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PROJEKTOVÉ MOŽNOSTI, OTEVŘENÉ VÝZVY 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží 
standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency 
projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního 
roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od 
roku 2024. 
 
Více informací zde:  
Soutěžní lhůta: do 4. 4. 2023 
Interní termín pro zaslání projektových žádostí na FSE UJEP: 21. 3. 2023. Žádosti zasílejte na 
veda.fse@ujep.cz.  
Více informací o výzvách zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-2024/ a zde: https://gacr.cz/aktualni-
vyzvy/ 
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 30. 11. 2023 (JUNIOR STAR 3. 11. 2023) 
 
Novinky: Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem GA ČR usnadňuje skloubení rodinného a profesního 
života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby 
řešení až o 18 měsíců.  
 
Interní termíny Centra projektového servisu – rektorát UJEP 
Interní termín pro emailové avízo na magdalena.zelena@ujep.cz: průběžně, nejpozději do 13. 3. 2023 
Interní termín pro odevzdání průvodního listu: průběžně, nejpozději do 27. 3. 2023 
Interní termín pro odevzdání návrhu projektu vygenerovaného z GRIS na magdalena.zelena@ujep.cz: 
průběžně, nejpozději do 3. 4. 2023 do 7:00. 
 
Centrum výzkumu FSE UJEP je k dispozici pro konzultaci projektových návrhů, rozpočtů či 
dalších podkladů, prosím, konzultujte s námi vše s dostatečným předstihem. Kontakt: 
hana.galiova@ujep.cz, 702 232 442.  

SIGMA - DÍLČÍ CÍL 2: ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE 
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 8. února 2023 druhou 
veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající 
výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA 
– DC2”). 
 
Zadávací dokumentace:  
Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu zde: https://www.tacr.cz/program-sigma-
upresnujici-informace-ke-slozeni-resitelskeho-tymu-a-definici-zacinajiciho-vyzkumnika-vyzkumnice-
ve-2-verejne-soutezi-dilci-cil-2/ 
Prezentace a videozáznam z webináře zde: https://www.tacr.cz/program-sigma-webinar-pro-uchazece-
2-verejne-souteze-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice/ 
 
Vyhlášení výzvy: 8. 2. 2023 
Termín pro podávání návrhů: 9. 2. – 5. 4. 2023 

GAČR

TAČR

mailto:veda.fse@ujep.cz
https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-2024/
https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/
https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/
mailto:hana.galiova@ujep.cz
https://www.tacr.cz/program-sigma-upresnujici-informace-ke-slozeni-resitelskeho-tymu-a-definici-zacinajiciho-vyzkumnika-vyzkumnice-ve-2-verejne-soutezi-dilci-cil-2/
https://www.tacr.cz/program-sigma-upresnujici-informace-ke-slozeni-resitelskeho-tymu-a-definici-zacinajiciho-vyzkumnika-vyzkumnice-ve-2-verejne-soutezi-dilci-cil-2/
https://www.tacr.cz/program-sigma-upresnujici-informace-ke-slozeni-resitelskeho-tymu-a-definici-zacinajiciho-vyzkumnika-vyzkumnice-ve-2-verejne-soutezi-dilci-cil-2/
https://www.tacr.cz/program-sigma-webinar-pro-uchazece-2-verejne-souteze-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice/
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Vyhlášení výsledků: 31. 10. 2023 
Maximální výše podpory na projekt: 5 000 000 Kč 
Maximální intenzita podpory na projekt: 85% 
Začátek realizace: leden 2024 
Délka realizace: 12 – 24 měsíců 
 
Interní termíny na UJEP:  
Emailové avízo CPS (Mgr. Magdalena Zelená): 20. 3. 2023 
Dodání průvodního listu na CPS: 29. 3. 2023 
Interní termín pro podání návrhu projektu v ISTA: 3. 4. 2023  
Konec soutěžní lhůty: 5. 4. 2023 
 
Ostatní TA ČR otevřené soutěže jsou na stránkách TA ČR (https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/), 
popřípadě v březnovém newsletteru Centra projektového servisu., který bude po vydání dostupný zde: 
https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps 

2. výzva se otevře 15. 3. a potrvá do 9. 6. 2023.  

Více informací zde: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects (Centrum výzkumu má 
k dispozici prezentace ze semináře k této výzvě, který se konal 3. 3. 2023, v případě zájmu o prezentace 
se na nás obraťte). 

2. výzva se otevře 22. 3. a potrvá do 17. 5. 2023.  

Více informací zde: https://www.interreg-central.eu/ (Centrum výzkumu má k dispozici prezentace ze 
semináře k této výzvě, který se konal 3. 3. 2023, v případě zájmu o prezentace se na nás obraťte).  

22. 3. 2023 se uskuteční k této výzvě hybridní konference Programme conference: Cooperation is 
central for a more cohesive central Europe in transition (https://www.interreg-
central.eu/event/programme-conference-2023/) 

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 zde: https://www.sn-cz2027.eu/cz 

Další kolo pro podávání žádostí: 7. 7. 2023 (zasedání Monitorovacího výboru 15. – 16. 11. 2023).  

Pro konzultace kontaktujte Hanu Galiovou z Centra výzkumu FSE UJEP – obecné informace, 
konzultace projektového záměru, rozpočtu, zprostředkování konzultace na Ústeckém kraji atd.  

 

Interreg Europe

Interreg Central Europe

Interreg Česko - Sasko 2021-2027

https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
https://www.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/event/programme-conference-2023/
https://www.interreg-central.eu/event/programme-conference-2023/
https://www.sn-cz2027.eu/cz
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Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery z oblasti 
vysokých škol a výzkumných institucí v České republice.  

Podávání žádostí: průběžně 

Více informací zde: https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty 

Vysokoškolské instituce se v březnu mohou zapojit do programu Erasmus+. Do 22. března  je 
možné žádat o grant v rámci aktivity Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi, jejímž cílem je zvýšení kvality činností zapojených organizací             
a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci.  

Více informací o aktivitě, podmínkách zapojení a návod, jak podat žádost, najdete na této stránce: 
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavani#partnertsvi-pro-
spolupraci 

 

 
VZDĚLÁVÁNÍ, KONFERENCE 

Přednášky určené pro studenty doktorského studia obsáhnou témata komunikačních a prezentačních 
kompetencí, rešerší, kvalitativních výzkumů nebo rovných příležitostí na UJEP. 

Kompletní program a další informace zde: https://www.fse.ujep.cz/cs/16281/doktorske-dny-na-fse-
ujep/ 

Bayerische Forschungsallianz pořádá workshop zaměřený na iniciování konsorcií a aplikací                          
v evropském programu financování „Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks“. 

Více informací a registrace zde:  

https://www.uni-regensburg.de/assets/bayhost/de/aktuelles/program_workshop_msca_pp2.pdf  

https://s2survey.net/MC_Workshop_Registration/ 

 

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2023

Doktorské dny na FSE UJEP, 22.3. - 23.3. 2023

Erasmus+

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS DOCTORAL NETWORKS AND TWINNING,                          
22 – 23. 3. 2023, UNIVERSITÄT REGENSBURG 

 

https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty
https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=f78fbcfafc&e=0794a49098
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavani#partnertsvi-pro-spolupraci
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavani#partnertsvi-pro-spolupraci
https://www.fse.ujep.cz/cs/16281/doktorske-dny-na-fse-ujep/
https://www.fse.ujep.cz/cs/16281/doktorske-dny-na-fse-ujep/
https://www.uni-regensburg.de/assets/bayhost/de/aktuelles/program_workshop_msca_pp2.pdf
https://s2survey.net/MC_Workshop_Registration/
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Termín odevzdání abstraktů: 9. 3. 2023 
Více informací: https://eman-conference.org/ 

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze 

Registrace do 20. 3. 2023.  

Více informací: https://kvf.vse.cz/tapapf/czech/ 

Konferenci předcházejí dva workshopy:  

Workshop pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky „Jak napsat a 
prezentovat vědecký článek, 13. 4. 2023 

Studentská sekce konference TPAVF 2023 (Memoriál Zdeňka Sadovského), 13. 4. 2023, odevzdání 
přihlášky do 25. 3. 2023 

Registrace do 15. 3. 2023 

Více informací: https://csr.czu.cz/cs/r-15107-aktuality-csr/spolecne-k-udrzitelne-budoucnosti.html 

16.-17. 5. 2023, Drážďany 

Více informací: https://building-bridges-conference.eu/ 

Stipendium lze využít mj. k účasti na následujících letních kurzech německého jazyka 

• Sommersprachkurs an der LMU München 

• KU Summer School an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

• a na dalších odborných letních školách v němčině nebo angličtině: přehled letních škol 
2022/23. 

O stipendium se mohou ucházet studenti, vědci a zaměstnanci českých veřejných VŠ do 29. 3. 2023 
resp. do vyčerpání stipendijních prostředků: 

https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku 

Současně je nutné se individuálně přihlásit na vybraný kurz u pořádající vysoké školy (viz výše). 

7th International Scientific Conference on Economics & Management 
EMAN 2023, 23.3.2023 

Konference teoretické a praktické aspekty veřejných financí, 14.4.2023 

CSR konference 2023 Společně k udržitelné budoucnosti nejen VŠ, 20. – 21. 4. 2023

Trilaterální vědecká konference Building Bridges for the Next Generations

Stipendium na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

https://eman-conference.org/
https://kvf.vse.cz/tapapf/czech/
https://kvf.vse.cz/aktuality/workshop-pro-studenty-doktorskeho-studia-a-zacinajici-akademicke-pracovniky-jak-napsat-a-prezentovat-vedecky-clanek/
https://kvf.vse.cz/aktuality/workshop-pro-studenty-doktorskeho-studia-a-zacinajici-akademicke-pracovniky-jak-napsat-a-prezentovat-vedecky-clanek/
https://csr.czu.cz/cs/r-15107-aktuality-csr/spolecne-k-udrzitelne-budoucnosti.html
https://building-bridges-conference.eu/
https://www.ssk-misu.de/de/content/ssk_home_
https://www.ku.de/international/internationale-studierende/short-programs-der-ku/ku-summer-school
https://www.study-in-bavaria.de/fileadmin/user_upload/pdfs/whatandwhere/220811_summer_winter_schools.pdf
https://www.study-in-bavaria.de/fileadmin/user_upload/pdfs/whatandwhere/220811_summer_winter_schools.pdf
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku
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Více informací o letních školách, jazykových kurzech i studiu v Bavorsku a o stipendijní nabídce BTHA 
se můžete dozvědět na online akci "Za studiem do Bavorska", která se koná ve čtvrtek 9. 3. 2023 v 
16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem viz příloha nebo https://www.btha.cz/cs/. 

Registrace do 30. 3. 2023 

Více informací: http://conference.iis.edu.pl/index.php/en/ 

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně   

13. – 14. 9. 2023 

Konference DOKBAT se mohou zúčastnit všichni studenti, a to nejen doktorských studijních programů. 
Konference DOKBAT je skvělou příležitostí k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí 
managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, 
logistiky, informačních systémů, veřejné správy a neziskového sektoru. Konference nabízí příležitost 
nejen k prezentaci a diskusi o vědeckých otázkách, ale její součástí jsou také workshopy, 
přednášky a setkání se zajímavými hosty. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku 
konference, který byl indexován v databázi Web of Science Core Collection a vybrané příspěvky 
budou navrženy k publikování v indexovaných odborných časopisech.  
Účast na konferenci je bezplatná a není vybírán žádný konferenční ani publikační poplatek.    
    
Další informace najdete na webových stránkách konference:  http://dokbat.utb.cz 
Registrace do 14. 7. 2023.  
 
JINÉ 

V souvislosti s postupným zaváděním principů Open Science bychom vás chtěli informovat o nabídce 
bonusů, kterou v rámci projektu CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje) 
poskytují vybrané vydavatelské domy autorům z řad akademických a vědeckých institucí. Bonusy byly 
vyjednány v rámci předplatného elektronických informačních zdrojů, resp. díky novým transformačním 
smlouvám pro období 2022–2024.  

Transformační smlouvy obecně převádějí část poplatků z předplatného na poplatek za publikování (APC) 
a umožňují korespondujícím autorům z institucí vydávat své články v Open Access (OA). Díky členství 
UJEP v projektu CzechELib mají také naši korespondující autoři možnost od vybraných vydavatelů 
získat slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování.  

 

 

6th International Conference Environmental Engineering and Design, 1. – 2. 6. 2023

19. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 
(DOKBAT2023)

Informace z Vědecké knihovny UJEP

https://www.btha.cz/cs/
http://conference.iis.edu.pl/index.php/en/
http://dokbat.utb.cz/
https://www.czechelib.cz/cs/
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Slevy pro UJEP jsou následující:  

Volné APC tokeny 
Vydavatel Springer: Bezplatné publikování omezeného množství článků (5 APC tokenů) v režimu OA 
pouze v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals on Nature.com), více zde. 
Vydavatel Taylor & Francis: Bezplatné publikování omezeného množství článků (3 APC tokeny) v 
režimu OA pouze v hybridních titulech, více zde. 
Vydavatel Wiley: Bezplatné publikování omezeného množství článků (7 APC tokenů) v režimu OA 
pouze v hybridních titulech, více zde. 

Volné publikování v Hybridních a Gold OA titulech 
Vydavatel Oxford Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech 
(hybridních i Gold OA) s několika výjimkami, více zde. 
Vydavatel Cambridge Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech 
(hybridních i Gold OA), více zde. 
Vydavatel IoPscience: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i 
Gold OA) s několika výjimkami, více zde. 

Slevy či snížené sazby APC poplatků 
Databáze SAGE Publishing: Korespondující autoři budou mít výraznou slevu na APC pro publikování v 
režimu OA v hybridních i Gold OA titulech. 

Aktuální soupis vydavatelů poskytujících benefity a jejich podmínky je možné nalézt na stránkách 
CzechELib (https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory) nebo na stránkách VK UJEP 
(https://knihovna.ujep.cz/cs/publikacni-bonusy-v-ramci-konsorcia-czechelib).  

Důležité: 
Výše uvedené platí pouze pro korespondující autory z UJEP. Pro využití bonusů je bezpodmínečně 
nutné pro komunikaci s vydavateli udávat afiliaci k univerzitě, resp. využívat e-mail s doménou 
@ujep.cz. 
V případě vydavatelů s omezeným počtem APC tokenů si nejprve ověřte možnost publikování v OA u 
administrátora. 

  

https://www.czechelib.cz/cs/627
https://www.czechelib.cz/cs/426
https://www.czechelib.cz/cs/626
https://www.czechelib.cz/cs/632
https://www.czechelib.cz/cs/422
https://www.czechelib.cz/cs/631
https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory
https://knihovna.ujep.cz/cs/publikacni-bonusy-v-ramci-konsorcia-czechelib
http://ujep.cz/
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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. B. 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.  
 
Veškeré dotazy můžete směřovat centrálně na email: veda.fse@ujep.cz  
 
Nebo jednotlivě na: 
 
Mgr. Barbora Kamarýtová, kancelář 221, tel: +420 475 284 717 
- Evidence projektů a administrativní podpor 
- 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, mobil: 702 232 442 
- 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.  
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