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1/ Projektové oddělení FUD

- vyhledávání grantových příležitostí, dotačních titulů a projektových výzev 

(náměty projektů a témat ideálně od ateliérů/osobností)

- spolupráce na projektových žádostech s hlavními řešiteli (ve výzvách 

ministerstev, obcí a krajů, Evropské unie, nadací apod.) 

- evidence veškerých projektů ve všech fázích projektového cyklu (v systému 

IMIS) 



- koordinace projektu a projektových týmů vč. průběžné komunikace s 
řešiteli dílčích části

- spolupráce na přípravě průběžných a závěrečných zpráv projektů 

- zajištění archivace veškeré dokumentace projektů (administrativní 
archiv) a ve spolupráci s PR monitoring publicity (včetně archivace 
grafických materiálů, fotodokumentace, ohlasů v médiích) 
SPOLUPRÁCE S ŘEŠITELI NA SDÍLENÍ INFORMACÍ 

- administrativní agenda související s projektem a dohled na průběžné 
čerpání rozpočtu v souladu s rozhodnutím o přidělení dotace (kontrola 
plnění finančního plánu, evidence v systému IMIS, příprava podkladů pro 
ekonomickou agendu) 

- spolupráce s finančním manažerem a ekonomickým oddělením 
(příprava vyplacení faktur, účtů, smluv apod. pro evidenci dokladů)



web, info, IMIS

web - Projekty - souhrnné informace a odkazy na projekty, Informační newsletter CPS (centrum 
projektového servisu)

https://www.ujep.cz/cs/cat/univerzita/projektova-cinnost/projekty

Kancelář č. 230, 1. patro (děkanát) - Eva & Adéla

IMIS - systém projektových listů, záměrů

● zadávat, informovat, aktualizovat

https://imis.ujep.cz/

= Projektový záměr - podpisy (řešitel projektu, vedoucí, děkan, správce rozpočtu, rektor/prorektor)

https://www.ujep.cz/cs/cat/univerzita/projektova-cinnost/projekty
https://imis.ujep.cz/




projektový list v IMIS



2/ Aktuálně vypsané dotační možnosti  

- Elbe/Labe

- Visegrad Fund

- Asistenční vouchery

- Podpora kulturní činnosti v Ústeckém kraji

- MK ČR (kulturní projekty + zahraničí prezentace + konference + publikace)

- Nadace (ČEZ, Preciosa ad.)



SN/CZ - dříve Elbe/Labe

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem ukončen projekt 

2014-2020;

Program bude pokračovat i v novém programovém období 2021-2027, čeká se na specifikaci podmínek.

Více informací o aktuálních možnostech dotace včetně doplňujících informací o realizovaných projektech a 

dopadech současné situace na řešené projekty: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

Více také zde: https://www.sn-

cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp?fbclid=IwAR2gElcdx5fejriwZnE3Ld00tP

Cg9be6ilyHbzWX2GIiGV9hNgK-IALO_GI

Otevřené výzvy o tzv. náhradní projekty v osách “vzdělávání”, “udržitelná partnerská spolupráce”, “malé projekty”.

Deadline: 23. 7. a 8. 10. 2021

https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp?fbclid=IwAR2gElcdx5fejriwZnE3Ld00tPCg9be6ilyHbzWX2GIiGV9hNgK-IALO_GI


Visegrad Fund

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v 

oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.

Možno žádat do tří typů Visegrad Grants, Visegrad + Grants, Strategic Grants.

Termín pro podávání žádostí na rok 2021: 1. 6. a 1. 10. 2021.

Více zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Příklady realizovaných projektů:

● CENSE - konference + výstava / řešitel: J. Krtička (hlavní řešitel projektu)

● Fashion Forward - módní přehlídky + workshopy / řešitel: Jan C. Löbl (partner projektu)

https://www.visegradfund.org/apply/grants/


Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Dotační program pro přípravu strategických projektů v souladu se Strategií kraje (RIS3) - rozvoj - inovace, konkurenceschopnost, a 
to do podoby projektové fiše (studie proveditelnosti jako výstup projektu).

Příjem žádostí: průběžně do prosince 2021 (vč. čerpání v r. 2021)

Vhodná je předchozí konzultace projektu s kanceláří na KÚ (před podáním) a UJEP (aktuálně vyčerpána kapacita podání - UJEP žádá 
o výjimku, status bude aktualizován).

Podporované aktivity:

● zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků, jiné analytické 
práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia realizovatelnosti

Více:

http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-
1752526/p1=204744?fbclid=IwAR0dFfsL2h9nL1JAzTZtz0XCNrXTX5Moeb2hK8qddmGIhxUPtC_IJIm9pmk

http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-1752526/p1=204744?fbclid=IwAR0dFfsL2h9nL1JAzTZtz0XCNrXTX5Moeb2hK8qddmGIhxUPtC_IJIm9pmk


Program podpory regionální kulturní činnosti

Ústecký kraj

● podporované aktivity: výstavy, koncerty, soutěže, vzdělávací programy (žádost do výše 150 

tis. Kč)

● lhůta pro podání žádostí: 27. 5. - 9. 6. 2021 na rok 2021

Více: https://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-regionalni-kulturni-cinnosti-na-rok-2021/d-

1755659/p1=204744?fbclid=IwAR09DMuRd2b6dsQfDRYaWBjCs4KhewUSwFMCawxLtT33Qrtsb

wC33B3I654

Magistrát města Ústí nad Labem

● kulturní a vzdělávací projekty 

● termín podání: podzim předchozího roku

https://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-regionalni-kulturni-cinnosti-na-rok-2021/d-1755659/p1=204744?fbclid=IwAR09DMuRd2b6dsQfDRYaWBjCs4KhewUSwFMCawxLtT33QrtsbwC33B3I654


MK ČR - zahraniční odbor

Tematické okruhy:

1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.

2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.

3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.

4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

2 termíny uzávěrky: 30. 9. a 31. 3. každý rok

LUNGOMARE ART - Pavel Mrkus, Jiří Kovanda, kurátor M. Koleček, Rijeka - Kulturní město Evropy 2020.

Dharmanautica, J. Černický, P. Pepperstein, Minsk, Bělorusko



MK ČR - odbor umění, literatury a knihoven

● uzávěrka 30. 9. (předcházející rok)

možnost dofinancování vnitřních grantů FUD

Dotační okruhy: 

- výstavní projekty (samostatná výstava)
- ostatní projekty: a/ festival, sympozium (nadregionální, celostátní, mezinárodní 

význam); b/ rezidenční pobyty; c/konference, soutěže; d/ jiný projekt (podpora 
specifické akce)

- odborná neperiodická publikace - katalog, monografie - možnost dofinancování 
ediční činnosti FUD

Příklady realizovaných projektů:

publikace: L. Sýkorová, Cena EXIT výroční, výstavní program DUUL



Podpora z nadací

Nadace ČEZ

https://www.nadacecez.cz/

● podpora regionů - podpora veřejně prospěšných projekty v oblastech kultury, sociální péče, vzdělávání apod.
● odevzdávání žádostí: průběžně během roku

Nadace Preciosa

https://www.nadacepreciosa.cz/

● podpora oboru sklářství, kulturní a vzdělávací aktivity, společnost a aktuální situace

Nadace Umění pro zdraví

http://www.umeniprozdravi.cz/grantove-rizeni/

● podpora aktivit - dle vypsaných témat (např. 2021: Projekty realizované studenty uměleckých škol; kulturně 
vzdělávací projekty pro mládež; umělecké akce pro seniory; zlepšení prostředí ve zdravot. zařízeních)

● uzávěrka žádostí na daný rok: jaro (březen 2021)

https://www.nadacecez.cz/
https://www.nadacepreciosa.cz/
http://www.umeniprozdravi.cz/grantove-rizeni/


3/ Grantové výzvy velkých projektů

- Norské fondy - připravuje se projekt Gardening of Soul

- Spravedlivá transformace

- TA ČR

- OP JAK

- Horizon - výzvy (př. Ticass)

INFO: o podání těchto výzev nerozhoduje samostatně FUD - více fakult se podílí 

na grantovém návrhu, nutno koordinovat přes rektorát

Centrum projektového servisu - rektorát



Norské fondy aneb Fondy EHP a Norska

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality

● Program KULTURA

Připravují se výzvy: 

- Současné umění 
- Posilování kapacit asociací, sítí a platforem

Termín podání: 31. 8. 2021 12:00

Aktuálně: poběží semináře pro zájemce o podání grantu (31. 5.)

Podporované aktivity:

● realizovat výjimečné profesionální kulturní a kreativní počiny v České republice
● inovativní projekty, které se nebojí reagovat na aktuální společenské výzvy / vychází z 

regionálních potřeb / otevírají mezikulturní dialog / jsou otevřeny mezioborové spolupráci / zaměřují 
se na původní tvorbu a její prezentaci / rozvíjí publikum / nebojí se koprodukce / posilují 
management kulturních organizací a umělce v jejich činnosti

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality


OP Spravedlivá transformace

Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) je podpořit území Ústeckého, 
Karlovarského a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora tzv. uhelných 
regionů bude zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při 
přechodu do jiných odvětví a obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. Finanční alokace 
operačního programu je 40 miliard korun a prostředky budou poskytnuty nad rámec ostatních 
fondů EU.

základní info: 

https://www.ujep.cz/cs/29556/operacni-program-spravedliva-transformace

UJEP - 3 strategické projekty (drafty), odevzdány 28. 4. 2021

kraj bude rozhodovat, který bude podpořen v tomto programu

https://www.ujep.cz/cs/29556/operacni-program-spravedliva-transformace


OP JAK

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je 
podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných 
příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

OP JAK vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na 
úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Návrh Programového dokumentu OP JAK je k dispozici: https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-
operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1

Více informací o programu OP JAK: https://opvvv.msmt.cz/2021-plus

Odkaz na podcast/video k OP JAK: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm

● Vyhlášení konkrétních výzev se plánuje na podzim 2021.
● Projektový záměr je dobré připravovat s předstihem - možnost zapojení více pracovišť

https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm


OP JAK - Příklady typových podporovaných aktivit:

- další vzdělávání v manažerských, profesních a osobnostně rozvojových dovednostech

- vytváření podmínek, které umožní začínajícím výzkumníkům budovat po ukončení studia vlastní 

výzkumné skupiny

- mezinárodní a mezisektorové mobility

- rozvoj know-how pro zvýšení účasti v mezinárodních grantových programech včetně podpory 

přípravy žádostí do mezinárodních grantových schémat; 

- zapojení studentů (tj. budoucích výzkumných pracovníků) do výzkumných projektů; 

- rozvoj podmínek pro příchod a adaptaci výzkumníků a technických a dalších odborných pracovníků 

ze zahraničí; - podpora sladění vědeckého a soukromého života a snižování genderových 

nerovností 

- realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry; - rozvoj nastavení 

možností uplatnění znalostního transferu/transferu technologií v praxi (včetně podmínek pro 

zakládání start-ups/spin-offs) uvnitř VO;



OP JAK - Příklady typových podporovaných aktivit:

- vznik a rozvoj struktur a platforem pro efektivní spolupráci výzkumného a aplikačního sektoru; 

- navazování partnerství a rozvoj spolupráce s partnery z aplikační sféry včetně obousměrných 

mobilit pracovníků; 

- rozvoj spolupráce VŠ a subjektů aplikační sféry již v rámci přípravy budoucích výzkumných 

pracovníků (v rámci postgraduálního studia), příprava zázemí pro Knowledge Transfer 

Partnership; 

- příprava společných projektových záměrů se subjekty z aplikační sféry do národních i 

mezinárodních grantových schémat; 

- šíření výsledků a výstupů výzkumu realizovaného společně se subjekty aplikační sféry.



Horizon 

Europe

2021

-2027



Horizont Evropa - MSCA 

● cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných 
pracovníků v Evropském výzkumném prostoru

● zacíleno na všechny vědní obory (bottom-up přístup)

Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat 
finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se 
přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.

● projekt je řešen v konsorciu institucí (partnerský projekt)
● tým tvoří senior i junior výzkumní pracovníci (akademická sféra, vědecká pracoviště, neziskový 

sektor aj.)

Plán otevření výzvy: 17. 6. 2021

Termín odevzdání projektu: 7. 10. 2021



Horizont Evropa - doktorské a postdoktorské granty

Excelentní věda - Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) 

3 okruhy: 

Starting Grants; Consolidated grants - podpora Ph.D. pracovníků v rámci výzkumných týmů a programů

Advanced Grants - podpora postdoktorandského a dalšího výzkumu již etablovaných pracovníků

Synergy Grants - podpora týmů

- možnost kombinování např. s programem Erasmus+ nebo Kreativní Evropa (dofinancování)
- hodnotí se excelentní životopis , publikace, intelektuální kapacita řešitele

termíny: vyhlášení 9/2021; uzávěrka 3/2022

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

Portál Horizont Evropa   https://horizontevropa.cz/cs

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


Kreativní Evropa

https://www.kreativnievropa.cz/

Skládá se ze dvou dílčích programů a mezioborové části: 

● dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního 

průmyslu 

● dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti 

kulturních a kreativních odvětví 

● mezioborová část – zahrnuje Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových 

projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví

Vyhlášení je avizováno na přelom května a června 2021.

https://www.kreativnievropa.cz/


Kreativní Evropa - aktuálně

● program

„Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU“

Pilotní výzva na podporu projektů zabývajících se kulturou a jejím vlivem na zdraví a 

kvalitu života. Mezi takové projekty mohou patřit workshopy, studentské výjezdy, 

konference, vzdělávací aktivity, sítě a networky, studie, analýzy a další výzkumné aktivity. 

Výzva se naopak netýká organizace kulturních akcí a umělecké tvorby.

Bude podpořen pouze 1 projekt s dobou trvání 18 měsíců.



4/ Příklady dobré praxe 

a doplňující informace



Projekt CENSE / 2019-2020

http://murmurans.ujep.cz/

Výstupy projektu

● konference
● výstava se sound performance
● publikace
● rozvoj partnerské spolupráce

Project partners

○ The Soundscape Research Studio, Institute of Cultural Studies, University Wroclaw (PL)

○ Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University, Nitra (SK)
○ Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest (HU)
○ Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem (CZ)
○ CONA |institute for contemporary arts processing

http://murmurans.ujep.cz/
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/
https://www.ff.ukf.sk/
http://mome.hu/
http://fud.ujep.cz/
http://www.cona.si/


Projekt TICASS (2017-2021) 
podpora z Horizon 2020 - MSCA

www.ticass.eu

5 partnerských institucí

téma / společný výzkum

technologies of imaging in communication, 

arts and social science 

Cíl: 

● mobility a profesní růst

Výstupy v projektu: 

● konference, výstavy, workshopy, 

výměna zkušeností, mezinárodní 

spolupráce

http://www.ticass.eu


Rijeka - Evropské 

město kultury 2020

výstava ve veřejném prostoru, site-

specific

J. Kovanda, P. Mrkus (mezinárodní 

skupinová výstava)

kurátor: M. Koleček

podpořeno v rámci grantu MK ČR -

zahraniční odbor, projekty vysílané do 

zahraniční



Cena EXIT - výroční 

publikace

výstava a publikace Cena EXIT

publikace podpořena v rámci MK ČR -

program neperiodická publikace

dofinancování vnitřního edičního 

grantu



Menší formáty podpory 

přímo z rektorátu (z MŠMT apod.)

IP (Institucionální plán)

Termín podání: průběžně do 30. 11. 2021 (s čerpáním v roce 2021)

● účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod.

● výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů

● výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní 

spolupráce

● výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP

● výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci

● hostování zahraničních odborníků

● organizace mezinárodních letních škol



Podpora studentů doktorských oborů na UJEP

aktuálně řešené

● Q projekt
https://fud.ujep.cz/q-projekt/
U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro 
Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV

● SGS (Studentská grantová činnost)
https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost
Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty 
magisterských nebo doktorských studijních programů. 
Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student 
studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku.

https://fud.ujep.cz/q-projekt/
https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost


Přijďte za námi 

s projektovým záměrem, nápadem, vizí ...

● poradíme se strukturou projektu
● informujeme vedení fakulty a rektorát
● najdeme vhodné dotační výzvy
● ověříme výstupy dle požadavků donátora
● pomůžeme vyčíslit rozpočet
● naplánujeme podání projektu
● zajistíme přílohy (oficiální dokumenty)
● budeme průběžně hledat další možnosti financování vašeho projektu

Pozn. Projektové žádosti se vždy podávají pod hlavičkou UJEP a jejího IČO, i když se 
jedná pouze o fakultní projekt, a proto existuje systém IMIS a evidence projektových 
záměrů s požadavkem informovat o projektu min. 1 měsíc předem.


