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   Společný projekt ČVUT a VŠCHT 

 Aplikace umožňuje vyhledávat, filtrovat, ukládat a zasílat notifikace o výzvách zveřejněných                

v informačním systému ISVAV.cz a Participant Portal EU v programu HORIZON 2020 

 Seznam výzev je možné doplnit o další výzvy v oblasti VaV 

 Výhled – zapojení více programů od poskytovatelů podpory VaV v zahraničí 

 

ISVAV.cz -  Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

HORIZON 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU, 2014-2020 

Zdroj financování: program EUPRO II, MŠMT 

LE12005 Kancelář administrativní a manažerské podpory účasti vysokých škol v programech 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, tzv. KAMPUŠ; VŠCHT  

LE13002 Systém podpory programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na ČVUT v Praze  

 

Aplikace VÝZVY 
 https://research.cvut.cz/ https://researchapp.vscht.cz 
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Archiv výzev 

Strážce výzev 

Filtr výzev 

https://research.cvut.cz/
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Funkce „Vyhledání“,  
dle klíčových slov v názvu poskytovatele, výzvy, v popisu výzvy a dle tzv. „tags“ v HORIZON 2020 

https://research.cvut.cz/
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Funkce „Strážce výzev“ 

https://research.cvut.cz/
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Funkce „Sledované výzvy“ 

„Otevření tématu sledováno“ 

https://research.cvut.cz/


Aplikace VÝZVY 
 https://research.cvut.cz/ https://researchapp.vscht.cz 

Název Poskytovatel / Program Uzávěrka Odkaz 

IMI2 2ND CALL FOR 
PROPOSALS: IMI2 
EBOLA AND OTHER 
FILOVIRAL 
HAEMORRHAGIC 
FEVERS PROGRAMME 

Evropská komise (Participant Portal) / Horizon 2020 01. 12. 2014, 
17:00 odkaz na výzvu 

Dobrý den,  
 
zde jsou nové výzvy pro Vašeho strážce H2020.  
 
 
Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost  

Funkce „Notifikace“ 

https://research.cvut.cz/
http://research.cvut.cz/calls/223
http://research.cvut.cz/observers/33


Děkujeme za pozornost 

Pavel.Koudelak@cvut.cz 
tel.: 224 355 5226 

Anna.Mittnerova@vscht.cz 
tel.: 220 443 675 

České vysoké učení 
technické v Praze 
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