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OP PIK – aktuálně otevřené výzvy  
 

Níže je uveden seznam vybraných vyhlášených dotačních výzev pro 

podnikatelské subjekty s otevřeným příjmem žádostí v rámci OP PIK.  

Program podpory Zaměření programu podpory 
Příjem 

žádostí 

Služby infrastruktury – 

Výzva VI 

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační 

infrastruktury (vědeckotechnické parky, 

podnikatelské inkubátory, inovační centra) 

29.03.2019 – 

30.6.2019 

Vysokorychlostní 

internet – Výzva II 

rozšíření infrastruktury umožňující 

vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové 

sítě nové generace) 

08.05.2019 – 

08.07.2019 

Marketing – Výzva IV 

individuální účasti MSP na zahraničních 

výstavách a veletrzích 

01.03.2019 - 

31.05.2019 

Inovační vouchery – 

Výzva IV 

nákup poradenských, expertních a 

podpůrných služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací a certifikovaných 

zkušeben 

02.01.2019 - 

30.06.2020 

Technologie – Výzva IX 

pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení 

11.03.2019 - 

13.06.2019 

Nízkouhlíkové 

technologie – Výzva IV 

zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

03.12.2018 - 

31.05.2019 

Technologie – Výzva VIII 

(pro začínající podniky) 

pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení 

28.01.2019 - 

28.05.2019 

Smart grids II – výzva V a 

Výzva VI  

výstavba, posílení, modernizace a 

rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 

transformoven (v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

08.10.2018 - 

30.09.2019 

Úspory energie – 

Energeticky efektivní 

budovy – Výzva II  

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

16.07.2018 - 

15.01.2020 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
budování a modernizace datových center 

31.08.2018 - 

31.05.2019 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
zřizování a provoz center sdílených služeb 

28.08.2018 - 

28.05.2019 

Školicí střediska – 

Výzva III 

výstavba a rekonstrukce školicích center, 

pořízení vybavení školicích prostor 

15.08.2018 - 

30.05.2019 

Nemovitosti – Výzva III 

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce 

stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury 

22.10.2018 - 

22.05.2019 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
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ČERPÁNÍ KONČÍCÍCH VÝZEV OP PIK  
 

Některé výzvy v rámci OP PIK se blíží pomalu k ukončení příjmu žádostí. 

V některých z nich však zbývá stále dost peněz, a proto je zde velká šance na 

úspěch žádosti o dotaci. U jiných jsou však naopak podané žádosti, které 

požadují v součtu dotaci vyšší, než je finanční alokace celé výzvy, a tudíž zde 

jsou šance na úspěch naopak nižší. 

 

Výzva IV. programu MARKETING – Celková alokace výzvy činí 200 mil. Kč. 

Požadovaná dotace u aktuálně podaných projektů činí necelých 218 mil. Kč, 

což znamená překročení celkové alokace. Výzva bude otevřena 

do 31. května 2019 a hodnocení probíhá průběžně. 

 

Výzva III. programu NEMOVITOSTI – Celková alokace výzvy v programu 

Nemovitosti byla stanovena na 1,4 mld. Kč, přičemž aktuálně jsou ve výzvě 

podané žádosti s požadovanou dotací více než 3 mld. Kč. To znamená, že 

došlo k více než dvojnásobnému přečerpání výzvy, tudíž šance ke schválení 

žádosti je také každým dnem nižší. Příjem žádostí běží až do 22. května 2019. 

 

Výzva IV. programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – O program Nízkouhlíkové 

technologie není příliš velký zájem napříč všemi čtyřmi aktivitami 

(Elektromobilita, Úprava bioplynu na biometan, Druhotné suroviny, Akumulace 

energie). Aktuálně je nejvíce žádostí podáno do aktivity Elektromobilita, 

celkem 164 projektů s požadovanou dotací 115 mil. Kč, přičemž alokace výzvy 

je 200 mil. Kč. V ostatních aktivitách se alokace z větší části nečerpá. Příjem 

žádostí bude ukončen 31. května 2019.  

 

Výzva VIII. programu TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY – Aktuálně je 

v rámci výzvy VIII. podáno přes 234 žádostí, přičemž z celkové alokace  

250 mil. Kč je momentálně žadateli žádáno o necelých 212 mil. Kč. Výzva stále 

běží a příjem žádostí bude probíhat do 28. května 2019. 

 

Výzva III. programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA – Příjem žádostí ve výzvě III. bude 

probíhat do 30. Května 2019 a pro nové žádosti je stále dostatečně velká 

alokace. Aktuálně je ve výzvě podáno 43 žádostí s požadovanou dotací 

necelých 16 mil. Kč, avšak celková alokace výzvy je stanovena na 400 mil. Kč. 

 

Výzva IV. programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Aktivity v programu ICT A SDÍLENÉ 

SLUŽBY jsou žadateli žádané. Momentálně je alokace aktivity Zřizování 

a provoz center vyčerpána z poloviny, doposud zde bylo podáno 16 žádostí 

s požadovanou dotací 259 mil. Kč z dostupné alokace stanovené výzvou 

500 mil. Kč. Co se týká aktivity Budování a modernizace datových center 

s alokací 1,5 mld. Kč, ta zde již byla překročena o více než 1 mld. Kč více než 

34 žádostmi s požadovanou dotací 2,76 mld. Kč. Příjem žádostí u obou aktivit 

bude probíhat do 31. května 2019 a hodnocení probíhá průběžně. 

 

Kompletní přehled čerpání alokace OP PIK naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/statistiky/
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VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET 
 

Již 8. května 2019 byl zahájen příjem žádostí výzvy II programu 

Vysokorychlostní internet, která bude trvat do 8. července 2019. Cílem 

programu je rozšíření infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat 

vysokorychlostní služby elektronických komunikací.  

 

V rámci programu Vysokorychlostní internet budou podporované následující 

aktivity. 

• Rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro 

vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, 

aby dosáhly vlastností sítí NGA dle článku 2 bodu 138 komise (EU) č. 

651/2014. Aktivita si klade za cíl nabídnout a umožnit koncovému 

zákazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou 

rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné 

umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou 

aktivních prvků nebo jejich modernizací. 

 

• Zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise 

(EU) č. 651/2014, poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně 

dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna 

bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou 

výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací. 

 

Způsobilými výdaji, které program podporuje, jsou investiční náklady na 

vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu; 

investiční náklady na aktivní prvky; pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou 

koupě a v neposlední řadě také investiční náklady na stavební a inženýrské 

práce související s výstavbou síťové infrastruktury. 

 

V rámci výzvy II programu Vysokorychlostní internet mohou žádat 

podnikatelské subjekty, konkrétně malé a střední podniky. Co se týká výše míry 

podpory, míra podpory může být až 75 % bez rozdílu velkosti příjemce. Dotace 

na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč 

a maximálně do výše 200 mil. Kč. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha a musí směřovat 

právě do jedné z intervenčních oblastí vymezených ve výzvě. Projekt může 

čerpat podporu pouze na realizaci sítě v „bílých“ adresních místech obytných 

budov, tedy v adresních místech, ve kterých neexistuje možnost 

vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu 

vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o běžně dostupné rychlosti 

30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let 

vybudována za komerčních podmínek. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
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PROGRAM EXPANZE – ZÁRUKY 
 

Program Expanze je novým programem v rámci specifického cíle 2.1 Zvýšit 

konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malým a středním 

podnikatelům. Výzva I byla vyhlášena počátkem února 2019 s cílem usnadnit 

začínajícím a rozvojovým MSP přístup k financování jejich podnikatelských 

projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikaní. 

 

V rámci programu Expanze je nabízena záruka pro začínající a rozvojové MSP 

v podobě provozního a investičního úvěru na dobu ručení 7 – 12 let. V případě 

standartní podnikatelské aktivity lze využít úvěr v hodnotě 4 – 25 mil Kč do výše 

70 % jistiny záručního úvěru po dobu 7 let bez poplatků.  

 

V případě aktivit s níže uvedenými parametry lze získat záruku v hodnotě  

1 – 40 mil Kč, až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru po dobu 12 let. 

Jedná se o následující zvláštní podporované aktivity: 

• realizace projektu ve zvýhodněném regionu, 

• zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, 

• efektivní využívání vody v průmyslu, 

• zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, 

• podnikatelská centra. 

 

Mezi způsobilé výdaje, na které lze zaručovaný úvěr využít, patří: 

- pořízení a financování zásob, včetně drobného hmotného majetku, 

- výdaje na osobní náklady, na nájem prostor, za dodávky energií, 

- pořízení nových strojů a zařízení, 

- pořízení a technické zhodnocení staveb včetně pozemků, 

- pořízení technologických postupů, programů a licencí a software. 

 

V rámci výzvy I programu Expanze mohou o záruční úvěr žádat malí a střední 

podnikatele podnikající v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, 

stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, 

stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další. 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách ČMZRB. 

https://www.cmzrb.cz/en/podnikatele/zaruky/expanze-zaruky/?rc
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PROGRAM INOVAČNÍ VOUCHERY 
 

Jste malým a středním podnikem a využíváte poradenské a expertní služby 

od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben pro 

své inovační aktivity? V případě, že ano, neváhejte využít program Inovační 

vouchery, u kterého momentálně probíhá příjem dotačních žádostí. 

 

Současná čtvrtá výzva Inovačních voucherů již běží od začátku ledna 2019 

a příjem žádostí bude probíhat až do 30. června 2020.  

 

V rámci tohoto dotačního programu můžete získat dotaci 75 % z vynaložených 

nákladů na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Jedná 

se zejména o měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, 

ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 

technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj 

softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního 

vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, 

služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, 

parametrů apod. 

 

Pokud se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání 

s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, je nově míra 

podpory až 85 % z vynaložených podporovaných nákladů. 

 

Výzva nepodporuje aktivity, jako je marketing, design, analýzy trhu, audity, 

školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální 

inovace, nákup majetku apod. 

 

Minimální dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální dotace pro 

jeden projekt pak 299 999 Kč. V rámci jedné výzvy může žadatel předložit až 

3 projekty, avšak každý projekt musí tvořit samostatný celek a projekty na sebe 

nemohou navazovat. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, avšak stačí mít 

sídlo či registrovanou provozovnu mimo Prahu. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
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PROGRAM TREND 
 

V monitoringu Vám často představujeme programy zaměřující se na podporu 

výzkumu a vývoje, což je jeden z hlavním strategických cílů ČR. V březnu 2019 

byl vládou schválen nový program na podporu průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje nesoucí název TREND, který nahrazuje program 

TRIO. Správcem tohoto programu je Technologická agentura České republiky.  

 

V rámci programu TREND budou podporovány projekty, jejichž cílem je 

dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým 

způsobem následného uplatnění v praxi. Tyto projekty musí být zaměřené na 

některou z následujících technologických znalostních domén: 

• Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé 

materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie); 

• Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá 

inteligence); 

• Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita). 

 

Program je členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se 

vzájemně podporují a doplňují. 

 

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“ 

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání 

pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění 

nových výrobků či služeb), a to u podniků: 

1. které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními 

kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení); 

2. které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, 

ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

 

Podprogram 2 „Nováčci“ 

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit 

u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity 

ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. 

 

Celý program bude realizovaný v letech 2020 až 2027. Vyhlášení první veřejné 

soutěže je plánováno na polovinu května 2019 a příjem žádostí pak na první 

polovinu července 2019. První soutěž bude zacílena na podprogram 

„Technologičtí lídři“. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány 

každoročně v letech 2020 až 2023 s tím, že zahájení poskytování podpory bude 

vždy v letech 2021 až 2024. Předpokládaná délka trvání projektu nesmí 

překročit 60 měsíců, a zároveň nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.  

 

Celková alokace programu činí téměř 15 mld. Kč. Na podporu projektů v první 

soutěži jsou nyní připraveny cca 2 mld. Kč, přičemž 70 mil. Kč je maximální výše 

podpory na jeden projekt. Způsobilými náklady projektů budou osobní 

náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma investičních 

nákladů), náklady na služby a další náklady (režie). 
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Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude 

vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka 

projektu samostatně. Může činit max. 70 % celkových uznaných nákladů 

v podprogramu 1 a 80 % v podprogramu 2.   

 

V rámci podprogramu „Technologičtí lídři“ musí být hlavním uchazečem  

o podporu právnická či fyzická osoba, která je schopna doložit alespoň 

dvouletou účetní historii a projekt může řešit samostatně či ve spolupráci 

s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi.  

 

V rámci podprogramu „Nováčci“ musí být projekt řešen v účinné spolupráci 

podniku (bez nutnosti doložení historie) s alespoň jednou výzkumnou 

organizací. Přitom musí prokázat, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem 

podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované 

činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč 

 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách TAČR.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html
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PROGRAM KAPPA 
 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací KAPPA (dále jen „program“) je financovaný Fondy EHP a Norska, 

byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018. 

 

 

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2024, tj. 5 let. Vyhlášení 

veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr 

projektů do Programu bude upřesněno. Předpokládá se realizace jedné až 

dvou veřejných soutěží po dobu trvání Programu. Minimální délka řešení 

projektu v tomto Programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení 

projektu je stanovena na 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 

30. dubna 2024. 

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU 

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů  

z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu  

a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační 

sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní 

úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento 

program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na 

průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného 

základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního 

vývoje. 

 

CÍLE PROGRAMU 

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také 

zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech,  

v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně 

zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků  

a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální 

spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je 

podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon 

capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně  

124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů 

uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-kappa.html


 

 

10 

 

 

 

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM 

Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje 

z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové výdaje 

ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 

117 084 696 Kč. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je  

80 %. 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

Vyhlášení veřejné soutěže bylo plánováno na duben 2019, a to jako následný 

krok po podepsání Programové dohody, která definuje podmínky veřejné 

soutěže. Programová dohoda nebyla dosud podepsána, a proto je nutné 

posunout termín vyhlášení veřejné soutěže.  

 

Tuto dohodu připravuje Kancelář finančních mechanismů (KFM) v Bruselu  

a uzavírá ji s Národním kontaktním místem pro Českou republiku, Ministerstvem 

financí ČR. Technologická agentura ČR (TA ČR), jako zprostředkovatel 

programu, podnikla veškeré kroky ke zdárnému uzavření Programové dohody 

v plánovaném termínu. 

 

TA ČR ve snaze dodržet původní harmonogram zpracovala dokumenty  

k vyhlášení veřejné soutěže ještě před schválením Programové dohody, KFM 

však dokumenty neakceptovala. 

 

TA ČR si uvědomuje, že posunutí vyhlášení veřejné soutěže může uchazečům 

působit komplikace. TA ČR i nadále podniká veškeré potřebné kroky, aby 

veřejná soutěž byla vyhlášena co možná nejdříve v průběhu podzimu 2019, 

nicméně přesný termín bude stanoven až po uzavření Programové dohody. 

Konečný termín bude upřesněn také ve spolupráci s partnerskou agenturou 

Research Council of Norway, vzhledem k vyhlášení veřejné soutěže v polsko-

norském výzkumném programu a vzhledem k plánovaným veřejným soutěžím 

TA ČR. TA ČR bude potenciální uchazeče o aktualitách informovat 

prostřednictvím webových stránek kappa.tacr.cz. 

 

 

Více informací naleznete zde: 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-kappa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-kappa.html
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https://www.tacr.cz/dokums_raw/kappa/kappa_infografika.pdf
http://www.mzv.cz/

