021
Dne 4. března 2019 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných českofrancouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021. Cílem výzvy je napomáhat
navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi v partnerských státech, které
působí v oblasti výzkumu a vývoje, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků
spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou
řešení 2020 - 2021 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021) ze všech oblastí základního
výzkumu. Priorita bude poskytnuta projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských
programech. Návrhy projektů je možné podávat do 28. června 2019. Pokyny pro podávání a
další informace naleznete na intranetu ČZU v sekci Věda, výzkum a projekty a další informace
také na webu ČZU.
3. Událost „Dny pro koordinátory projektů H2020“ v Bruselu
Dne 11. 4. 2019 organizuje Evropská komise „Dny pro koordinátory projektů H2020“
v Bruselu od 9,30 do 17,00 hodin. Událost bude možné sledovat i on-line.
Účelem akce konané v budově Charlemagne je vysvětlit podrobnosti o přípravě změn grantů
a zpráv. Účast je doporučena především koordinátorům grantů, ostatní účastníci jsou také
vítáni v závislosti na dostupnosti míst. Registrace a agenda zde.
Evropská komise nebude hradit žádné náklady na cestu ani pobyt. Máte-li jakékoli
dotazy, obraťte se prosím na EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu.
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4. Mezinárodní projekty
1. Výzva iniciativy „Zdravá výživa pro zdravý život“ JPI HDHL
Iniciativa společného programování "Zdravá výživa pro zdravý život" (JPI HDHL)
vyhlásila výzvu se zaměřením na „Impact of Diet, Food Components and Food Processing on
Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases“.
Cílem této výzvy je podpora nadnárodních společných výzkumných projektů,
zabývajících se důležitými 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.
Výše dotace může být až 500 000 EUR. Uzávěrka podávání žádostí je 2. dubna 2019.
Pokyny pro tuto soutěž jsou k nalezení na intranetu ČZU v sekci Věda, výzkum a projekty. Další
informace naleznete na webu zde.
2. Inter-Excellence, Inter-Action Česká republika – USA (VES19USA)
MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž v rámci programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu
INTER-ACTION ČR-USA na podávání návrhů společných česko-amerických projektů základního
a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
Uzávěrka podávání žádostí je 8. dubna 2019. Pokyny pro tuto soutěž jsou k nalezení na
intranetu ČZU v sekci Věda, výzkum a projekty.
Zadávací dokumentaci a další informace naleznete na webu MŠMT zde.
3. Program AKTION Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 5. výzvu v programu AKTION
Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání. Program je zaměřen na
kooperaci v oblasti vědy a výzkumu a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími
vysokými školami obou zemí. V rámci tohoto programu jsou podporovány zejména aktivity,
které dlouhodobě přispívají k rozvoji a posílení vědeckého a pedagogického potenciálu
jednotlivých univerzit a dalších vysokých škol.
Podporovanými aktivitami jsou např. projekty dlouhodobé spolupráce, společné
vědecké akce (semináře, exkurze, sympozia, odborná zasedání), letní jazykové kurzy, letní
odborné školy a další. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. dubna 2019.
Pokyny pro tuto soutěž jsou k nalezení na intranetu ČZU v sekci Věda, výzkum a
projekty. Další informace naleznete na webu zde.
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4. Rusko-český výzkumný projekt v oblasti ekonomiky – GA ČR
Ruská prezidentská akademie národního hospodářství a veřejné správy (RANEPA)
hledá partnery pro výzkumný projekt v oblasti ekonomiky. Financování poskytuje ruská
nadace www.rffi.ru a Česká nadace www.gacr.cz.
Kontaktní osoba:

Timofey Shabanov
Mobile: 79049732046 (WhatsApp, Viber)
email: shabanovtyu@mail.ru
Candidate of Economic Sciences
Associate Professor of MIEND
Branch Chelyabinsk www.ranepa.ru
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