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Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 20. kola
soutěže (rok 2023)
Přihlášku projektu může podat student ve standardní době magisterského či doktorského studia.

Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps

.
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 3. 10. 2022.
• Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

na 4. 11. 2022.
• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora   č. 35/2021 .

Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps .
• Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 3. 10. 2022.
• Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

na 10. 4. 2023.

Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy      http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok
2023
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, EXPRO, projektů JUNIOR STAR,
POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů, s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 7. dubna 2022

Fakultní termín pro předložení finální verze projektu
(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 31. března 2022

  Informace k aktuálním výzvám grantových soutěží pro rok 2023

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů    ZDE

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 19. kola
soutěže (rok 2022)
Přihlášku projektu může podat student ve standardní době magisterského či doktorského studia.

Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps

.
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021.
• Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

na 4. 11. 2021.
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• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora   č. 35/2021 .

Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps .
• Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021.
• Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

na 28. 3. 2022.

Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy      http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok
2022
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů, s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 22. dubna 2021

Fakultní termín pro předložení finální verze projektu
(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 14. dubna 2021

Informace k výzvám grantových soutěží pro rok 2022 naleznete   zde

•   zadávací dokumentace - standardní projekty

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů    ZDE

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 18. kola
soutěže (rok 2021)
Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps

.
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.
• Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

na 9. 11. 2020.
• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora   č. 20/2020 .

Žádosti o pokračování projektů
• Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/

webapps .
• Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.
• Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

na 20. 1. 2021.
• Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora   č. 20/2020 .

Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK   www.is.cuni.cz/webapps .
• Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.
• Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

na 1. 4. 2021.

Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy      http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok
2021

https://cuni.cz/UK-11293.html
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
http://www.cuni.cz/UK-2446.html
http://www.cuni.cz/UK-2446.html
https://gacr.cz/vyhlasujeme-nove-vyzvy-grantovych-soutezi-pro-rok-2022/
https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
http://www.cuni.cz/UK-2446.html
http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Compiled Mar 2, 2023 11:52:33 AM by Document Globe ®   3

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních
projektů v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 4. května 2020

Fakultní termín pro předložení finální verze projektu
(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 27. dubna 2020

•   zadávací dokumentace - standardní projekty
•   zadávací dokumentace - JUNIOR STAR
•   zadávací dokumentace - mezinárodní projekty
•   zadávací dokumentace - EXPRO

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů    ZDE

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 17. kola
soutěže (rok 2020)
Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/

UK-9291.html .
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.
• Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

na 11. 11. 2019.
• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora   č. 25/2018 .

Žádosti o pokračování projektů
• Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/

UK-9291.html .
• Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.
• Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

na 20. 1. 2020.
• Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora   č. 25/2018 .

Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/UK-9291.html .
• Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.
• Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

na 1. 4. 2020.

Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy      http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok
2020
Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů standardních, juniorských, mezinárodních a
projektů EXPRO v základním výzkumu
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 8. dubna 2019

Fakultní termín pro předložení finální verze projektu
(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 1. dubna 2019

•   zadávací dokumentace - standardní projekty
•   zadávací dokumentace - juniorské projekty
•   zadávací dokumentace - mezinárodní projekty
•   zadávací dokumentace - EXPRO

https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
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Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů    ZDE

Grantová agentura UK - vyhlášení 16. kola soutěže (rok 2019)
Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/

UK-33.html .
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.
• Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

na 13. 11. 2018.
• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora   č. 25/2018 .

Žádosti o pokračování projektů
• Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/

UK-33.html .
• Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.
• Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

na 17. 1. 2019.
• Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora   č. 25/2017 .

Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/UK-33.html .
• Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.
• Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

na 4. 4. 2019.

Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy      http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok
2019
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu   standardních ,   juniorských  a   mezinárodních  projektů
v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

•   zadávací dokumentace - standardní projekty
•   zadávací dokumentace - juniorské projekty
•   zadávací dokumentace - mezinárodní projekty

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů    zde

Ukončení projektu Norských fondů a fondů EHP
Dne 30. září 2016 bylo na ETF ukončeno řešení projektu "The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other",
v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP.

Více informací o projektu a jeho výsledcích -   zde

Zahájení projektu Norských fondů a fondů EHP
Dne 1. ledna 2016 byl na ETF zahájen projekt "The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other", v rámci
programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP. Řešitelem projektu je Timothy Noble, Ph.D.

https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103
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  Více informací o projektu

Ukončení činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR
Dne 20. ledna 2015 byla ukončena činnost Grantové agentury Akademie věd ČR
(GA AV).

http://web.etf.cuni.cz/ETF-272.html

