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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Téma kurzu: Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní projekty  

2. 9. 2021 
 

Vzdělávací kurz v rámci realizace projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání projektu Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (zkrácený 

název „IGRÁČEK MENDELU“), CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016670 
 

Pro koho je kurz určen? 

Pro studenty doktorských studijních programů v rámci řešení studentských grantů projektu 

IGRÁČEK MENDELU. 
 

Místnost: A01 

Rozsah: 1 vzdělávací seminář = 8 hodin 

Výstup: Osvědčení 
 

 

Program kurzu: 

9:00 – 10:00 hod.: 

- Komunitární programy EU (komunitární programy versus strukturální fondy, základní 

charakteristika, přehled jednotlivých oblastí podpory)  

- Jak vzniká Pracovní program? Kdy a jak je možné se zapojit do přípravy Pracovního programu? 

Vazba Pracovních programů na strategické dokumenty. Kde je možné je nalézt a jak je správně 

zmiňovat v projektových žádostech? Jak se promítnou do zaměření projektové žádosti? 

10:00 – 10:10 hod.:  

- Přestávka 

10:10 – 12:20 hod.: 

- Horizon 2020, Horizon Europe 2021-2027 (novinky ve srovnání s H2020, strategické posuny 

priorit a důrazů oproti programu Horizont 2020, strategický výhled, tři pilíře a struktura HE, výzvy 

HE, pracovní programy, kde hledat výzvy FTP, Anlupa apod., žádost) 

12:20 – 13:00 hod.:  

- Obědová pauza 

13:00 – 15:00 hod.:  

- Horizon Europe 2021-2027 (EIT and KICs, European Partnerships, BBI-JU, další možnosti  

z HE, klíčové oblasti podpory – klastry, mise)  

15:00 – 15:10 hod.:  

- Přestávka  
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15:10 – 17:00 hod.: 

- Další možnosti mezinárodních projektů (tématicky relevantní pro MENDELU - program Life, 

možnosti Erasmus+, KA2+ /Strategická partnerství a podobně, další příležitosti - V4, Norské 

fondy, Inter Excellence, Operační programy Evropské územní spolupráce, Visegrad Fund, 

AKTION, Fullbrightova komise a další)      

17:00 – 18:00 hod.: 

- Mezinárodní projekty podávané a řešené na MENDELU 

 

Získané znalosti a dovednosti z pořádaných vzdělávacích seminářů budou pro studenty 

doktorských studijních programů přínosem v jejich vědecko-výzkumné činnosti a pro jejich 

doktorské studium. 

 


