Vážení členové akademické obce PEF,
dovolte mi informovat vás o vybraných aktuálních výzvách z centra pro podporu řešení
projektů.
V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k některým změnám v harmonogramech
projektů či k úpravám podmínek financování. Informace poskytovatelů dotací ohledně řešení
problémů vzniklých v této souvislosti při řešení projektů jsou shrnuty v seznamu odkazů na
webové stránky jednotlivých poskytovatelů zde.
Změny v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží
V souvislosti s pandemií COVID-19, s ohledem na situaci v České republice a z důvodu
nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu na rok 2021, se TA ČR rozhodla pro
změnu termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence.
Z původního termínu 29. dubna 2020 bude vyhlášení veřejné soutěže posunuto, a to na
konec roku 2020. Na základě toho došlo k úpravě předběžně zveřejněných parametrů veřejné
soutěže, jejichž aktuální podobu naleznete zde. Došlo také k jejich doplnění, např. o přehled
výzkumných témat, která jsou pro tuto veřejnou soutěž stanovena.
___________________________________________________________________________
Změny v plánovaném vyhlašování veřejných soutěží v tomto roce se týkají Programu
„DOPRAVA 2020+“, ve kterém bude alokace finančních prostředků na veřejnou soutěž ve výši
400 mil. Kč. Veřejná soutěž v Programu „Prostředí pro život“ bude vyhlášena v květnu 2020
v 1. podprogramu s alokací 152 mil. Kč.
V Programu ZÉTA, který je zaměřen na zapojení mladé generace do výzkumu, letos
nebude veřejná soutěž vyhlášena.
U programů THÉTA a Národní centra kompetence dojde k posunu vyhlášení veřejných
soutěží na prosinec s tím, že zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve od ledna 2022.
Aktuální harmonogram veřejných soutěží pro tento rok naleznete zde. TAČR také
připravil přehledný průvodce výzvami v roce 2020, který naleznete zde.
Pokud by byly uvolněny další prostředky ze státního rozpočtu na podporu výzkumu,
vývoje a inovací, TA ČR je připravena bezprostředně reagovat a procesně zajistit navýšení
alokací plánovaných veřejných soutěží, případně vyhlásit další veřejné soutěže.

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Dne 8. dubna 2020 vyhlásila Technologická agentura ČR společně
s Ministerstvem dopravy ČR 2. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA
2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+) s uzávěrkou do 10. června 2020.
Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat
společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu
konkurenceschopnosti ČR.
V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se
zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů
projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci
hodnoticího procesu.
INFORMACE K APLIKAČNÍ GARANCI MINISTERSTVA DOPRAVY:
v případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost
o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz nejpozději do 20. května
2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.
Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům
jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva
Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC. Pokud
výsledek druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Formulář
výsledku NmetS, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.
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Detailní informace o výzvě naleznete na https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/291
(řešitele z fakult prosíme o zadání případných žádostí).
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 %
Předkládání projektových žádostí do 10. 6. 2020
Doba řešení: 12 - 48 měsíců
Zahájení řešení projektů: 1. 1. 2021 – 1. 6. 2021
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 5. 2025
Soutěžní lhůta začíná 9. dubna v 9,00 hodin a končí dnem 10. června 2020 (16,30 hod
pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního
systému ISTA). Čestné prohlášení uchazeče za ČZU (v případě spolunavrhovatele)
pošle Oddělení rozvoje a projektového řízení.
Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky
způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou
podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách TA ČR zde.
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

TA ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního
prostředí – Prostředí pro život. Vyhlášení je plánováno na 20. května 2020.
Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního
prostředí, stabilizaci a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého
a kvalitního životního prostředí v ČR, k udržitelnému využívání jejích zdrojů a k minimalizaci
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí vč. dopadů přesahujících hranice státu,
a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.
Návrhy projektů bude možné podávat do podprogramu 1 Operativní výzkum ve
veřejném zájmu se zaměřením na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými
dopady, jejichž výsledky jsou využitelné pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů
ve veřejné správě.
Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační
seminář. Termín, forma a místo konání informačního semináře budou včas zveřejněny na
webových stránkách TA ČR. Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Prostředí pro život
naleznete zde. Více informací bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.
___________________________________________________________________________

TA ČR dále informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu ÉTA na
podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na
zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových
příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to
zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.
Vyhlášení 4. veřejné soutěže ÉTA je plánováno na 29. dubna 2020. Předběžné
parametry jsou uvedeny zde. Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu
budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.
___________________________________________________________________________

Ministerstvo vnitra bude vyhlašovat 4. veřejnou soutěž Programu
bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 v souvislosti s mimořádnou
situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19.
Výzva je tematicky zaměřena na krizové řízení s ohledem na epidemiologické
hrozby (COVID-19). Hlavním cílem je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených
technologií, které umožní složkám IZS ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické
schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků
biologických agens nebo toxinů. Upřesňující informace budou v průběhu dubna zveřejněny na
stránkách Ministerstva vnitra a webovém portálu bezpečnostního výzkumu.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Grantová agentura ČR vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce
v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů
hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na
současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech
oborů základního výzkumu.
Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding
SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds), vyhlášené 6. dubna 2020.
Text výzvy je dostupný zde.
Financování prvních vybraných projektů se předpokládá již od podzimu tohoto roku
díky zrychlenému hodnocení, které bude probíhat už během lhůty pro podávání návrhů. Návrhy
projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 do 14,00 SEČ dle pravidel rakouské
agentury FWF, která jsou k dispozici zde.
Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný
bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a
případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková
republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika,
Švýcarská konfederace a Česká republika). Bližší informace k podmínkám mezinárodní
spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány na stránkách FWF v dokumentu pod
názvem „FWF urgent funding on SARS-CoV-2 – involvement of international partners“.
Rakouská agentura FWF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli
Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency
s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro
podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy.
FWF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů
včetně mezinárodního peer-review. FWF se také zavazuje k tomu, že v rámci zrychleného
přístupu bude její předsednictvo rozhodovat o financování projektů průběžně a využije k tomu
např. virtuálních zasedání a dalších moderních prostředků.
Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro
Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021
pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy
může podat pouze jeden návrh projektu, návrh takového projektu se nezapočítává do limitu
podaných návrhů podle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a
veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů zde. Řešitelé zadávají případné žádosti do
aplikace ČZU Evidence projektů: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/294.
Čestné prohlášení spolunavrhovatele za ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.
___________________________________________________________________________
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