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1
Termíny vyhlášení 
prvních výzev 

2
Informační dny 
Evropské komise

3
Další akce EK

4
Novinky TC a nový 
národní portál HE 



ERC + MSCA
Oblast/klastr Aktuální informace

ERC Nově otevřená výzva pro ERC Advanced (uzávěrka 31. srpna);
do půlky července se předpokládá schválení pracovního programu pro 2022, kalendář 
výzev pro 2022 bude následovat. 

Dne 17. června pořádá TC ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve 
výzvách ERC on-line seminář pro instituce k podpoře žadatelů, všichni zájemci z řad vedení 
institucí a projektové podpory jsou vítáni (registrace na našem portálu).

Výhled: přelom léta a podzimu mock interview pro žadatele o ERC Starting granty z výzvy 
2021. 

MSCA Otevření 22. června (posun z 27. května) pro MSCA Doctoral Networks, Postdoctoral
Fellowships a MSCA and Citizens, 
posunuta uzávěrka pouze pro MSCA PF na 12. října, DN zůstávají s uzávěrkou 
16. listopadu a MSCA and Citizens 7. října. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=erc;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/79/on-line-seminar-pro-instituce-k-podpore...


KLASTRY 1 - 4
Oblast/klastr Aktuální informace

Klastr 1 
(zdraví)

Otevření se očekává v druhé polovině června (22. června), posunutí uzávěrek zatím nebylo 
avizováno (dle aktuálního draftu WP stále na 21. září).

Klastr 2
(kultura a 
společnost)

Otevření 22. června, uzávěrky 7. října.

1. července info day EK, následující den brokerage event. 
Klastr 3
(bezpečnost)

Otevření 30. června, uzávěrka pro „cybersecurity“ 21. října, ostatní výzvy s uzávěrkou 23. 
listopadu. 

Podobný rozvrh avizován i pro výzvy roku 2022.
Klastr 4
(digitalizace,
průmysl a 
vesmír)

Společné otevření 22. června, uzávěrky se liší:
Destinations 1 a 2 – 23. září,
Destinations 3, 6 a část 4 – 21. října.

Zdržená část Destination 4 a celá Destination 5 (Vesmír): v programovém výboru se stále 
jedná o kontroverzní otázce vyloučení některých AC ze strategicky důležitých témat, 
rozhodnutí by mělo padnout na podzim. Otevření nejdříve na začátku 2022. 



KLASTRY 5, 6 A OBLAST ROZŠIŘOVÁNÍ EXCELENCE
Oblast/klastr Aktuální informace

Klastr 5 (klima, 
energetika, 
doprava)

Programový výbor plánovaný před „letními prázdninami“, pozor, informační dny spadají na 
státní svátky 5 a 6. července. 

Otevření výzev se očekává 24. června, také uzávěrky budou posunuté (byť ty nejbližší 
například jen o týden).

Klastr 6 
(potraviny, ŽP, 
bioekonomika)

Otevření 22. června.

Uzávěrky 6. října, kromě výzvy HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02 (22. července).
WIDERA Zveřejnění 29. června, uzávěrky by měly být posunuté na říjen. 

(V části ERA by měly být výzvy otevřené už k 22. červnu).



EIE + EIC
Oblast/klastr Aktuální informace

Evropské 
inovační 
ekosystémy

22. června otevření, 

Výzva CONNECT – uzávěrka 26.10.
Výzva SCALE-UP – uzávěrka 10.11.
Výzva InnovSMEs – uzávěrka 1.9.

Evropská rada 
pro inovace

Pathfinder Challenges (otevření 15. června, uzávěrka 27. října)
Transition Open a Challenges (otevřeno, uzávěrka 22. září)

+ EIC Akcelerátor cut-offs 16. června a 6. října. 



 28. června (PO) Infrastruktury

 29. + 30. června (ÚT+ST) Klastr 4

 30. června (ST) Klastr 3

 1. července (ČT) Klastr 2 

 2. července (PÁ) Klastr 1

 5. + 6. července (PO+ÚT) Klastr 5

 7. + 8. července (ST+ČT) Klastr 6

 9. července (PÁ) WIDERA

INFORMAČNÍ DNY EK 
K VÝZVÁM 2021



 https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

EUROPEAN R&I DAYS 2021

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


 Webinar: How to prepare a successful 
proposal in Horizon Europe (24 March 
2021)

 Webinar: A successful proposal for 
Horizon Europe: Scientific-technical 
excellence is key, but don’t forget the 
other aspects (21 April 2021)

 Webinar session: The Funding & tenders 
Portal for beginners (27 May 2021)

 Webinar session: Dissemination & 
Exploitation in Horizon Europe (9 June 
2021)

ZÁZNAMY AKCÍ EK K SHLÉDNUTÍ

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm


 Webinar session: Avoiding errors in 
declaring personnel costs in Horizon 
2020 grants (30 March 2021)

 Webinar session: Avoiding errors in 
declaring personnel costs in Horizon 
2020 grants (28 April 2021)

 Webinar session: Avoiding errors in 
declaring personnel costs in Horizon 
2020 grants (15 June 2021)

ZÁZNAMY AKCÍ EK K SHLÉDNUTÍ

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210330.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210428.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210615.htm


 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news

WEBINÁŘ PRO AUDITORY

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news


Nový český národní portál programu 
Horizont Evropa:

 Nejnovější aktuality, 

 Výzvy, 

 Kalendář akcí TC i EK, 

 NCPs, 

 Kontakty, …

HORIZONTEVROPA.CZ



NOVINKY NA WEBU

Odebírejte ZPRAVODAJ a NOVINKY z webu! Přečtěte si novou PUBLIKACI TC!

https://horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/200/technologicke-centrum-av-cr-vydalo-novou...


https://horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/206/nabidka-podpory-pro-koordinatory-behem-pripravy...

https://horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/206/nabidka-podpory-pro-koordinatory-behem-pripravy...


POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE TC

MODUL 9: Jak se stát hodnotitelem projektů
Horizont Evropa

On-line seminář pro instituce k podpoře
žadatelů ve výzvách ERC

(… na které je stále možné se registrovat)

https://horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/68/modul-9:-jak-se-stat-hodnotitelem...
https://horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/79/on-line-seminar-pro-instituce-k-podpore...


NEVÁHEJTE SE OZVAT
Aneta Kašlíková

+420 722 986 852

kaslikova@tc.cz

Právní a finanční NCP pro H2020/HE

www.tc.cz

http://www.tc.cz/
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