Aktuální informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci
v souvislosti s pandemií (k 23. 4. 2020)
1) GA ČR
• Způsobilé náklady v běžících projektech https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobilenaklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/
• Vyhlášení zvláštní výzvy mezinárodní spolupráce na principu Lead Agency v souvislosti
s koronavirem administrované rakouskou agenturou FWF https://gacr.cz/vyhlaseni-vyzvyurgent-funding-sars-cov-2/ s uzávěrkou příjmu žádostí 30. září 2020
• Nový termín uzávěrky soutěže pro standardní, JUNIOR STAR, mezinárodní, EXPRO projekty
4. května 2020 https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-5/ …
¨
2) TA ČR
• Změny v harmonogramu vyhlašovaných soutěží https://www.tacr.cz/zmeny-vharmonogramu-vyhlasovani-verejnych-soutezi/
• Možnost rozšíření běžících projektů s ohledem na pandemii https://www.tacr.cz/aktivity-napodporu-vavai-covid-19/
• Národní centra kompetence – posun termínu vyhlášení 2. v.s. na konec roku 2020
a eventuální možnost prodloužení realizace projektů z 1.v.s.
• AquaticPollutants Call 2020 posun termínu https://www.tacr.cz/aquaticpollutants-call-2020posun-terminu-pro-prijem-zkracenych-navrhu-projektu/
• M-ERA.net Call 2020 uzávěrka 16. června 2020 https://www.tacr.cz/m-era-net-2-call-2020vyzva-na-podporu-materialoveho-vyzkumu-je-otevrena/
• https://www.tacr.cz/program-nck-zmena-terminu-vyhlaseni-2-vs-a-aktualizace-parametru/
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3) Ministerstvo vnitra
• V polovině dubna plánováno v souvislosti s pandemií vyhlášení 4. v.s. Programu
bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/bezpecnostnim-vyzkumem-proti-covid-19.aspx
• Běží 1. v.s. 3. podprogramu programu IMPAKT s uzávěrkou 25. května 2020
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx
4) Ministerstvo školství
• http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktuality
5) Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Vyhlášena 2. v.s. programu Country for the future – (uchazečem může být pouze podnik, ten
může uplatnit náklady na smluvní výzkum), uzávěrka 15. května 2020
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejnesouteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/
• Inovační vouchery COVID-19 – Agentura pro podnikání a inovace, uzávěrka 31.12.2020,
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-voucheryvyzva-v-covid-19/

-

Možnost navýšení podpory realizovaných projektů v programu TRIO zaměřených na boj s
onemocněním COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbou
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/moznost-navyseni-podporyprojektu-v-programu-trio-zamerenych-na-covid-19

6) Ministerstvo zdravotnictví - Agentura pro zdravotnický výzkum
• Do odvolání jsou pozastaveny plánované kontroly projektů
• Náklady zahraničních pracovních cest v rámci projektů z pohledu opatření ohledně
koronaviru http://www.azvcr.cz/aktuality/upozorneni-k-zahranicnim-pracovnim-cestam-vsouvislosti-se-sirenim-koronaviru
7) Ministerstvo zemědělství
• připravuje se vyhlášení 4. v.s. programu ZEMĚ http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvia-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2020/vyzkumne-potreby-ministerstva/
8) RVVI
• Opatření k řešení urgentních výzev ve výzkumu
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=902855
9) Evropská komise, aktuální informace, změna termínů evropských projektů
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
10) Další informace
• Soutěž německého ministerstva pro vědu a vzdělání pro mladé výzkumníky v oblasti
udržitelného rozvoje GREEN TALENTS 2020 https://www.greentalents.de/ uzávěrka 19.
května 2020
• TAČR na květen připravuje vyhlášení 2. v.s. programu DELTA2 https://www.tacr.cz/programdelta-2-predbezne-parametry-zahranicnich-organizaci/
• TAČR na květen připravuje vyhlášení 3. v.s. programu Prostředí pro život
• Běží 2. v.s. programu Doprava 2020 na TAČRu s uzávěrkou 10. června 2020
https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
• Panevropský hackhaton Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace
s cílem vyvinutí inovativních řešení k překonání společenských výzev souvisejících s
koronavirovou nákazou, ve dnech 24.-26. 4. 2020
https://euvsvirus.org/

