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Srpen 2020

Březen 2020

Březen 2020

Nerelevantní

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu

Plánované datum vyhlášení výzvy

Podporované aktivity

Podpora projektů kladně hodnocených v Horizon 2020
Pracovníci výzkumných organizací
MSCA-Individual Fellowships, které nemohly být
z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se
na seznam „no money“ projektů

Typy příjemců

Subjekty
splňující
definici
organizace pro výzkum a šíření
znalostí dle Sdělení Komise (EU)
Rámec pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01)

Ne

Název zrcadlové synergické výzvy

Číslo zrcadlové synergické výzvy

Program

Horizon 2020

Předpokládá
se
financování
„no
money“
projektů
z programu MSCA
(Individual
Fellowships)

Identifikace a název vazby

Popis synergie

Horizon 2020MSCA- IF

Zacílení výzvy
Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby

Synergie plánované výzvy

Komplementarita plánované výzvy

Území
(místo dopadu)

Cílové skupiny

Celá ČR včetně Prahy

Základní plánované údaje o výzvě

Ano

Alokace plánové
výzvy (podpora)

plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy (teze)

Model hodnocení

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace

Druh výzvy

Specifický cíl

Investiční priorita

Identifikace výzvy

Jednokolový

100 000 000 Kč

průběžná

SC5

IP1

Prioritní osa

Název výzvy

Mezinárodní
mobilita
výzkumných
pracovníků –
MSCA – IF IV

PO2

Číslo výzvy

02_20_079

Prioritní osa 2 rok 2020
Synergie a komplementarita výzvy
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Prioritní osa 3 rok 2020

Číslo zrcadlové synergické výzvy

Popis synergie

Název zrcadlové synergické výzvy

Program
IROP - SC2.4
IROP SC 2.4 Vzdělávání

IROP - SC2.4
OP PPR - SC4.2

Identifikace a název vazby
Vzdělávání a CŽU

-

Vzdělávání a CŽU
OP Praha – pól růstu ČR

-

-

Vzdělávání a CŽU

-

Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby

-

Synergie plánované výzvy

-

Ne

Typy příjemců

Ne

Území
(místo dopadu)

Obce, městské části hl. m.
Praha, dobrovolné svazky obcí,
soukromoprávní
subjekty
vykonávající neziskovou činnost
– spolek, ústav, o.p.s. uvedené
v databázi místních akčních
skupin,
zájmové
sdružení
právnických osob nebo spolek
(mikroregion), kraje vč. hl.
města Prahy, PO OSS MŠMT.

Ne

Metodická podpora tvorby akčních plánů

Komplementarita plánované výzvy

3.

Ano

Tvorba místních akčních plánů

Mateřské a základní školy

Ano

2.

Mateřské a základní školy

Ano

Tvorba krajských akčních plánů

Celá ČR mimo hl. m.
Praha

1.

Cílové skupiny

Hl. m. Praha

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu
Červen 2021
Červen 2021
Červen 2022

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace
3 000 000 000 Kč

Podporované aktivity

Synergie a komplementarita výzvy

Celá ČR včetně Prahy

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
Březen 2020
Březen 2020
Srpen/září 2020

Plánované datum vyhlášení výzvy
Březen 2020
Březen 2020

Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a
žáků, zaměstnanci veřejné správy a
zřizovatelů
škol
působící
ve
vzdělávací
politice,
pracovníci
organizací působících ve vzdělávání,
výzkumu a poradenství, pracovníci a
dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti
neformálního
a
zájmového
vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci
popularizující vědu a kurikulární
reformu, vedoucí pracovníci škol a
školských zařízení, děti, žáci, studenti
VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci),
veřejnost.

Srpen/září 2020

Březen 2020
Březen 2020

Personální podpora MŠ a ZŠ, rozvoj a stáže Pedagogičtí pracovníci mateřských a
pedagogických pracovníků, podpora ICT, extrakurikulární
základních škol, rodiče dětí a žáků,
aktivity, projektové dny, spolupráce s rodiči
veřejnost

Jednokolový

průběžná

500 mil. Kč

Druh výzvy

Specifický cíl

Investiční priorita
IP1, IP2, IP3
IP1, IP 2, IP 3

IP1 – SC5, IP2 - SC1, IP3 – IP1 – SC5, IP2 - SC1, IP3 –
SC1,
SC1,
SC
průběžná
průběžná
SC3

Prioritní osa
PO3
PO3

IP1

Akční
plánování v
území

PO3

Název výzvy

Číslo výzvy
02_20_080
02_20_081
02_20_082

Šablony III –
VRR

Srpen 2020

Model hodnocení

plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy (teze)

Personální podpora MŠ a ZŠ, rozvoj a stáže Pedagogičtí pracovníci mateřských a
pedagogických pracovníků, podpora ICT, extrakurikulární
základních škol, rodiče dětí a žáků,
aktivity, projektové dny, spolupráce s rodiči
veřejnost

Alokace plánové
výzvy (podpora)

Šablony III –
MRR

Zacílení výzvy

Jednokolový

Základní plánované údaje o výzvě

Jednokolový

Identifikace výzvy
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