Květen 2020
Vážení členové akademické obce PEF,
dovolte mi informovat vás o aktuálních výzvách z centra pro podporu řešení projektů,
které byly uveřejněny v průběhu měsíce května (jsou uveřejněny na webu ČZU pod záložkou
Projekty a spolupráce s praxí).

Výzva Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 29. dubna 2020 4. veřejnou soutěž ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky
v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS) se zaměřením na krizové řízení a epidemiologické
hrozby.
Hlavním cílem je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií,
které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a
rozvíjet schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb
či úniků biologických agens nebo toxinů.
Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/297, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.
Alokace výzvy:
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
Předkládání projektových žádostí:
Doba řešení:
Zahájení řešení projektů:
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

max. 15 mil. Kč na jeden projekt
100 %
do 12. 6. 2020
max. 48 měsíců
1. 1. 2021
31. 12. 2022

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna v 9,00 hodin a končí dnem 12. června 2020.
(v 16,00 hod. pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím
informačního systému ISTA).
Podrobné 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 MV zde.

Výzva Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období
2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2021.
Výzkumné potřeby pro veřejnou soutěž na webu Ministerstva zemědělství.
Soutěžní lhůta začíná dnem 5. května 2020 a končí dnem 17. června 2020.
INFORMACE O SEMINÁŘI pro uchazeče o podporu
ve veřejné soutěži NAZV ZEMĚ (MZE) vyhlášené v roce 2020.
Seminář se mimořádně uskuteční online formou videokonference
dne 27. května 2020 v čase 10.00 - 12.00 hod.
Cílem semináře je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty s počátkem řešení
od roku 2020 s pravidly poskytovatele platnými podle Zadávací dokumentace pro veřejnou
soutěž a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů
projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství.
Odkaz s instrukcemi pro připojení bude před konáním rozeslán na emailové
adresy, které účastníci zaregistrují na stránkách zde.
Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/300, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.
Alokace výzvy:
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
Předkládání projektových žádostí:
Doba řešení:
Zahájení řešení projektů:
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

max. 4 mil. Kč na jeden projekt
85 % za projekt (Podprogram I),
100 % (Podprogram II)
do 17. 6. 2020
min. 2 roky; max. Podprogram I 5 let,
Podprogram II 3 roky
nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 31. 3. 2021
31. 12. 2025 (Podprogram I),
31. 12. 2023 (Podprogram II)

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě,
nově prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).
Podrobné 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 MZe zde.

Výzvy Technologické agentury ČR
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Jak bylo avizováno, Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí:
Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen
„veřejná soutěž”).
Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit
řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ve třetí veřejné soutěži Ministerstvo životního
prostředí upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo
zaměřena na sucho a další problematiku změn klimatu, další desítka pak nepřímo na dílčí
technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka
ke změně klimatu.
Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu
životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i
obecní úrovni.
Obcím a krajům, resp. obecním a městským úřadům, magistrátům a krajským úřadům
stačí jen potvrdit, že mají o výsledky konkrétního projektu zájem, a že je budou využívat při
výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí, případně se mohou do řešení přímo zapojit.
Soutěžní lhůta začíná dnem 21. května 2020 v 9,00 hodin a končí dnem 22. července 2020.

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/327, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.
Výše dotace:
max. 12 mil. Kč na jeden projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 % (nerozlišují se ost. veřejné a neveřejné zdroje)
Předkládání projektových žádostí:
do 22. 7. 2020
Doba řešení:
12 – 36 měsíců
Zahájení řešení projektů:
nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 7. 2021
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:
30. 6. 2024

Čestné prohlášení uchazeče za ČZU (v případě spolunavrhovatele)
zasílá Oddělení rozvoje a projektového řízení.
Podrobné 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.
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Technologická agentura České republiky dále vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou
veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA).
Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkajícím se
zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku
krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické,
legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí
využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií
COVID-19.
Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9,00 hodin a končí dnem 15. června 2020.
Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/298, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.
Alokace výzvy:
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
Předkládání projektových žádostí:
Doba řešení:
Zahájení řešení projektů:
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

max. 4 mil. Kč na jeden projekt
80 %
do 15. 6. 2020
max. 48 měsíců
nejdříve 1. 7. 2020 a nejpozději 1. 12. 2020
30. 11. 2022

Čestné prohlášení uchazeče za ČZU (v případě spolunavrhovatele)
zasílá Oddělení rozvoje a projektového řízení.
Podrobné 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.
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Technologická agentura České republiky vyhlásila téhož dne 29. dubna 2020 třetí
veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a
obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen
Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování
cílů Programu TREND. Hlavním uchazečem může být pouze podnik.
Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9,00 hodin a končí dnem 24. června 2020.
Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/299, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.

Alokace výzvy:
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
Předkládání projektových žádostí:
Doba řešení:
Zahájení řešení projektů:
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

max. 40 mil. Kč na jeden projekt
70 %
do 24. 6. 2020
12 - 60 měsíců
nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 4. 2021
31. 3. 2026

Čestné prohlášení spolunavrhovatele za ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.
Podrobné 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.
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Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. května 2020 druhou
veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2).
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování
cílů Programu DELTA 2, hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních
výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu pomocí podpory společných projektů uchazečů
z ČR a ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu
mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how, a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.
Hlavním uchazečem může být pouze podnik se sídlem v ČR.
Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9,00 hodin a končí dnem 15. července 2020.
Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:
https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/320, kam řešitelé z fakult zadávají případné žádosti.
Výše podpory na jeden projekt:
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
Předkládání projektových žádostí:
Doba řešení:
Zahájení řešení projektů:
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

není stanovena
76 %
do 15. 7. 2020
12 - 36 měsíců
nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 6. 2021
31. 5. 2024

Čestné prohlášení spolunavrhovatele za ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.
Podrobné 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.
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