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OP PIK 

Partnerství znalostního transferu – Výzva VI 

Výzva směřuje na posílení mobility a rozvoj 
transferu znalostí mezi podnikovou a 
akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit 
inovační procesy v podnicích a sblížení 
výzkumných témat prováděných ve veřejném 
sektoru s potřebami podniků. 
Uzávěrka: 10.9. 2020 
Více informací: zde 

 

Norway Grants  
1st CALL “Trolltunga” 
The State Environmental Fund of the Czech 
Republic, as the Programme Operator of the 
Programme „Environment, Ecosystems and 
Climate Change“, supported by the Norway Grants 
2014-2021 
Uzávěrka: 30.6. 2020 
Celková alokace: 2,600,000 CZK 
Více informací: zde 
 
EK  
Digital Security and privacy for citizens and 
Small and Medium Enterprises and Micro 
Enterprises  
Proposals should bring innovative solutions to 
personal data protection, develop new 
applications and technologies in order to help 
citizens to better monitor and audit their security, 
privacy and personal data protection, enabling 
them to become more engaged and active in the 
fight against cyber, privacy and personal data 
protection risks. 
Uzávěrka: 27.8. 2020 
Více informací: zde 
 
 

Projektová kancelář nabízí podporu ve formě: 

 konzultace projektových záměrů  

 konzultace obsahu projektových žádostí 

 vyplnění žádosti/přihlášky  

 zajištění formálních příloh a kontroly  

 komunikace s poskytovatelem dotace. 

Více informací: zde 

 alena.jeslinkova@vse.cz    224 095 731        

 

H2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships  

The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative 

and innovative potential of experienced researchers, wishing to 

diversify their individual competence in terms of skill acquisition 

through advanced training, international and intersectoral 

mobility. 

Uzávěrka: 9.9. 2020 

Více informací: zde 
 

Na webu Oddělení strategie ZDE jsme shromáždili všechny 
dostupné údaje o projektech VŠE, uspořádali je na jednom místě 
a otevíráme pro Vás Databázi projektů (mimo vědecko-
výzkumných) od roku 2011. Další projekty přibývají a vše 
samozřejmě aktualizujeme. Do databáze se dostanete s 
přihlášením do INSIS. Projekty lze filtrovat podle: poskytovatele 
podpory, programu, řešitele – fakulty/ útvaru, stavu projektu 
(podaný/ běžící/ ukončený), dimenze projektu (národní/ 
mezinárodní), roku řešení (2011-2020), požadované 
udržitelnosti (ano/ne).  Z databáze je možné exportovat 
jakékoliv údaje do přehledné excelové tabulky. 

 

 
 

 

 

Nabízená podpora a kontakty 

 

AktuÁlnÍ výzvy 

 

Aktuální výzvy 

 

AKTUALITY 

 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-vi/
https://bf.sfzp.cz/calls/1st-call-trolltunga/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://strategie.vse.cz/projekty-mimo-vedu-a-vyzkum/projektova-kancelar/731-2/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://strategie.vse.cz/projekty/

