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Newsletter Projektového oddělení TUL 
 

1) Programové období 2021 – 2027 
 

OP JAK – OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ 

Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2022 je k dispozici zde: https://opjak.cz/wp-
content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022_PKP_220905_verze3.pdf 

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 je k dispozici zde: https://opjak.cz/wp-
content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2023_PKP_220905_verze_1.pdf 

 

 Špičkový výzkum (pouze 1 projekt za TUL) 
Podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou 
mezinárodní excelence, související rozvoj kapacit výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace, 
modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných 
záměrů a mobility odborného týmu. 

Lhůta pro podání návrhů projektů                                                                              14. 7. 2022 – 16. 1. 2023 
Alokace                                                                                                8 mld. Kč 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt    50 000 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt         500 000 000 Kč 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_008-spickovy-vyzkum/ 

 MSCA Fellowships CZ 
Výzva je zaměřena na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které 
v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly 
hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané 
výzvě nemohly být financovány.  

Lhůta pro podání návrhů projektů                                          14. 7. 2022 – 16. 1. 2023 
Alokace                                                                                              750 mil. Kč 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt    není stanoveno 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt         není omezeno, max. do alokace výzvy 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_010-msca-fellowships-cz/ 

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022_PKP_220905_verze3.pdf
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022_PKP_220905_verze3.pdf
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2023_PKP_220905_verze_1.pdf
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2023_PKP_220905_verze_1.pdf
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_008-spickovy-vyzkum/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_010-msca-fellowships-cz/
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 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (1 projekt za TUL) 
Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů, rozvoj infrastrukturního zázemí 
doktorských studijních programů (stavební úpravy) 

Lhůta pro podání návrhů projektů                                          3. 11. 2022 – 5. 5. 2023 
Výše celkových způsobilých výdajů pro TUL    40 mil. Kč 
 

Kontaktní osoba: Lenka Benešová, lenka.benesova@tul.cz, 48535 3074 

OP TAK – OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO 

KONKURENCESCHOPNOST  

První výzvy vyhlášeny. Více https://www.agentura-api.org/cs/vyhlaseny-prvni-vyzvy-z-op-tak/ 

Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022 je k dispozici zde: OP TAK – API (agentura-api.org) 

 

 Aplikace – výzva I 

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií 
a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Lhůta pro podání návrhů projektů                                                                   1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 do 14h. 
Alokace                                                                                                                                                         4 mld. Kč 
Výše podpory na projekt                                                                                            od 2 mil. Kč do 125 mil. Kč 
Míra podpory na projekt                                                                                                                          25 – 85 % 
Uchazeči                      podnikající fyzické a právnické osoby, výzkumné organizace (jen v roli partnera) 
 
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-
tak/ 
 

                                               Kontaktní osoba: Lucie Kuchtová, lucie.kuchtova@tul.cz, 485353 3007 

OP ŽP – OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nový Operační program Životní prostředí pro období 2021-2027 startuje v srpnu 2022. Nabídne 61 
miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard poputují 
například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou 

https://www.agentura-api.org/cs/vyhlaseny-prvni-vyzvy-z-op-tak/
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/
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zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s 
vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a také na 
nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července. 

Harmonogram předpokládaných výzev OPŽP 2021-2027 na rok 2022 je uveden zde: 

https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/ 

Kontaktní osoba: Martina Juríková, martina.jurikova@tul.cz, 485353 3091 

OPZ+  -  OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS  

Přehled jednotlivých výzev OPZ+: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus 

 Integrované územní investice – zaměstnanost 
Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, na zvýšení 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. 
Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace 
projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.  
 
Lhůta pro podání žádostí o podporu:                  3. 11. 2022 – 5. 5. 2023 (12:00) 
Alokace:                                250 000 000,- Kč 
Výše podpory na projekt:           4 800 000 – 25 000 000,- Kč 
Spoluúčast žadatel:                                                         5% 
Oprávněný žadatel:              vzdělávací a poradenské instituce  
Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby 
z cílové skupiny na pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují 
se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že těmto subjektům bude 
pro účely využití mzdových příspěvků v průběhu realizace projektu přidělena podpora de minimis. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/integrovane-
uzemni-investice-zamestnanost?inheritRedirect=false 

 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce 
Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti 
nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. 

lhůta pro podání žádostí o podporu:  23. 9. 2022 - 21. 11. 2022 (12:00) 
alokace:  350 000 000,- Kč 
výše podpory na projekt:  2 500 000 - 10 000 000,- Kč 

https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/
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spoluúčast žadatele/příjemce:  5 % 
oprávněný žadatel:  veřejné vysoké školy 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-
osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace?inheritRedirect=false 

 Inkubační fáze vývoje řešení 
Cílem výzvy je podpořit realizátory, kteří chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin, mají 
nápady, které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nové a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, 
vyzkoušet a ověřit. 
 
lhůta pro podání žádostí o podporu:  13. 9. 2022 - 7. 2. 2023 (12:00)  
alokace:  96 000 000,- Kč 
výše podpory na projekt:  300 000 - 2 400 000,- Kč 
spoluúčast žadatele/příjemce:  5% 
oprávněný žadatel:   vysoké školy 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-
faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false 

 Inkubační fáze šíření 
Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how 
chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací. 
 
lhůta pro podání žádostí o podporu:  12. 9. 2022 - 13. 2. 2023 (12:00) 
alokace:  20 000 000,- Kč 
výše podpory na projekt:  300 000 - 1 500 000,- Kč 
spoluúčast žadatele/příjemce:  5 % 
oprávněný žadatel:   vysoké školy 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-
faze-sireni-1-?inheritRedirect=false 

 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura  
Výzva podporuje zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské 
dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího 
směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci. 
 
lhůta pro podání žádostí o podporu:   4. 8. 2022 - 3. 8. 2023 (23:59) 
alokace:  210 000 000,- Kč 
výše podpory na projekt:  1 000 000 - 10 000 000,- Kč 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-sireni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-sireni-1-?inheritRedirect=false
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spoluúčast žadatele/příjemce:  5 % 
oprávněný žadatel:   veřejné vysoké školy 
 
Veřejná podpora bude poskytnuta pouze v režimu de minimis. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-
a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false 

Kontaktní osoba: Marie Knoppová, marie.knoppova@tul.cz, 485353 3071 

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027  

Spuštění Programu se předpokládá v lednu 2023. Více informací zde . Program Interreg Česko – Sasko 
2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů 
česko-saské spolupráce.  

Konkrétní informace týkající se způsobilosti a rámcových podmínek budou zveřejněny ve směrnici 
nového programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 . Takzvaný Společný realizační dokument by měl 
být zveřejněn v saském úředním věstníku v prosinci 2022. Zahájení programu bude doprovázet 
slavnostní zahajovací akce dne 8. prosince 2022.  

Novinkou v Interregu Česko – Sasko 2021–2027 jsou povinné konzultace. Kdo chce podat žádost o 
projekt, předloží nejprve Společnému sekretariátu „projektový záměr“. Všichni kooperační partneři 
absolvují konzultaci se Společným sekretariátem a příslušným krajským úřadem (Libereckého, 
Ústeckého, Karlovarského kraje) – dvojjazyčně. Teprve poté lze žádost podat. Výhodou bude intenzivní 
výměna mezi žadateli a úřady hned na začátku plánování a ve výsledku kvalitní projekty. Další informace 
budou zveřejněny v průběhu listopadu 2022. Konzultace budou zahájeny 9. prosince 2022. 
 

Přehled prioritních os a opatření je uveden zde:  https://www.sn-
cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/neue_foerderperiode/2022-03-21_Uebersicht_Inhalte_CZ_.pdf 

 
 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2021-2027 

EK schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Více 
informací k Programu lze nalézt zde: https://www.cz-pl.eu/obdobi 

Kontaktní osoba: Jana Geislerová, jana.geislerova@tul.cz, 485353 3605 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false
https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/pressemeldungen/22-07-29_Tiskov_zprva_CZ.pdf
https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/startseite/Programm_Interreg_SNCZ2021-2027_cz.pdf
https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/neue_foerderperiode/2022-03-21_Uebersicht_Inhalte_CZ_.pdf
https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/neue_foerderperiode/2022-03-21_Uebersicht_Inhalte_CZ_.pdf
https://www.cz-pl.eu/obdobi
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MIKROPROJEKTY 

 Fond mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – 
Polsko: 

Odkaz na harmonogram zde: http://www.ern.cz/index.php?D=296 

 
 Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi svobodným 

státem Sasko a Českou republikou: 

Více informací lze nalézt zde: http://www.ern.cz/index.php?D=302 

Nové výzvy se předpokládají začátkem roku 2023. 

Kontaktní osoba: Jana Geislerová, jana.geislerova@tul.cz, 485353 3605 

2) Věda/výzkum – aktuální informace a výzvy 
 

TAČR 

 CHIST-ERA Call Open Research Data 
Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research 
Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti 
jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů potrvá do 14. prosince 2022, 17:00 SEČ. 

Výzva si klade za cíl vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo 
sdílených datech a softwaru. Zatímco CHIST-ERA je primárně zaměřená na oblast výzkumu ICT, výzva 
ORD se zaměřuje na oblast v rámci ICT, na jejím rozhraní, ale i mimo ní. Tématem výzvy ORD je: Open & 
Re-usable Research Data & Software 

Lhůta pro podání návrhů projektů          30. 8. 2022 – 14. 12. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                  pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                                                                                                 500 000 EUR 
Maximální výše podpory na projekt                                                                                               bez omezení 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       85 % 
Uchazeči                                                                                                                výzkumná organizace, podnik 
 
https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-open-research-data/ 
 
 

http://www.ern.cz/index.php?D=296
http://www.ern.cz/index.php?D=302
https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-open-research-data/
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 CHIST-ERA Call 2022 Výzva v oblasti ICT 
Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je 
zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT.  

Témata výzvy (v originálním znění): 

• Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS) 
• Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI) 

Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – 
Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s 
názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice 
„Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů                                                                                4. 11. 2022 - 2. 2. 2023                                                       
Termín vyhlášení výsledků                                                                                  pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                                                                                                 750 000 EUR 
Maximální výše podpory na projekt                                                                                               bez omezení 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       85 % 
Uchazeči                                                                                                                výzkumná organizace, podnik 
 
 
 Water4All Call 2022 “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to 

hydroclimatic extreme events and management tools” 
Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v problematice 
zacházení s vodními zdroji děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických 
procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, které souvisí  
s extrémními událostmi. 
 
Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu 
a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje 
v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů              1. 9. 2022 – 31. 10. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                    pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                                                                                                  700 000 EUR 
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                230 000 EUR 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       85 % 
Uchazeči                                                                   výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu 
 
https://www.tacr.cz/soutez/water4all/call-2022/ 
 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/07/31/1596195054_Program%20EPSILON%20-%20v%20%C3%BA%C4%8Dinnosti%20od%2027-7-2020.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/water4all/call-2022/
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 Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Mezinárodní výzva 
Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena 
na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem výzvy je zlepšit naše chápání 
stavu, trendů a dynamik biologické rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská a mořská 
prostředí i sladkovodní systémy. Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň slouží jako 
nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy 
i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů                 8. 9. 2022 – 9. 11. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                     pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                                                                                                   500 000 EUR 
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                  170 000 EUR 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                         85% 
Uchazeči                                                                    výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu 
 
https://www.tacr.cz/soutez/partnerstvi-pro-biodiverzitu/call-2022-3/ 
 
 Clean Energy Transition (CET) Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky 
Výzva Partnerství CET Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti 
energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 20250 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy            
7 tematických konfigurací, tzv. „Transition Initiatives“ (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 
partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou 
moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických „Call 
Modules“, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call 
Modules tak představují jednotlivá témata výzvy.  
 
Lhůta pro podání návrhů projektů             14. 9. 2022 – 23.11. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                     pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                                                                                                 2 450 000EUR 
Maximální výše podpory na projekt   Call Modules v rámci TRI 1, 3, 5: bez omezení | Call Module 7.1 v 
rámci TRI 7: 175 000 EUR | Call Module 7.2 v rámci TRI 7: 175 000 EUR                                                                                   
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       85 % 
Uchazeči                                                                                                                  výzkumná organizace, podnik 

https://www.tacr.cz/soutez/clean-energy-transition/call-2022-5/ 

 Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 
Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci 
městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. 
 

https://www.tacr.cz/soutez/partnerstvi-pro-biodiverzitu/call-2022-3/
https://www.tacr.cz/soutez/clean-energy-transition/call-2022-5/
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Lhůta pro podání návrhů projektů                 21. 9. 2022 – 21. 11. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                    pravděpodobně červen 2023 
Alokace                                                                    800 000 € v tematické oblasti Positive Energy Districts | 

800 000 € v tematické oblasti 15-Minutes City                                                                                                                                         
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                250 000 EUR 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                      85 % 
Uchazeči                                                                                                                výzkumná organizace, podnik 
 
https://www.tacr.cz/soutez/driving-urban-transitions/call-2022-4/ 
 

 TREND podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších 
Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále 
jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální 
vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”. 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů           6. 10. 2022 – 23. 11. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                                                    31. 5. 2023 
Alokace                                                                                                                                                     300 mil. Kč    
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                      15 mil. Kč 
Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       70 % 
Uchazeči                                                                                                                 podnik, výzkumná organizace 
 
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/osma-verejna-soutez/ 
 
 Program SIGMA: 1. veřejná soutěže - dílčí cíl 3 
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou 
soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního 
potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”). 

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách 
aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně 
zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního 
potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života 
člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické 
proměny. 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů          27. 10. 2022 – 14. 12. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                                                     31. 8. 2023 
Alokace                                                                                                                                                      500 mil. Kč    
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                       18 mil. Kč 

https://www.tacr.cz/soutez/driving-urban-transitions/call-2022-4/
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/osma-verejna-soutez/
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Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                       80 % 
Uchazeči                                                                                                                 výzkumná organizace, podnik 
 
https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-
potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/ 
 
 
 Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 „Nováčci“ 
Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných                             
a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani 
nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat 
pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových 
odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci). Vyhlášení této 
veřejné soutěže je plánováno na 23. listopadu 2022. 
 
https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-predbeznych-parametru-9-verejne-souteze-
podprogram-2-novacci/ 
 
 

MINISTERSTVO VNITRA ČR 

 Ministerstvo vnitra –  program IMPAKT -vyhlášení druhé veřejné soutěže podprogram 3 
Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České 
republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění 
bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu 
akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou 
podporu bezpečnostního systému ČR. Tento Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační 
iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu, který je dále členěn na tři dílčí cíle: 

1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť, 
2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí, 
3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní 

organizaci komunity. 
 

Podpořené projekty musí směřovat k naplnění alespoň jednoho z výše uvedených dílčích cílů. 
 
Lhůta pro podání návrhů projektů               22. 9. 2022 – 9. 11. 2022 
Termín vyhlášení výsledků                                                                                     pravděpodobně duben 2023 
Alokace                                                                                                                                                    130 000 000 
Maximální výše podpory na projekt                                                                                                                      - 

https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/
https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/
https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-predbeznych-parametru-9-verejne-souteze-podprogram-2-novacci/
https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-predbeznych-parametru-9-verejne-souteze-podprogram-2-novacci/
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Maximální intenzita podpory na projekt                                                                                                      100 % 
Uchazeči                                                                                                                                 výzkumná organizace 
 
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx 
 
 

GRANTOVÁ AGENTURA ČR 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu 
hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů 
financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy 
Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po 
vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. 
 
Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2022, 
tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2022 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče 
agentura NCN. 

                Kontaktní osoba VaV projekty: Lucie Kuchtová, lucie.kuchtova@tul.cz, 485353 3007 

3) Národní plán obnovy 
MINISTERSTVO VNITRA ČR 

 Ministerstvo vnitra –  výzva č. 24: Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ 
Věcné zaměření aktivit této výzvy povede k úplnému fungování jednotné digitální brány a to 
prostřednictvím elektronizace těchto dvou procedur: 

1. žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného 
orgánu nebo instituce 

2. podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci 

Oprávněný žadatel je ČVUT, veřejné vysoké školy jsou povinni se zapojit do řešení projektu a aktivně 
spolupracovat.  

Lhůta pro podání návrhů projektů               7. 10. 2022 – 28. 2. 2023 
Alokace                                                                                                                                  135,4 mil. Kč bez DPH 
 
https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx 

Kontaktní osoba: Lenka Benešová, lenka.benesova@tul.cz, 48535 3074 

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/weave/
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