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VZDĚLÁVÁNÍ, KONFERENCE 
 
25. Mezinárodní konference ECONOMIC COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY – 23. – 24. 
3. 2023 

Pořádá Mendelova univerzita v Brně.  
Registrace otevřena od 3. 10. 2022 
Více informací včetně řečníků a termínů registrací a přihlášení příspěvků zde:  
https://ecos.mendelu.cz/ 
 
 

TA ČR webinář: Jak vyplnit a odevzdat PZ/ZZ 
Technologická agentura České republiky pořádá webinář k realizovaným projektům na téma: Jak 
vyplnit a odevzdat PZ/ZZ, který se uskuteční dne 23. listopadu 2022 od 13:00 hodin. 
Na webinář se prosím zaregistrujte přes tento formulář: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_BUEDyR7rLi0xS4CQgGXpIYPGMSkSbcCNGavfz0Ef
wB9Bw/viewform 
 
 
Seminář k oblasti gender a jejímu významu a roli na univerzitách – Mgr. Nina Fárová, Ph. D.  
11. listopadu, 10:00 – 11:30 
Fialová aula (0.132 MFC): Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem 
Seminář je určen pro akademické i neakademické pracovnice a pracovníky. Je pokračováním akcí z 
oblasti genderové tematiky, které mají za cíl rozšířit povědomí o této oblasti a nahlížení na ní z 
různých úhlů. 
Témata semináře: 

• Co je gender a co do této oblasti spadá a co ne 

• Proč je třeba řešit genderové otázky 

• Mýty v genderové oblasti a přístup k nim 

• Příklady z univerzit v České republice               
 

 
Online seminář pro zájemce o stipendia DAAD – 8. listopad, 15:00 
DAAD IP Praha pořádá online seminář určený pro žadatele o stipendia DAAD s podzimní uzávěrkou.  

• informace o studijních a výzkumných stipendiích DAAD.  

• návody, jak podat žádost 

• praktické tipy a rady, na co určitě nezapomenout 

• užitečné webové linky, kde se dozvíte další důležité informace 
Registrace není nutná, stačí se připojit v daný den a čas zde.  
 
 
Dům zahraniční spolupráce – Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy 
vysokých škol.      

Akce a termíny v listopadu 2022 naleznete zde: https://www.dzs.cz/clanek/stipendia-dalsi-nabidky-
pro-studenty-absolventy-pedagogy-vysokych-skol-akce-terminy-v 

PROJEKTOVÉ MOŽNOSTI, OTEVŘENÉ VÝZVY 
 
 
GAČR 
 
Více informací zde: https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-
partnerska-organizace-snsf/ 

https://ecos.mendelu.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_BUEDyR7rLi0xS4CQgGXpIYPGMSkSbcCNGavfz0EfwB9Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_BUEDyR7rLi0xS4CQgGXpIYPGMSkSbcCNGavfz0EfwB9Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_BUEDyR7rLi0xS4CQgGXpIYPGMSkSbcCNGavfz0EfwB9Bw/viewform
https://dzscz.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/dzscz-en/meeting/download/09712888c81a49458d9acf4d34c582f5?siteurl=dzscz-en&MTID=m26603cae23f4393d3f92b3b89778df83
https://www.dzs.cz/clanek/stipendia-dalsi-nabidky-pro-studenty-absolventy-pedagogy-vysokych-skol-akce-terminy-v
https://www.dzs.cz/clanek/stipendia-dalsi-nabidky-pro-studenty-absolventy-pedagogy-vysokych-skol-akce-terminy-v
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-partnerska-organizace-snsf/
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-partnerska-organizace-snsf/
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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 začala 15. 9. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 
2022, interní termín pro dodání PL do 15. 12. 2022. 
 
Více informací zde: Výzva pro podávání polsko-českých projektů – Grantová agentura České 
republiky (gacr.cz) 
 
 

TAČR 
 
SIGMA – DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, 
HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV) 
 
Výzva 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 navazuje na aktivity Programu ÉTA. 
Více informací včetně témat a podtémat zde: https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-1-verejne-
souteze-dc3/ 
Zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/wp-
content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pd
f 
 
Vyhlášení výzvy: 26. 10. 2022 
Termín pro podávání návrhů: 27. 10. – 14. 12. 2022 
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 8. 2023 
Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději září 2023 
 
Interní termíny na UJEP:  
Emailové avízo Mgr. Magdaleně Zelené: 14. 11. 2022 
Interní termín dodání PL: 5. 12. 2022 
Interní termín podání návrhu v ISTA: 12. 12. 2022, 9:00 
Konec soutěžní lhůty: 14. 12. 2022, 16:29  
 
 
Driving Urban Transitions (DUT): 
 
Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci 
městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování.  
Více informací zde: https://www.tacr.cz/driving-urban-transitions-dut-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-
otevrena/ 
Základní parametry výzvy: 
https://www.tacr.cz/wp-
content/uploads/documents/2022/09/05/1662388093_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v
%C3%BDzvy%20DUT%20Call%202022_v1%20(1).pdf 
Zkrácené návrhy projektů možné podávat do: 21. 11. 2022, 13:00 (Interní termín na REK UJEP: 16. 
11. 2022) 
 
Clean Energy Transition (CET): 
 
Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je 
přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. 

https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-polsko-ceskych-projektu-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novinky-z-ga-cr_1
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-polsko-ceskych-projektu-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novinky-z-ga-cr_1
https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-1-verejne-souteze-dc3/
https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-1-verejne-souteze-dc3/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/driving-urban-transitions-dut-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/driving-urban-transitions-dut-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/05/1662388093_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20DUT%20Call%202022_v1%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/05/1662388093_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20DUT%20Call%202022_v1%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/05/1662388093_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20DUT%20Call%202022_v1%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/pozvanka-cesko-polsky-workshop-k-evropskym-partnerstvim-cet-dut-a-water4all/
https://www.tacr.cz/pozvanka-cesko-polsky-workshop-k-evropskym-partnerstvim-cet-dut-a-water4all/
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Více informací zde: https://www.tacr.cz/clean-energy-transition-cet-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-
oblasti-ciste-energetiky-je-otevrena/ 
Základní parametry výzvy: 
https://www.tacr.cz/wp-
content/uploads/documents/2022/09/06/1662453251_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v
%C3%BDzvy%20CET%20Call%202022_v1.pdf 
Zkrácené návrhy projektů možné podávat do: 23. 11. 2022, 14:00 (Interní termín na REK UJEP: 16. 
11. 2022) 
 
Partnerství pro biodiverzitu: 
 
Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. 
Více informací zde: https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-
otevrena%ef%bf%bc/ 
Základní parametry výzvy: 
https://www.tacr.cz/wp-
content/uploads/documents/2022/08/24/1661341976_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v
%C3%BDzvy%20Partnerstv%C3%AD%20pro%20biodiverzitu%20Call%202022_v1.pdf 
Důležité termíny: 
Konec soutěžní lhůty: 9. 11. 2022, 15:00 SEČ 
 
Další důležité termíny: 
 
CHIST-ERA Call Open Research Data: https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-open-research-data/ 
Emailového avízo nejpozději do 14. 11. 2022 
Interní termín pro dodání průvodního listu: 8. 12. 2022 
Interní termín pro podání proposals: 12. 12. 2022, 10:00 
Konec soutěžní lhůty: 14. 12. 2022, 17:00 SEČ 
 
TAČR vydal nové propagační materiály v podobě časopisu TA.Di 15, obecné brožury a animaci o TA 
ČR, vše je možné si prohlédnout a inspirovat se zde: https://www.tacr.cz/nove-propagacni-materialy-
ta-cr/ 
 

 
Interreg – DANUBE 
 
Program Interreg DANUBE - PO 1 - Chytřejší Podunají (1. výzva) 

Program v této oblasti podporuje rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění 

pokročilých technologií, rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a 

podnikání. Žadateli jsou místní, regionální a národní veřejné orgány a instituce, regionální rozvojové 

agentury, výzkumné instituce, podnikatelské subjekty, stakeholdeři, výzkumné instituce, vysoké školy, 

NNO. Do každého projektu musí být zapojeni alespoň 3 partneři ze 3 různých zemí programové 

oblasti Podunají, přičemž alespoň jeden partner musí být z členského státu EU dané programové 

oblasti. 

Uzávěrka žádostí: 21. 11. 2022  

Více na: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-1-smarter-

danube-region 

Program Interreg DANUBE - PO 2 - Zelenější, nízkouhlíkové Podunají (1. výzva) 

Program podporuje ekologizaci energetiky v dunajském regionu posílením integrace obnovitelných 

zdrojů energie, akce zvyšující schopnosti přizpůsobení se změně klimatu a zvládání katastrof ve 

vztahu k nadnárodně významným environmentálním rizikům s přihlédnutím k přístupům založeným na 

ekosystémech, akce zaměřené na hospodaření s vodou v povodí Dunaje, řešení nadnárodních 

https://www.tacr.cz/clean-energy-transition-cet-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-ciste-energetiky-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/clean-energy-transition-cet-call-2022-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-ciste-energetiky-je-otevrena/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/06/1662453251_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20CET%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/06/1662453251_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20CET%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/09/06/1662453251_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20CET%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-otevrena%ef%bf%bc/
https://www.tacr.cz/partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2022-mezinarodni-vyzva-je-otevrena%ef%bf%bc/
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/08/24/1661341976_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20Partnerstv%C3%AD%20pro%20biodiverzitu%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/08/24/1661341976_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20Partnerstv%C3%AD%20pro%20biodiverzitu%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/08/24/1661341976_Z%C3%A1kladn%C3%AD%20parametry%20v%C3%BDzvy%20Partnerstv%C3%AD%20pro%20biodiverzitu%20Call%202022_v1.pdf
https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-open-research-data/
https://www.tacr.cz/nove-propagacni-materialy-ta-cr/
https://www.tacr.cz/nove-propagacni-materialy-ta-cr/
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-1-smarter-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-1-smarter-danube-region
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ekologických koridorů a akce posilující spolupráci přeshraničních ekologických regionů. Žadateli jsou 

subjekty veřejné správy zodpovědné za otázky životního prostředí, ochrany přírody a zemědělství, 

výzkumné a vzdělávací instituce, vysoké školy, vodohospodářské instituce, NNO. Do každého 

projektu musí být zapojeni alespoň 3 partneři ze 3 různých zemí programové oblasti Podunají, přičemž 

alespoň jeden partner musí být z členského státu EU dané programové oblasti.  

Uzávěrka žádostí: 21. 11. 2022 

Více na: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-2-greener-

low-carbon-danube-region 

 

JINÉ 
 
Interreg Česko – Sasko 2021–2027 

Dne 28. července 2022 schválila Evropská komise Program spolupráce Interreg Česká republika – 

Sasko 2021–2027. Program bude pravděpodobně spuštěn v lednu 2023, zahajovací akce se 

uskuteční 8. 12. 2022. Novinkou budou povinné konzultace k projektovému záměru se Společným 

sekretariátem a příslušným krajským úřadem. Více informací zatím zde: https://www.sn-

cz2020.eu/cz/index.jsp 

Výzva na podporu vědeckých pracovníků z Ukrajiny 

Program na podporu vědeckých pracovníků a pracovnic z Ukrajiny, aby mohli prokračovat ve své 
vědecké práci v zemích EU. Financovaný pod Marie Skłodowska-Curie Actions.  
 
Výzva se otevřela 24. 10. 2022.  
Více informací zde: https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCA4Ukraine-Call-for-
Applications-Sept-2022.pdf a zde: https://sareurope.eu/msca4ukraine/ 
 

 

  

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-2-greener-low-carbon-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-2-greener-low-carbon-danube-region
https://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp
https://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp
https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCA4Ukraine-Call-for-Applications-Sept-2022.pdf
https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCA4Ukraine-Call-for-Applications-Sept-2022.pdf
https://sareurope.eu/msca4ukraine/
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INFORMACE K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ:  
 
Každý projekt je potřeba založit v IMIS se všemi dostupnými údaji 
Vygenerovat průvodní list, zajistit podpisy – může pomoci Mgr. Barbora Kamarýtová. 
 
Na Rektorátu má projektovou agendu v Centru projektového servisu na starosti Mgr. Magdaléna 
Zelená telefon: +420 475 28 6353, mobil: +420 720 978 448, mail: magdalena.zelena@ujep.cz 
 
Na FSE UJEP je Vám k dispozici pro přípravu projektů Centrum výzkumu.  
 
Mgr. Barbora Kamarýtová, kancelář 221, tel: +420 475 284 717 
•Evidence projektů a administrativní podpora • Publikační činnost – administrace • Metodika 17+ 
 
Ing. Eliška Štádlerová, Dis., kancelář 209, tel: +420 475 284 709 
•PR vědy • Finanční stránka projektů • Propagace vědy a výzkumu • Administrativní podpora 
 
Mgr. et Mgr. Hana Galiová, kancelář 209, tel: +420 475 284 710 
• Příprava projektů, administrativní podpora při podávání a realizaci • Vzdělávací akce a konference • 
GEP na UJEP 
 
Více informací zde: https://www.fse.ujep.cz/cs/vyzkumna-centra/   
 
Pokud budete mít zájem o zveřejnění vzdělávací akce pro kolegyně a kolegy nebo jakékoliv 
zajímavosti a podněty do Newsletteru FSE UJEP, pište prosím na: hana.galiova@ujep.cz.  
 

tel:+420475286353
tel:+420720978448
mailto:magdalena.zelena@ujep.cz
https://www.fse.ujep.cz/cs/vyzkumna-centra/
mailto:hana.galiova@ujep.cz

