
GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Název projektu upřesnění
termín vyhlášení 

výzvy
termín podání pozn. odkaz

verze 

25.5.2021

ERC Advanced Grants 20.05.2021 31.08.2021 určeno pro mezinárodně uznávané odborníky

ERC Synergy Grants nebude v 2021 nebude v 2021 pro skupiny 2-4 hlavních řešitelů a jejich týmů

ERC Proof-of-Concept 14.01.2021

16.3.2021

17.6.2021

20.10.2021

podpora úspěšných řešitelů grantů ERC

květen 2021

Modul 6: Workshop pro žadatele o individuální granty pro postdoktorandy 

Marie Sklodowska-Curie 

(MSCA Postdoctoral Fellowships)

Horizont Evropa nové webové stránky https://www.horizontevropa.cz/cs

TAČR Éta bude nahrazena programem SIGMA bude až 2022 bude až 2022 v roce 2020 se podávaly projekty 15.6. (mimoř.výzva) a 15.10. https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Nové časy Česko-německý fond budoucnosti čtvrtletně na konci čtvrtletí
začíná 4. čtvrtletí 2020 - končí 4. čtvrtletí 2021

spolupráce v rámci pandemie
http://fb.cz/udalosti/tema-roku-2021-nove-casy-nove-cesty-1.

Česko-bavorká spolupráce Studijní, přednáškové a výzkumné pobyty https://www.btha.cz/cs/

Příspěvek na mobilitu z a do ČR průběžně 2021
pro studenty VŠ, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné 

pobyty
https://www.btha.cz/cs/granty/prispevky-na-mobilitu

Česko-bavorské akademické projekty průběžně 2021 podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

GAČR Grantová agentura České republiky 03/2022 04/2022 odhad termínů dle roku 2021 https://gacr.cz/podat-dulezite-terminy-a-lhuty/

MKČR NAKI II 2016-2022
nebude 2021 ani 

2022

nebude 2021 ani 

2022

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

národní a kulturní

identity na léta 2016 až 2022 (projekty na 3 - 5 let).

V roce 2021 a 2022 nebudou zahajovány nové projekty.

https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-

vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html

MKČR NAKI III 2023-2030 není známo není známo V dubnu 2021 schválen program NAKI III na období 2023-2030

https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-

aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-

az-2030-2500.html

11.06.2021

10.09.2021

30.06.2021

13.10.2021

GAJU 10/2021 odhad termínů dle roku 2020

V případě zájmu kontaktujte Projektové oddělení:

Ing. Eva Skálová eskalova@tf.jcu.cz

Ing. Linda Filová lfilova@tf.jcu.cz

https://www.silvanortica.com/cz/fond-malych-projektu/informace-pro-

zadatele.html

Interreg Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce (Aktivita 4 - 

Spolupráce vzdělávacích institucí – spolupráce různých typů škol a 

volnočasových zařízení)

https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po-1-posileni-

vyzkumu-technologickeho-rozvoje-a-inovaci

Rakousko - Česká republika

Evropský fond pro regionální rozvoj

Možnost získání dotace na realizaci projektu s rakouským partnerem.

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Fond malých projektů - musí mít 

přeshraniční dopad (jsou dány konkrétní 

oblasti)

BTHA

https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-

erc/informace

Horizont Evropa
Série interaktivních workshopů 

"Jak na program Horizont Evropa"

https://www.h2020.cz/cs/9-rp/informace/aktuality/akce-k-horizontu-

evropa-pripravovane-narodnim-informacnim-1
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