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•

• KONTAKT:   Oddělení pro vědeckou činnost  zajišťuje:

   Grantové projekty a soutěže
   Habilitační a jmenovací řízení

   Doktorské studijní programy    Hodnocení vědecké činnosti

   Metodická podpora projektů    Fakultní formulář pro granty

   ANLUPA-strážce výzev VaV    Kalendář OVČ

   Tvůrčí volna (sabatikl)    Archiv aktualit

   Správa OBD
   Seznam poskytovatelů grantů

AKTUALITY:

https://pedf.cuni.cz/PEDF-107.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-105.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-103.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-86.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2475.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2473.html
PEDF-188-version1-newfakultniformular.docx
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2474.html
https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/Veda/Lists/Kalend%20OV/calendar.aspx
https://pedf.cuni.cz/PEDF-106.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-105.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2681.html
https://www.ogrants.org/grants-02-funders.html
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Upozornění pro řešitele projektů: Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv
tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů, musí mít podepsanou   žádost
povolení k cestě  . V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou    smlouvu o
úhradě cestovních nákladů , na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle:   formulář pro proplacení cest
- zahraniční   a    formulář pro proplacení cest - tuzemský   musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční
vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů se prosím obracejte na zaměstnance    OZV PedF UK  .
Podrobnosti naleznete v oddílu    metodické podpory.  Nejvyšší povolený pracovní úvazek zaměstnanců pracujících na
projektech Horizontu Evropa  (H2020, HEUROPE, ERC, MSCA, 4EU+, apod.) je 1,2.

SYLFF poskytuje finanční podporu na
zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to
po dobu max. 2 let. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost. Podpořeným
uchazečům SYLFF otevírá množství příležitostí pro čerpání finančních prostředků i na podporu jejich    navazujících
aktivit  . Fakultní referent:    Mgr. Ivana Metelková

 HR Excellence pro podávání    GAČR  /   HEUROPE  /   CELSA
Na UK probíhá již několik let proces implementace HRS4R, certifikátem HR Award byla univerzita oceněna na začátku
roku 2019. Vyhodnocení „interim assesment" Evropskou komisí z roku 2021 konstatuje, že UK implementuje akční plán
  htps://cuni.cz/UK-8762-version1-interim_assessment_report.pdf .
V rámci HR Award jsme se zabývali rozvojem lidského potenciálu, ať už zlepšováním pracovního prostředí nebo formou
rozvoje dovedností - nejrůznějších soft skills jak vědeckých, tak administrativních  pracovníků, zvláštní pozornost pak
byla věnována donktorandům. Dále byla provedea změna procesu výběrového řízení, úpravou prošel i Etický kodex.
V rámci nového akčního plánu bude pozornost věnována i rovným příležitostem. Během roku 2021 pracovala
expertní skupina UK zaměřená na rovné příležitosti ve spolupráci s dalšími experty mimo univerzitu na auditu
rovných příležitostí (včetně genedrových). Na základě výsledků auditu a rozsáhlého dotazníkového šetření mezi
zaměstnankyněmi a zaměstnanci UK (akademičky/akademici, i THP) byla vytvořen plán rovných příležitostí. Finální text
tohoto plánu nyní čeká na schválení klíčovými orgány Univerzity Karlovy (během března 2022), čímž by měl vstoupit v
platnost. Odkaz na univerzitní web:   https://cuni.cz/UK-11530.html
na stránkách   https://cuni.cz/UK-11530.html  byl zveřejněn schválený   Plán rovných příležitostí  /   Equal Opportunities
Plan .

 HEUROPE projekty typu HERITAGE
V rámci Klastru 2: Kulura, Kreativita a Inkluzivní společnost je nyní možné podávat návrhy projektů v rámci programu
Horizon Europe. Cílem tohoto klastru je posílit evropské demokratické hodnoty, včetně principů právního státu a
základních lidských práv, ochrana kulturního dědictví a podporovat sociálně-ekonomické transformace, které přispívají
k začlenění a dlouhodobému společenskovědnímu růstu. Hlaními oblastmi podpory jsou výzkumy v oblastech:
demokracie, kulturní dědictví, sociální a ekonomické transformace.
  Fakultní web HEUROPE    YouTube TC AV ČR    Jak podat ERC granty HORIZON EUROPE . Projekty mají obvykle
termíny vždy na jaře a na podzim.
• Seminář pro doktorandy PedF UK - grantové příležitosti pro doktorandy    záznam
• výzva   2. veřejná soutěž PROGRAM SECTECH MVČR  / termín 3.5.2023

https://pedfcuni.sharepoint.com/:w:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20povoleni%20zahranicni%20pracovni%20cesty.doc?d=wb1edba96c3444d33bfe92821b1132f55&csf=1&web=1&e=LDpksi
https://pedfcuni.sharepoint.com/:w:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20povoleni%20zahranicni%20pracovni%20cesty.doc?d=wb1edba96c3444d33bfe92821b1132f55&csf=1&web=1&e=LDpksi
https://pedfcuni.sharepoint.com/:w:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/Smlouva%20o%20%C3%BAhrad%C4%9B%20cestovn%C3%ADch%20n%C3%A1klad%C5%AF_Priloha%204.doc?d=wa46f01451221447db37a88967c417551&csf=1&web=1&e=UxTH6a
https://pedfcuni.sharepoint.com/:w:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/Smlouva%20o%20%C3%BAhrad%C4%9B%20cestovn%C3%ADch%20n%C3%A1klad%C5%AF_Priloha%204.doc?d=wa46f01451221447db37a88967c417551&csf=1&web=1&e=UxTH6a
https://pedfcuni.sharepoint.com/:x:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/Cestovn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADkaz%20k%20zahrani%C4%8Dn%C3%AD%20cest%C4%9B.xls?d=w76cc5532b22f47f6b204ceb492ef49b6&csf=1&web=1&e=aJrrjr
https://pedfcuni.sharepoint.com/:x:/r/intranet/Zahranicni/Formule%20ZO/Cestovn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADkaz%20k%20zahrani%C4%8Dn%C3%AD%20cest%C4%9B.xls?d=w76cc5532b22f47f6b204ceb492ef49b6&csf=1&web=1&e=aJrrjr
https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/Ekonom/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA6199EDF-AF63-454D-87C8-5A78F2DFFC0C%7D&file=Tuzemsk%C3%BD%20cestovn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADkaz.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://pedf.cuni.cz/PEDF-181.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2473.html
https://www.sylff.org/support_programs/
https://www.sylff.org/support_programs/
mailto:ivana.metelkova@pedf.cuni.cz
https://pedf.cuni.cz/PEDF-511.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2194.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2648.html
http://tps://cuni.cz/UK-8762-version1-interim_assessment_report.pdf
https://cuni.cz/UK-11530.html
https://cuni.cz/UK-11530.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2194.html
https://www.youtube.com/@TechnologickeCentrum/videos
https://www.youtube.com/watch?v=6-YrH4oal0M
https://drive.google.com/file/d/1_7mBqY1YVq3COimTavMqVw5LDz6PywaD/view?usp=sharing
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx
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• výzva   TAČR BETA[TITBMPSV203] Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení  / termín
14.04.2023 13:00

• výzva   GAČR 2024  / fakultní termín 1.4.2023
• výzva   SVV 2023   / univerzitní termín podání žádosti o nové projekty 15.2.2023
• výzva    TAČR SIGMA 3   Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci / termín 29.3.2023
• výzva    HEUROPE  :   HORIZON-CL2-2023-HERITAGE  / termín 14.3.2023
• výzva   SYLFF  / termín 28.4.2023
• výzva 8. ročníku soutěže   PRIMUS  / termín 20.4.2023 (  fakultní termíny a web PRIMUS PedF UK )
• výzva FF UK:   SPS NATO pro výzkum v oblasti bezpečnosti a dezinformací  / termín 17.2.2023
•   GAUK  / termín pro podání žádostí o pokračování projektů 21.1..2023 / závěrečných zpráv 31.3.2023
• výzva   Minigranty 4EU+    formulář webapliakce  / termín 1.6.2023
• výzva    SEED4EU+   / termín 1.6.2023
• výzva    Stipendium Miroslava Vlčka
• výzva    ERC Consolidator   / termín únor 2024    fakultní web
• 8. výzva    Výzkumného fondu CELSA  / fakultní termín prosinec 2023
•   Nová metodika pro souběh pracovních poměrů na UK
• výzvy programu   TAČR BETA
• výzva MVČR    Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta IČ: 00216208, RID: 1141
  PIC a další údaje do přihlášek o granty
  Potvrzení MŠMT o zařazení UK na seznam VaV organizací
  Údaje do smluv a návrhů projektů PedF UK

http://
https://pedf.cuni.cz/PEDF-511.html
https://cuni.cz/UK-3362.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-512.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2194.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HERITAGE;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cuni.cz/UK-8933.html
https://cuni.cz/uk-7545.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-759.html
https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/mezinarodni-grantove-prilezitosti/sps-nato/
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2121.html
https://cuni.cz/UK-12592.html
https://ec.cuni.cz/EC-155.html
https://4euplus.eu/4EU-522.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2647.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Starting%20Grant;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;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://pedf.cuni.cz/PEDF-2650.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2648.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2473.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-512.html
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2023-2029-vk-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx
https://cuni.cz/UK-2938.html
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2557.html

