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Vážení čtenáři,

Pandemie COVID-19 se nevyhnula ani České
zemědělské univerzitě a z důvodu nařízení vládních opatření i samotné prevence ze
strany univerzity muselo být několik akcí zrušeno či odloženo na pozdnější termíny. Na
konci dubna měl ve spolupráci s německou
stranou proběhnout bilaterální workshop na
téma možnosti vzájemné mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. V květnu se
musel zrušit workshop Designing the future:
Novel methods in project development pořádaný v rámci skupiny ELLS. Obě akce byly
přesunuty na podzim 2020.
Aktuálně jsou vyhlášeny jedny z posledních
výzev končícího programu Horizont 2020,
který nahradí kontinuální rámcový program
Horizont Evropa. Výzvy H2020 se zaměřují
na mezinárodní mobility vědeckých pracovníků, vývoj biopaliv nebo cofundovou
výzvu M-ERA.Net2 zaštiťovanou TA ČR. Evropská komise dále otevřela novou výzvu
v programu COST, jež zajišťuje koordinaci
výzkumu ze všech vědních oblastí, a výzvu
LIFE zaměřenou na životní prostředí a klima.
V programech MŠMT můžete žádat o podporu na projekty zaměřené na spolupráci
mezi výzkumnými institucemi, navazování
kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje
v partnerských státech. Dále bychom chtěli upozornit na připravovanou sadu výzev
Green Deal v rámci Horizont 2020, která se
zaměří na témata spojená s biodiverzitou
a změnou klimatu.
Vážení čtenáři, budete-li mít zájem jakýmkoli způsobem spolupracovat, využijte prosím
dále uvedených kontaktů na tým pracovníků
Kanceláře.

Vybrané aktuální výzvy

Evropská komise: Program Horizont 2020 – MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2020
Evropská komise otevřela v dubnu 2020 novou výzvu Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) typu Individual Fellowships, která je součástí programu Horizont
2020 - Vynikající věda.
Cílem výzvy je podpora rozvoje kariéry, dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků prostřednictvím dlouhodobých mobilit. Podpora je zacílena
na všechny vědní obory (tzv. bottom-up přístup).
Grant je určen pro zkušené vědecké pracovníky a má podpořit jejich kreativní
a inovativní potenciál a diverzifikovat jejich individuální schopnosti prostřednictvím
dalšího vzdělávání, mezinárodní a mezioborové mobility. Grant podporuje například
návrat a reintegraci vědců z území mimo EU, kteří zde ale dříve pracovali a dále obnovení vědecké kariéry pro vědce, kteří jsou více než 12 měsíců neaktivní.
Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.
Návrhy projektů předkládá hostitelská organizace se sídlem v členském státě EU
nebo v asociované zemi ve spolupráci s výzkumníkem do jednooborového nebo víceoborového hodnotícího panelu z panelů zveřejněných ve výzvě. Způsobilé země pro
financování jsou uvedeny na webu výzvy.
V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:
• MSCA-IF-CAR Career Restart panel
• MSCA-IF-RI Reintegration panel
• MSCA-IF-SE Society and Enterprise panel
• MSCA-IF-EF Standard European Fellowhsips
• MSCA-IF-GF Global Fellowships
Pozn.: Žádosti, které nebyly finančně podpořeny Evropskou komisí, ale zároveň obdržely hodnocení alespoň 70 % ve výzvě MSCA-IF, mohou být podpořeny v rámci
výzvy Widening Fellowships, viz níže.
Výše dotace: 4 880 EUR/měsíc pro výzkumníka + příspěvek 600 EUR/měsíc na
ubytování + příspěvek 500 EUR/měsíc na rodinu, 1 450 EUR/měsíc pro organizaci
Alokace výzvy na rok 2020: 328 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba řešení: 1 – 3 roky
Předkládání projektový žádostí: do 9. září 2020
Více informací na stránkách výzvy.

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz
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Kontakty na projektový tým
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. –
subrt@pef.czu.cz
(hlavní řešitel projektu, oborový konzultant
pro oblast Bioeconomy)
Mgr. Josef Beránek –
beranek@rektorat.czu.cz
(koordinátor projektu),
Ing. Jitka Jechová –
jechova@rektorat.czu.cz
(finanční konzultant pro programy H2020,
Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský fond, Evropský sociální fond,
PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad Fund),
Ing. Patrik Toula –
toulap@rektorat.czu.cz
(projektový konzultant pro programy H2020,
Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID,
Česko-Švýcarský fond, Evropský sociální
fond, PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad
Fund)
Ing. Laura Míčková laura.mickova@outlook.cz
(oborový konzultant pro oblast Agrobiology)
Mgr. Kateřina Chmelíková –
chmelikovakaterina@fzp.czu.cz
(oborový konzultant pro oblast Environment)
Společný kontaktní e-mail:
projekty@czu.cz

Newsletter Life Sciences Jaro/2020

Evropská komise: Program Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2020
Cílem jednokolové výzvy je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy
a podporovat posílení excelence odborné přípravy výzkumných pracovníků a jejich
mezinárodní a mezisektorovou mobilitu ve všech fázích kariéry.
Financovány jsou celé programy, podporující buď individuální vědecko-výzkumné
pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky, nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie
nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to
ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu.
Grant je určen jak pro začínající vědce, tak pro zkušené výzkumné pracovníky. Žadatelé, kteří již získali podporu na akce COFUND (H2020), musí v nové žádosti
vysvětlit přidanou hodnotu nové žádosti ve vztahu k předchozímu grantu. Návrh
projektu předkládá hostitelská organizace se sídlem v členských zemích EU nebo
zemích přidružených k EU, které financují nebo řídí programy pro podporu zahraničních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků a doktorské studijní programy.
V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:
• MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes
• MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes
Výše dotace: 1 935 EUR/měsíc pro začínajícího vědeckého pracovníka, 2 740 EUR
pro zkušeného vědeckého pracovníka, 325 EUR/měsíc pro hostitelskou organizaci
Alokace výzvy: 100 mil. EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba realizace: 1 – 5 leté projekty (min. délka financování začínajícího výzkumného
pracovníka je 3 měsíce)
Předkládání projektových žádostí: do 29. září 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program LIFE
Evropská komise otevřela v dubnu 2020 výzvu programu LIFE pro rok 2020 pro
financování tradičních projektů.
Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem
je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je
odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního
prostředí a biodiverzity.
Komunitární program LIFE umožňuje financovat řadu různých opatření a aktivit
zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. Tradiční projekty jsou vyhlašovány v podprogramech Životní prostřední
a Oblast klimatu. Tradiční projekty musí být v souladu s jednou nebo více tematickými prioritami, které jsou stanoveny v rámci tří prioritních oblastí jednotlivých
podprogramů.
Podporovaný program Environment (Životní prostředí):
• Environment & Resource Efficiency
• Nature & Biodiversity
• Environmental Governance & Information
Podporovaný podprogram Climate Action (Klima):
• Climate Change Mitigation
• Climate Change Adaptation
• Climate Governance and Information
Typy tradičních projektů:
• Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický
kontext projektu.
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Seminář: Finanční aspekty programu Horizont 2020

Dne 16. června 2020 proběhne skrze online
přenos seminář zaměřený na finanční aspekty H2020.
Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se
aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation Action), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně
i u grantů ERC (European Research Council).
Seminář je určen především pro začínající
projektové manažery, ekonomy, účetní či
personalisty, ale také pro výzkumníky, kteří
mají zájem seznámit se s finančními pravidly
projektů programu Horizont 2020.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme celý seminář pouze streamovat bez možnosti osobní účasti. Webstream
bude bezplatný a diváci budou mít možnost
klást otázky v reálném čase po celý den pomocí aplikace slido.com.
Pro další informace sledujte stránky k H2020
Technologického centra AV.

• Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu,
například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo
možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.
• Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde
uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně
uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.
• Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci,
šíření informací a zvyšování povědomí o životním prostředí a opatření v oblasti klimatu.
Typický projekt LIFE:
• Je inovativní a kreativní
• Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy
• V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
• Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
• Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná – zapojuje do realizace
všechny zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam /včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti/
• Má dopad i na jiné politiky EU
• Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
• Přináší socioekonomické výhody
Při bodování konceptu projektu bude dán důraz na milníky projektu a sestavení logické struktury projektu vedoucí od počátečního ke koncovému stavu aktivit. Aktivity, které nepovedou ke konečnému stavu projektu a naplnění cílů projektu nemají být
v projektu obsaženy. Všechny aktivity musí mít měřitelné indikátory a být provázány
s rozpočtem projektu.
Výše dotace: 1 – 8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 55 % pro oblast Environment & Resource Efficiency; max. 60 % (max. 75 % v případě, že je alespoň 50 %
rozpočtu určena na přímá ochranářská opatření) pro oblast Nature & Biodiversity
a Environmental Governance & Information a podprogram Climate;
Předkládání projektových žádostí:
Environment & Resource Efficiency - koncept do 14. 6. 2020, plná žádost v únoru
2021
Nature & Biodiversity a Environmental Governance & Information - koncept do
16. 6. 2020, plná žádost v únoru 2021
Climate do 6. 10. 2020.
Pro výzvu roku 2020 platí dvoukolový systém předkládání projektových žádostí.
Dvoukolový systém se týká pouze podprogramu Životní prostředí. V prvním kole
bude odevzdáván pouze 10 stránkový koncept. Na základě hodnocení tohoto konceptu budou vybraní uchazeči pozváni do druhého kola, kdy se odevzdává již kompletní projektová žádost.
Doba řešení: 3 – 6 let
Podporu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise/Technologická agentura ČR: Program Horizont
2020 - M-ERA.NET 2 Call 2020
Technologická agentura ČR vyhlásila v březnu mezinárodní výzvu M-ERA.Net 2
Call 2020 (ERA-NET Cofund) v rámci programu Horizont 2020 se zaměřením na
materiálový výzkum.
Témata výzvy jsou:
• Modeling for materials engineering and processing (M3PP)
• Innovative surfaces, coatings and interfaces
• High performance composites
• Functional materials
• New strategies for advanced materialbased technologies in health applications
Newsletter Life Sciences Jaro/2020
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Seminář: Osobní náklady v projektech H2020

Technologické centrum AV ČR organizuje
17. června 2020 seminář Osobní náklady
v projektech H2020. Seminář proběhne online skrz WEBEX. Cílem je seznámit příjemce
se specifickými pravidly programu Horizont
2020 (typy projektů RIA, IA, CSA, ERC), které
Evropská komise (EK) definuje pro výpočet výše uznatelných osobních nákladů pro
účely finančního reportování. Seminář se zaměří na aktuální pravidla vycházející z textu
Modelové grantové dohody (MGA, verze 4.0
z února 2017), kdy EK začala rozlišovat mezi
dvěma způsoby odměňování pracovníků –
projektovým a neprojektovým. Pozornost
bude věnována dělení osobních nákladů,
zaznamenávání odpracovaných hodin, výpočtu hodinové sazby pro neprojektové i projektové financování, dvojímu stropu, apod.
Cílem semináře je také zohlednit specifika
českého prostředí a aplikovat jednotná pravidla H2020 s ohledem na tato specifika.
Jedná se o seminář pro účastníky z řad projektových manažerů, ekonomů, účetních,
personalistů či auditorů (výzkumníci, kteří
mají zájem detailně se seznámit s finančními
pravidly, jsou také vítáni). Součástí seminářů
bude demonstrace fiktivních příkladů s čísly.
Pro další informace sledujte stránky k H2020
Technologického centra AV.

• Materials for additive manufacturing
Projekty musí být projektem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které dosáhnou výsledků uplatňovaných v praxi (TRL 3-9).
Způsobilí uchazeči: podniky, výzkumné organizace či fyzické osoby – podnikatelé.
Uznatelnými náklady jsou: osobní náklady (mzdy, platy, pojistné, odměny), ostatní
přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady,
opravy a údržba DHM a DNM, cestovné), subdodávky, nepřímé náklady (flat rate
max. 25 % nebo full cost).
V této mezinárodní výzvě jsou návrhy projektů podávány ve dvou stupních. Uchazeči
prostřednictvím společného elektronického systému „Submission System“ nejprve
předloží zkrácenou verzi návrhu projektu (tzv. „pre-proposal“). Je-li tento návrh projektu kladně zhodnocen, jsou uchazeči vyzváni k předložení úplného návrhu projektu
(tzv. „full proposal“) opět prostřednictvím mezinárodního elektronického systému.
V návrhu projektu musí podat konsorcium složené z min. 3 projektových partnerů
z min. dvou zemí, z nichž jeden je v roli koordinátora.
Více informací o ERA-NET Cofund na M-era.Net.
Výše dotace: max. 1 mil. EUR
Celková alokace výzvy: 1 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 %. Výzkumná organizace může
15 % finančních prostředků dofinancovat z ostatních zdrojů, čímž je myšleno, že
může dofinancovat z vlastního rozpočtu (institucionální financování, z prostředků
určených na platy anebo výzkumnou činnost, z příjmů z hlavní a doplňkové činnosti,
z příjmů z pronájmů a poskytovaných služeb výzkumného i nevýzkumného charakteru, z vlastního fondu pro komercializaci, příjmů z prodeje licencí, z darů a dědictví
apod.).
Doba řešení: max. 36 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 16. 6. 2020 (12:00)
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program COST
COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION. COST patří mezi
unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných
za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká
a Slovenská Federativní Republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika
v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.
Financování projektů se provádí zásadně na národní úrovni. COST nedisponuje žádnými prostředky pro financování výzkumu, ale jen prostředky na koordinaci (pořádání zasedání Řídících výborů a refundace cestovních nákladů řádných účastníků, tisk
dokumentů apod.). V České republice mohou být ze státního rozpočtu podporovány
projekty COST, které byly vybrány na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Administrace veřejné soutěže se provádí oddělením řízení mezinárodních programů VaVaI v rámci programu Inter-Excelence podprogramu Inter-Cost.
Od roku 2015 je možno v rámci otevřených výzev podávat návrhy akcí ze všech oblastí výzkumu a vývoje podle klasifikace OECD:
• Přírodní vědy
• Inženýrství a technologie
• Lékařské a zdravotnické vědy
• Zemědělské vědy
• Sociální vědy
• Humanitní vědy
Návrh projektu lze podat buď jako nový návrh projektu anebo přistoupit k již existujícímu a běžícímu projektu. Jak podat projekt COST se dozvíte také na stránkách
MŠMT.
Výše dotace: 134 000 EUR/rok
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Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: 4 roky
Předkládání projektových žádostí: do 29. října 2020 (12:00), v prvním kole jen 15
stran, prostřednictvím systému e-COST
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program Horizont 2020 - European Energy and
Climate Modelling Forum (2020-2024) - LC-SC3-CC-7-2020

Záznam z akce: „BBI JU Virtual Info
Day 2020“

Dne 22. dubna 2020 se uskutečnil online informační den k podávání projektů v rámci výzvy Společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (Bio-Based Industries
JU). Webstreaming se zaměřil na představení
otevřených výzev v rámci BBI JU. Akce byla
zaznamenána a je k dispozici zde.

Výzva je zaměřena na založení sítě pro evropské energetické a klimatické modelování (European Energy & Climate Modelling Forum). Cílem této sítě je realizace
strukturovaného a řízeného modelového srovnávání energetického systému Evropské unie a analýza klimatických změn. Tato srovnávání, analýzy, získávání dat, modelování scénářů a další aktivity povedou ke vzniku a realizaci dlouhodobých klimaticko-energetických politik Evropské unie. Výsledky aktivit by měly být interpretovány
z různých společenských, ekonomických a politických perspektiv.
Podporován je také vývoj kapacit pro modelování v členských státech EU a asociovaných státech Horizon 2020 a zajištění platformy pro komunikaci a spolupráci mezi
členskými státy a Evropskou komisí. Očekává se spolupráce s dalšími modelovými iniciativami a relevantními projekty programu Horizon 2020. Žádat o podporu
může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů z různých členských států
EU nebo asociovaných států programu Horizon 2020.
Typ akce: RIA
Max. výše dotace: 5 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program Horizont 2020 - Integrated local energy
systems (Energy islands): International cooperation with India - LC-SC3-ES-13-2020
Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Indií při vývoji lokálních energetických systémů (energetických ostrovů). Současný rozvoj energetické produkce
z obnovitelných zdrojů umožňuje nové ekonomicky atraktivní příležitosti pro vznik
lokálních energetických systémů (izolované vesnice, malá města, městské oblasti,
venkovské oblasti s nedostatečnou energetickou sítí). Cílem výzvy je vývoj a demonstrace řešení, která budou analyzovat a kombinovat energetické zdroje pro jejich společné využití v energetické síti. Tato síť bude disponovat zvýšeným podílem obnovitelných energií a efektivním v! yužíváním zdrojů v lokálním energetickém systému.
Projekty by měly zahrnovat předběžnou analýzu konkrétního lokálního energetického systému jako základ pro vývoj nástrojů a řešení pro optimalizaci lokální energetické sítě. Ta bude disponovat replikačním potenciálem v Evropě i v Indii. Žádat
o podporu může konsorcium, skládající se alespoň ze 3 právních subjektů z členských států Evropské unie či asociovaných států programu Horizon 2020. Vzhledem
k mezinárodnímu charakteru výzvy je nutná také účast alespoň tří právních subjektů
z Indie.
Typ akce: IA
Max. výše dotace: 3 500 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.
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Evropská komise: Program Horizont 2020 - International cooperation with Canada
on advanced biofuels and bioenergy - LC-SC3-RES-36-2020
Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Kanadou za účelem urychlení vývoje
pokročilých biopaliv a bioenergie. Zároveň by mělo být předmětem výzkumu také
snižování nákladů na vstupní suroviny a procesy jejich přeměny na biopaliva a bioenergie. Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů
z různých států Evropské unie či asociovaných států Horizon 2020. V rámci této
5
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výzvy musí být součástí také alespoň jeden právní subjekt se sídlem na území Kanady.
Mohou být podpořeny zejména následující aktivity:
• Termochemické, biochemické a chemické zpracování udržitelné biomasy pro
pokročilá biopaliva. Jedná se především o předúpravu biomasy a proces přeměny na
biopaliva s cílem snížení nákladů.
• Vývoj dodavatelského řetězce aplikací využívajících přeměnu biomasy na bionenergie. Jedná se například o uložiště bioenergie, pokročilá biopaliva a produkci
tepla a energie. Součástí je také produkce biomasy a strategie pro udržitelnost a snižování nákladů.

Kapesní průvodce pro Akce Marie
Skłodowska-Curie

Evropská komise vydala brožuru s názvem
„Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket
guide for researchers, universities, research
institutes and companies“, s cílem poskytnout vědcům informace o příležitostech
MSCA. Brožura je navržena tak, aby pomohla vědcům a organizacím porovnat dostupné možnosti financování výzkumu a vybrat
vhodný grant MSCA.
Akce Marie Skłodowska-Curie jsou součástí 1.
pilíře programu H2020 a jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání
a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Existuje pět
typů grantů: inovativní školící sítě (Innovative
Training Networks - ITN), individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF),
výměnné pobyty (Research and Innovation
Staff Exchange, RISE), spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) a Evropská noc vědců.
Brožura je k dispozici zde.

Typ akce: RIA
Max. výše dotace: 5 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program Horizont 2020 - International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels
and alternative renewable fuels - LC-SC3-RES-25-2020
Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Japonskem za účelem vývoje a inovací pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv. Cílem je vývoj průlomových technologií, komponent a systémů, které umožní vyšší efektivitu a snížení
nákladů při procesu přeměny vstupních surovin na biopaliva. Aktivity zahrnují také
vývoj nízkonákladových bioenergetických nosičů, pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv (mimo vodíkových).
Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů pocházejících ze členských států Evropské unie a asociovaných států Horizon 2020. V
rámci této výzvy je nutná také účast alespoň jednoho právního subjektu se sídlem na
území Japonska. Projekty mají za cíl podpořit a prohloubit mezinárodní spolupráci
s Japonskem na odborné úrovni v oblasti udržitelných energií a paliv. Očekávaná
TRL (technology readiness level) na konci realizace projektu má hodnotu 3.
Typ akce: RIA
Max. výše dotace: 5 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program Horizont 2020 - International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from
sunlight for energy, transport and chemical storage - LC-SC3-RES-3-2020
Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci s USA nebo Čínou na výzkumných
aktivitých v oblasti pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv. Konkrétní zaměření výzvy se týká výroby paliv prostřednictvím fotochemických, fotobiologických a elektrochemických reakcí. Cílem je vývoj přelomových fotosyntetických
technologií, které budou přeměňovat energii slunečního záření pro její uskladnění do
energetických nosičů a následné využití jako alternativní palivo. Tato technologie by
měla přispět k nahrazení fosilních paliv a produkci čistých forem energie.
Žádat o podporu mohou konsorcia, která se skládají alespoň ze tří právních subjektů z členských států Evropské unie a asociovaných států programu Horizon 2020.
Vzhledem k charakteru výzvy je nutno zahrnout navíc také alespoň jeden právní
subjekt pocházející z USA nebo Číny.
Typ akce: RIA
Max. výše dotace: 4 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.
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Evropská komise: Program Horizont 2020 - Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources - BBI-2020-SO1-F3
Výzva je součástí programu zaměřeného na biotechnologie a týká se výroby potravin
s vysokou nutriční hodnotou, které pochází z vodních/mořských zdrojů. Hlavním
cílem této výzvy je produkce surovin pro potravinářství a přímou spotřebu, vedlejšími
aktivitami projektu mohou být také výroba surovin pro kosmetický průmysl, farmacii
etc. Podpořené projekty se mohou zabývat například:
Kultivací mořské a vodní biomasy, která zahrnuje inovativní a udržitelnou výrobu
a systémy sklizně
Technologiemi pro sklizeň z vodních ekosystémů, včetně inovativních a udržitelných
systémů pro zachování biodiverzity a funkcní ekosystému
Návrhy technologií pro bioreaktory a další prototypy umožňující vysokoobjemovou
produkci surovin
Očekávaná úroveň TLR (technology readiness level) při realizaci projektu je TLR
6-7 na začátku realizace projektu a TLR 8 při jeho ukončení.

Green Week 2020

Ve dnech 1. – 5. června 2020 se v Bruselu
uskuteční tradiční akce zaměřená na evropskou environmentální politiku s názvem
Green Week. Událost se zaměří na ochranu
biodiverzity včetně toho, jak mohou politiky a iniciativy EU, jako je Zelená dohoda pro
Evropu, přispět k ochraně a obnově přírody
a její biodiverzity.
Více informací bude postupně zveřejňováno
zde.

Typ akce: BBI-IA-FLAG Bio-based Industries Innovation action - Flagship
Max. výše dotace: 16 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Evropská komise: Program Horizont 2020 - Social Sciences and
Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition - LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020
Výzva je zaměřená na problematiku socio-ekonomických, politických a kulturních
aspektů přechodu k čisté energii. Zkoumání těchto aspektů povede k efektivnějším
možnostem zapojení občanů do energetických procesů a také k lepšímu pochopení
názorů a postojů různých částí společnosti.
Pro rok 2020 je otevřeným tématem tzv. energetické občanství (energy citizenship).
Projekty mají za cíl zkoumat, jaké faktory ovlivňují vznik a efektivitu energetického občanství a jeho potenciál pro dosažení dekarbonizace energetického systému.
Tento výzkum by měl zahrnovat faktory jako například digitalizace, sociální média,
dynamika sociálních skupin, společenské faktory, demografii a sociální spravedlnost.
Výstupem těchto aktivit by měly být praktická doporučení pro veřejné orgány v otázce legislativy a politik spojených s přechodem na čistou energii. Žádat o podporu
může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů z různých členských států
Evropské unie ! nebo asociovaných států programu Horizon 2020.
Typ akce: RIA
Max. výše dotace: 3 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2020
Více informací na stránkách výzvy.

Mezinárodní Visegradský Fond – Visegrad Grants, Visegrad+ Grants
a Strategic Grants
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Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce
2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na
podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem
V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond
z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů
podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR
prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.
Projekty se podávají do jedné z následujících priorit:
1) kultura a společná identita,
7
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EIT Food Government Executive
Academy 2020

Ve dnech 17. – 19. června 2020 pořádá Evropský inovační a technologický institut (EIT)
ve Varšavě „EIT Food Government Executive
Academy“. Tato událost účastníkům nabídne
přednášky a workshopy na téma nejmodernějších zemědělsko-potravinářských technologií a inovací. Cílem akce je poskytnout
praktické znalosti o výzvách, kterým čelí
globální zemědělsko-potravinářský průmysl, inovacích, trendech a jejich významu pro
RIS3 a operačních programech založených na
strukturálních a investičních fondech EU. Registrace je otevřena do 5. dubna 2020.
Více informací naleznete zde.
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2) vzdělávání a budování kapacit,
3) inovace, věda a výzkum, podnikání,
4) demokratické hodnoty a media,
5) veřejná politika a institucionální partnerství,
6) regionální rozvoj, životní prostředí, turismus
7) rozvoj společnosti.
Existují 3 typy grantů:
• Visegrad Grants - Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní
účast organizací z nejméně tří zemí V4. Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících
v okruhu 40 km od hranice.
• Visegrad+ Grants - Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit
aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele. Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž
hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice.
• Strategic Grants - Strategické granty jsou zaměřeny na roční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, která
má předsednictví ve skupině, od července 2019 do června 2020 je jí Česká republika.
Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze
všech zemí V4.
Výše dotace: max. výše na projekt nejsou stanoveny – u všech tří výzev se uplatňuje se
princip „value for money“ obecně se granty pohybují max. do 40 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 1. 10. 2020 (12:00). Návrhy projektů se podávají elektronicky v anglickém jazyce (aplikace se otevírá měsíc před uzávěrkou, tedy
1. 9. 2020).
Doba řešení: max. 18 měsíců pro Visegrad+ Grants, 12-36 měsíců pro Strategic
Grants
Více informací na stránkách výzev.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Operační Program
Výzkum, vývoj a vzdělávání - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v březnu výzvu s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2019), a které jsou uvedeny v
„no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných
pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce.
Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.
Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European
Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně,
ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se
tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European
Fellowships.
Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.
Podporované aktivity:
• Příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů
MSCA, které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku
finančních prostředků nebyly podpořeny:
o „no money“ projekty MSCA - příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR)
o „no money“ projekty MSCA - výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výSledujte aktualní informace na research.czu.cz
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zkumných pracovníků z ČR v zahraničí)
• Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka. Podpůrný nástroj
nemůže být samostatnou aktivitou.
Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce –
tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého
pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
Pro aktivitu č. 2 Podpora „no money“ projektů MSCA - výjezdy z ČR je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy
k jednotlivým mobilitám.

Konference IRESE 2020

Ve dnech 18. - 20. července 2020 se v Bruselu
uskuteční mezinárodní konference k obnovitelným energetickým systémům a environmentálnímu inženýrství „Renewable Energy
Systems and Environment Engineering - IRESE“. Konference poskytne příležitost k diskuzi
o stavu systémů obnovitelné energie a otázkách životního prostředí mezi akademiky,
výzkumnými pracovníky, inženýry, studenty
a odborníky z průmyslu. Uzávěrka pro podávání abstraktů je 1. května 2020.
Více informací, včetně registračních poplatků, naleznete zde.

Výše dotace: minimální výše výdajů není určena, max. výše výdajů 100 mil. Kč
Celková alokace výzvy: 100 mil. Kč
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 12 - 40 měsíců, max. do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: do 31. 8. 2020. Vzhledem k tomu, že každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost, prosíme, v případě zájmu o tuto
výzvu, nejprve kontaktovat Oddělení rozvoje a projektového řízení na email: toulap@
rektorat.czu.cz.
Více informací na stránkách výzvy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Program Mobility Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení
2021–2022
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou
podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení
mezinárodních projektů základního výzkumu.
Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž
je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele)
neopakovalo třikrát za sebou. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich
spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu
určeného k podpoře z jiných zdrojů financování. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších
setkáních konaných v partnerských státech.
Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na
cestovní pojištění.
Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou
řešení 2021-2022 (od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022) ze všech oblastí základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen
paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu
jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Výše dotace: max. 78 000 Kč/rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.
Výše alokace výzvy: 3 120 000 Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % při dodržení limitů daných
výzvou
Doba řešení: 2 roky
Předkládání projektových žádostí: 30. 6. 2020
Více informací na stránkách výzvy.
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MŠMT: Program AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a
rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období
2020 – 2022

Online workshop k MSCA Individual Fellowships

Dne 22. června 2020 se koná on-line
workshop „HOW TO WRITE A COMPETITIVE
PROPOSAL FOR MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS INDIVIDUAL FELLOWSHIPS?“,
který organizuje Technologické centrum AV
ČR. Akce je určena výzkumným pracovníkům, kteří budou letos podávat projekt do
poslední výzvy MSCA-IF-2020. Účastníci se
na workshopu naučí, jak napsat konkurenceschopný a kvalitní návrh
Podrobné informace včetně programu a registračního odkazu naleznete zde. On-line
workshop bude probíhat v anglickém jazyce.
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Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního
sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. Spolupráce probíhá
v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v rámci programu „AKCE
Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání“.
Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich
historických kořenů.
• projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
• společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
• společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a work		shopy;
• přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
• výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
• finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce
		 programu AKTION Česká republika - Rakousko;
• letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
• letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
• akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;
U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (mladí výzkumní pracovníci do 10 let po ukončení disertace).
Formulář Návrh projektu se vyplňuje elektronicky v korektní němčině nebo angličtině. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750
znaků) je třeba vyplnit také česky. Návrhy projektů musí být za českou stranu opatřeny podpisem řešitele projektu a děkana příslušné fakulty včetně razítka.
Způsobilé výdaje projektu:
• Pobytové náklady účastníků projektů z České republiky v Rakousku
• Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky, ces		 tovné českých i rakouských účastníků na rakouském území
• Honorář/odměna za výuku
• Ubytování pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
• Stravné pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
• Cestovné účastníků projektů z České republiky při cestách do Rakouska,
		 cestovné českých i rakouských účastníků na českém území
Alokace výzvy: 4,5 mil. Kč
Výše dotace na jeden projekt: není určena, výše stipendia je 1 050 EUR/měsíc pro
diplomanty, disertanty, 1 150 EUR/měsíc pro vědecké pracovníky, 90 EUR/den pro
vědecké pracovníky na krátkodobé pobyty, 45 EUR/den pro účastníky exkurzí, seminářů apod.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí:
pro rok 2020:
a) od 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12.
2020;
pro rok 2021:
a) od 30. 10. 2020 do 30. 11. 2020 na období realizace projektů od 1. 2. do 31. 12.
2021;
b) od 15. 3. 2021 do 15. 4. 2021 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2021;
c) od 15. 8. 2021 do 15. 9. 2021 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12.
2021;
pro rok 2022:
a) od 30. 10. 2021 do 30. 11. 2021 na období realizace projektů od 1. 2. do 31. 12.
2022;
b) od 15. 3. 2022 do 15. 4. 2022 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2022;
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c) od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12.
Více informací na stránkách DZS.

Vybrané připravované výzvy
Evropská komise: Program Horizont 2020 – Green Deal

Konference: ICSD 2020

Dne 9. – 10. září 2020 s v Římě uskuteční
konference ICSD 2020 (8. mezinárodní konference o udržitelném rozvoji), která je letos
inspirována kritickými výzvami v globálním
měřítku pro ekonomickou, environmentální
a společenskou udržitelnost a to jak pro současné tak i budoucí generace. Tématem konference je vytvoření jednotného základu pro
udržitelný rozvoj: výzkum, praxe a vzdělávání. Téma klade důraz na výzkum realizovaný
s cílem dodávat informace pro každodenní
postupy, politiky a analytické přístupy.
Konference aktuálně přijímá abstrakty na
téma: Ekonomická udržitelnost, Udržitelnost
životního prostředí, a Sociálně-kulturní udržitelnost.
Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu naleznete zde.
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Evropská komise připravuje jednu z posledních výzev v rámci programu H2020.
Připravovaná výzva European Green Deal cílí na okamžitá a zásadní opatření v boji
proti změně klimatu, která mají učinit Evropu do roku 2050 klimaticky neutrální.
Odhadovaný rozpočet je řádově 1 miliarda EUR. Rozpočet bude pocházet především z příspěvků třetích zemí a nedávného navýšení rozpočtu H2020. Výzva se bude
přímo zabývat hlavními prioritami Evropské zelené dohody a vytvoří cestu pro další
související výzkumné a inovační iniciativy v kontextu Horizontu Evropa.
Navrhovaná výzva se od předchozích výzev v rámci programu H2020 liší strukturou
i přístupem. Snaží se reagovat na naléhavost současné situace a ambice nové Komise.
Bude se snažit prokázat klíčovou schopnost VaV poskytovat konkrétní řešení, která
řeší 8 klíčových priorit a 3 horizontální oblasti v rámci Evropské zelené dohody,
v relativně krátkém časovém rámci. Kromě technologického vývoje by měly být podporovány také experimenty a sociální inovace pro nové způsoby zapojení občanské
společnosti a umožnění spotřebitelům rozhodovat o udržitelnějších rozhodnutích.
V programových výborech nyní probíhá diskuze ohledně počtu témat, předběžně se
počítá s max. 15-20 tématy.
Jednotlivé klíčové akce jsou:
• Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges
		 o Preventing and Fighting Wildfires , Research & innovation, integration
			 and demonstration
		 o Towards climate neutral and socially innovative cities
		 o Demonstrating innovative solutions for resilience of regions to climate
			 change
• Clean, affordable and secure energy
		 o Demonstration of innovative critical technologies to enable future large
			 scale deployment of offshore renewable energy technologies and their inte
			 gration into the energy system
		 o Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link be			 tween renewables and industrial applications
• Industry for a clean and circular economy
		 o Closing the carbon cycle in industry: renewable energy driven reduction of
			 CO2 using innovative catalytic materials and technologies
		 o Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the
			 circular economy
• Energy and resource efficient buildings
		 o Building and renovating in an energy and resources efficient way
• Sustainable and smart mobility
		 o Green Airports and Ports: green aviation and shipping
• Farm to Fork
		 o From farm to fork: testing and demonstrating high impact innovations to
			 address food system challenges in a place based context
			 - achieving climate neutral farms, and/or achieving climate neutral food
			 businesses;
			 - reduction of pesticides, antimicrobials, fertilizers and harmful nutrients,
			 towards zero pollution
			 - reduction of food loss and waste
			 - shifting to sustainable and healthy diets, sourced from land and sea
• Ecosystems and Biodiversity
		 o Test, demonstrate and promote systemic solutions for up scaling the resto			 ration of biodiversity and ecosystem services
• Zero pollution, toxic free environment
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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		 o Mitigating the effects of persistent and mobile chemicals
		 o Towards innovative regulation of chemical and pharmaceutical mixtures

Otázky a odpovědi ke COVID-19 a
H2020

Technologické centrum AV připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často
kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje
přímo Evropská komise a jejich nejaktuálnější seznam můžete nalézt zde. Odpovědi si v
tomto dokumentu můžete přečíst v českém
jazyce s odkazy na jejich původní verzi.
Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které pomohou příjemcům projektů programu
H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které
organicky vznikají v rámci současné situace.
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Horizontální oblasti:
• Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
		 o European Research Infrastructures capacities and services to address Euro			 pean Green Deal challenges
		 o Developing end user products and services for all stakeholders and citizens,
			 supporting climate adaptation and mitigation
		 o Towards a transparent & accessible ocean (a Digital Twin of the Ocean
• Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable
		Europe
		 o European capacities for citizen deliberation and behavioral change for the
Green Deal
		 o Empowering citizens to act on climate change through education, monito			 ring of their environmental impacts, and civic involvement
• International cooperation
Předpokládané vyhlášení výzvy: září 2020
Alokace výzvy: 1 mld. EUR
Předkládání projektových žádostí: do konce ledna 2020
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