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Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 
2021 – 2027 (1. výzva) 
Cílem programu je zlepšit implementaci regionálních 
rozvojových politik, včetně programů Investice pro 
růst a zaměstnanost. Dotace jsou určeny na posilování 
institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi 
subjekty zapojených do realizace regionální politiky 
(konference, workshopy, příprava strategií, akčních 
plánů a postupů, doporučení, studijní návštěvy, 
školení, pilotní investice). 
Podporovaná témata: Smarter Europe, Greener 
Europe, More social Europe 
Celková alokace: 130 mil EUR 
Uzávěrka: 31. 5. 2022 
Maximální výše dotace: 80% 
Více informací: zde 
 
ERASMUS+ Alliances for Innovation, zde 

Cílem je podpořit inovace prostřednictvím spolupráce 

a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, 

odborným vzděláváním a přípravou a širším 

socioekonomickým prostředím včetně výzkumu. Může 

se jednat o projekty zaměřené na rozvoj inovací ve 

spolupráci s podniky nebo projekty podporující Pakt 

pro dovednosti a zaměřené na jeden ze 14 

průmyslových ekosystémů.   

Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím 

portálu FTOP do 15. září 2022 v rámci jedné nebo 

obou následujících skupin:   

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky  

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti 

dovedností  

Více informací naleznete v informačním letáku, 

v Příručce k programu a na webových stránkách 

Evropské komise, kde jsou také k dispozici doprovodné 

materiály pro zájemce o podání žádosti v letošní 

výzvě.  

 
 

 

Projektová kancelář nabízí podporu ve formě: 

• konzultace projektových záměrů  

• vyplnění žádosti/přihlášky  

• zajištění formálních příloh a kontroly  

• komunikace s poskytovatelem dotace. 

Více informací: zde 

 PK@vse.cz    224 095 731        

 

 
Online webinář pro zájemce k projektům Aliance pro inovace, které 
mají termín pro podávání žádostí 15. září 2022pořádá kancelář CZELO 
ve spolupráci se slovenskou národní agenturou pro Erasmus+ SAAIC. 
Registrace možná  zde 
 
 
 

 

 

 
 

 

Nabízená podpora a kontakty 

 

PLÁNOVANÉ výzvy 

OP JAK – 1. Špičkový výzkum - Podpora výzkumných projektů s 
potenciálem tvorby excelentních výzkumných výsledků, důraz na 
kvalitní tým, mezinárodní dimenzi, interdisciplinaritu výzkumu. Po 
vyhlášení výzvy  bude probíhat celoškolní koordinace pod vedením PK 
 

Aktuální výzvy 

 

AKTUALITY 

 

EK - Erasmus pro mladé podnikatele - SMP-COSME-2021-EYE-01 
Erasmus for Young Entrepreneurs – zvýšení podnikavosti, rozvoj 
mezinárodního pohledu a konkurenceschopnosti malých a středních 
evropských podniků, posílení potenciálních start-up podnikatelů a založení 
mikro a malých firem v participujících zemích, vhodné pro VŠE v roli 
partnera 
Podmínky složení konsorcia: minimálně 6 subjektů ze 4 různých zemí, 
minimálně polovina konsorcia musí splnit alespoň 5 let zkušeností 
s implementací programu EYE, včetně vedoucího konsorcia 
Celková výše dotace: 40 mil EUR 
Uzávěrka: 8. června 2022 
Max výše grantu: 4 mil EUR pro velký projekt a 2 mil EUR pro malý 
Maximální výše dotace: 100% 

Více informací: zde 
 

https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-04/Interreg%20Europe%20-%20First%20call%20-%20Terms%20of%20reference_0.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Alliances%20for%20Innovation%20factsheet%202022.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Alliances%20for%20Innovation%20factsheet%202022.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/2700
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021-2022-2021-06-08_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021-2022-2021-06-08_en
https://strategie.vse.cz/projekty-mimo-vedu-a-vyzkum/projektova-kancelar/731-2/
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_o_nas.html
https://www.dzs.cz/udalost/aliance-pro-inovace-webinar-k-vyzve-2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-eye-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SMP-COSME-2021-EYE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf

