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UÚ vod

Programový prostředek Výzvy je společným projektem ČVUT a VŠCHT, obsahuje výzvy programu
Evropské komise HORIZON 2020, veřejně přístupné údaje Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ISVAV a dalších mezinárodních poskytovatelů podpory VaV.
Uživatelský manuál k aplikaci Výzvy popisuje základní funkcionality a možnosti využití aplikace pro
doktorandy a zaměstnance VŠCHT. Hlavním účelem aplikace je umožnit vědcům se lépe orientovat
v jednotlivých výzvách, obsahuje funkcionality, jako např. vyhledání dle klíčových slov, notifikace o
nových výzvách atd. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy
v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat
kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

© Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz
Webová aplikace a její uživatelský manuál VÝZVY byly realizovány za finanční podpory
MŠMT ČR, programu EUPRO II, projektu LE 12005.
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Registrace v aplikaci

Krok #1: Aplikace Výzvy je zveřejněna na portálu https://researchapp.vscht.cz/. Doktorandi a
zaměstnanci VŠCHT se přihlásí pod stejnými přihlašovacími údaji jako i do počítačové sítě VŠCHT.

Krok #2: Nastavit vyhledávací filtr: Z nabídky si vyberte, zda máte zájem o vyhledání výzvy od
národního poskytovatele podpory nebo mezinárodního, např. Evropské komise a další. V případě, že
vyhledáváte dle klíčového slova u národního poskytovatele, zadejte slovo obsažené v názvu
poskytovatele. V případě, že vyhledáváte v programu HORIZON 2020 Evropské komise, můžete zadat
jakékoliv klíčové slovo, podle kterého aplikace vyhledá v příslušných dokumentech (např. Work
Programme) odpovídající výzvu.

Krok #3: Aplikace umožňuje zasílat notifikace o nově vyhlášených výzvách dle Vámi zadaných
parametrů v položce Strážce výzev. Můžete si také vytvořit více Strážců výzev s odlišnými parametry
vyhledávání, jak pro stávající výzvy, tak i pro výzvy nové, které ještě nebyly vyhlášeny. Pro nastavení
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Strážce výzev uvedete název Strážce výzev, četnost zasílání notifikace na email evidovaný v doméně
@vscht.cz, a dále vyberete národního či mezinárodního poskytovatele, předdefinovaný název
programu, klíčové slovo. Vytvořené Strážce výzev můžete kdykoliv editovat či odstranit v seznamu
strážců výzev. Aplikace obsahuje předdefinovaného Strážce pro základní vyhledávání v Národních
programech, tohoto Strážce je možné editovat či odstranit po přihlášení do aplikace.

Krok #4: Aplikace umožňuje evidenci výzev, které jste vyhledali a uložili ve složce Sledované.

Funkce „Otevření tématu sledováno“ je určeno pro výzvy programu Horizon 2020, v případě otevření
elektronického podání návrhu projektu na Participant Portal, tzv. „Submission“ je uživateli zaslán
informační email.
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