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1. Veřejná soutěž TA ČR ÉTA – informace ze dne 12. září 2018 (od pí. Krejčíkové)
Dne 12. 9. 2018 vyhlásila TA ČR 2. veřejnou soutěž programu ZÉTA. Soutěžní lhůta začíná
dnem 13. 9. 2018 a končí dnem 25.10 2018 v 16:30 hod.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu
podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA,
kterými jsou:
 zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků
do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu
studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým
dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na
hospodářskou sféru
 podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při
řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod.
prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány
do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Maximální míra podpory je 85 %. Minimální výše finančních prostředků nutných na
spolufinancování je 15 %. Příjemci podpory musí prostředky nutné na spolufinancování hradit
z neveřejných zdrojů.
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Navrhovatel = hlavní uchazeč ČZU, po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu
v aplikaci ISTA si vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“,
který zašle bez podpisu na Oddělení pro strategii nejpozději do pondělí 22. října 2018 do
11:00 hodin na emailovou adresu: krejcikovae@rektorat.czu.cz.
Pokud si navrhovatel chce nechat zkontrolovat formální náležitosti v návrhu projektu
Oddělením pro strategii, je termín podání ke kontrole čtvrtek 18. října 2018 do 11:00 hodin,
podklady pošlete na emailovou adresu: krejcikovae@rektorat.czu.cz. Dokumenty k prokázání
způsobilosti za ČZU doručí poskytovateli Oddělení pro strategii za celou ČZU.
Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný, přičemž musí být složen alespoň z:
1. 3 studentů/mladých výzkumných pracovníků;
2. 1 mentorky/mentora (osoba starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické
a/nebo aplikační sféry). V řešitelském týmu může být více mentorek/mentorů, jejich
počet musí být přiměřený, tj. odpovídat obsahu, stanoveným cílům a výsledkům
projektu.
3. Součástí řešitelského týmu mohou být studenti vysokoškolských studijních programů,
v opodstatněných případech také žákyně/žáci programů středního vzdělávání.
Nepřímé náklady (režie) budou za ČZU vykazovány metodou flat rate, až do výše 30 % ze
součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů.
Genderová diverzita řešitelského týmu a vyvážená dělba práce - podpořené projekty by
měly přispět ke splnění dílčího cíle programu ZÉTA v oblasti vyrovnávání příležitostí mladých
výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu. Předmětem
hodnocení návrhů projektů bude jak vyvážené složení řešitelského týmu, tak i to, zda rozložení
a druh činností uvnitř týmu napomáhají vyrovnávat příležitosti žen a mužů při rozvoji jejich
profesních drah. Za vyvážený řešitelský tým se považuje takový tým, ve kterém jsou obě
pohlaví zastoupena alespoň z 35 %, mají obdobný pracovní úvazek a role obdobné závažnosti.
Genderová vyváženost by měla být dodržena po celou dobu řešení projektu.
V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé náklady kategorie Investice a Stipendia.
Osobní náklady na mentora patří mezi uznatelné náklady projektu do výše 50 tis. Kč/rok.
V případě, že v řešitelském týmu bude více mentorů, osobní náklady na každého z nich mohou
činit maximálně 50 tis. Kč/rok. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách TAČR:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1431-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-napodporu-aplikovaneho-vyzkumu-zeta.html
Všechny návrhy projektů, kde je ČZU uchazeč i spoluuchazeč, musí být dle směrnice
kvestora registrovány v univerzitním systému ERF-DMS.
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2. Novinky - mezinárodní projekty – informace ze dne 18. září 2018 (od pí. Jiráňové)


Na Západočeské univerzitě v Plzni se 3. října 2018 koná konference zaměřená na
Informační systémy v lesnictví a zemědělství. Konference je zaměřena na představení
výsledků, kterých dosáhly české firmy a výzkumné organizace v projektech mezinárodní
výzkumné spolupráce, zejména v oblasti ICT pro zemědělství, precizní zemědělství a
"smart farming". Program a více informací naleznete zde.

 Technologické centrum AV ČR pořádá dne 4. října 2018 seminář zaměřený na psaní
projektů v oblasti SC5 - Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů,
suroviny programu H2020. Seminář je zaměřen na účastníky, kteří připravují projektové
návrhy typu RIA a IA do konkrétního tématu programu H2020 v oblasti společenské výzvy
5 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny). Bližší informace
a odkaz na registraci naleznete zde. Pozvánku naleznete v příloze emailu.
 10. září 2018 byla otevřena výzva ERC Starting grants v rámci programu Horizont 2020.
ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců
ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální
stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali
Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. 2019. Předpokladem úspěchu jsou však
dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5
publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna
významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a
zároveň excelentní originální myšlenka. Termín pro podání žádostí je 17. října 2018.
Podrobnosti o výzvě naleznete zde a zde.
 10. září 2018 byla otevřena výzva ERC Synergy grants v rámci programu Horizont 2020.
ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupiny 2 – 4 hlavních řešitelů a jejich týmů při
společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Potenciál a přidaná
hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů hlavních
řešitelů, resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoké, že předpokládá
průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval
zvlášť. Výše finanční podpory může činit až 10 mil. EUR (ve výjimečných případech až 14
mil. EUR) po dobu až 6 let. Termín pro podání žádostí je 8. listopadu 2018. Podrobnosti o
výzvě naleznete zde a zde.
 Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (Bio-Based Industries Joint
Undertaking - BBI JU) zveřejnil svou výroční zprávu o činnostech za rok 2017. BBI JU usiluje
o rozvoj udržitelných a konkurenceschopných biologických průmyslových odvětví v
Evropě. Celá zpráva je k dispozici zde.
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 Byla otevřena registrace na konferenci Sustainable & circular Bioeconomy, the European
way pořádanou Evropskou komisí. Konference se uskuteční 22. října 2018 v Bruselu.
Účast je bez poplatku. Podrobnější informace a odkaz na registraci naleznete zde.
 Technologické centrum AV ČR uspořádalo začátkem září kulatý stůl zaměřený na nový
rámcový program Horizon Europe. Slibné je, že pilíř Global Challenges (nahrazující
dosavadní Societal Challenges) bude mít větší rozpočet a v rámci pěti klastrů bude hrát
významnou roli klastr Food and natural resources, přičemž i v ostatních klastrech bude
řada témat blízkých zaměření naší univerzity. Klíčové prezentace naleznete v odkazu níže.
Týkají se prvního pilíře, tedy podpory excelentní vědy, druhého pilíře (Global Challenges)
a podpůrných nástrojů pro vyvážený rozvoj celého Evropského výzkumného prostoru.
Další informace naleznete zde.

3. Národní informační den 2018 k H2020 SC2 a SC5 (od pí. Jiráňové ze dne 19. září 2018)
Národní informační den 2018, který pořádá ČZU spolu s Technologickým centrem AV ČR,
bude zaměřen na příležitosti v nových výzvách Horizontu 2020 v oblasti SC2 (Potravinové
zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) a SC5 (Ochrana klimatu,
životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny) Horizontu 2020 pro potenciální žadatele
v příštím roce.
Jedná se o velmi prestižní akci za účasti zástupců Evropské komise, podobná setkání se
budou konat v příštích týdnech napříč Evropou. Cílem akce je představení aktuálních výzev
H2020 a předání zkušeností a praktických poznatků ze všech fází projektového cyklu.
Národní informační den 2018 se uskuteční 11. října 2018 od 9,00 do 16,00 hodin
v konferenční místnosti č. 207 v nové budově Provozně ekonomické fakulty.
Prosíme o registraci na http://geform.tc.cz/InfodayCZU nejpozději do 7. 10. 2018, resp.
do naplnění kapacity přednáškové místnosti. Program a další informace naleznete na webu
ČZU a v přiložené pozvánce.

4. Prezentace ze semináře k vyhlášené 4. veřejné soutěži MPO TRIO (od pí. Krejčíkové)
… viz příloha v emailu.

