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TISKOVÁ ZPRÁVA: UNIKÁTNÍ KALENDÁŘ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VÝZKUMNÍKY 

Portál Vědavýzkum.cz dnes spouští unikátní přehledný kalendář příležitostí k  financování projektů 

a aktivit ve výzkumu a vývoji. Ušetří čas vědcům, kteří hledají zdroje pro svou činnost. Mohou se 

tak naplno věnovat přípravě kvalitních projektů a kvalitnímu výzkumu. 

V kalendáři naleznete přehled domácích i zahraničních zdrojů pro financování výzkumných aktivit, 

určených jak pro instituce, tak pro jednotlivce. Kromě vyhlášení a uzávěrek grantových a dotačních 

výzev zde najdete také časově neomezené příležitosti, stipendia či ocenění spojená s finanční 

odměnou. Jednotlivé položky jsou přehledně řazeny dle data, obsahují základní údaje a také odkaz na 

poskytovatele finanční podpory nebo vyhlašovatele.  

Unikátnost kalendáře spočívá v tom, že je veřejně přístupný a otevřený všem. Přehledy si na úrovni 

institucí dělají grantové kanceláře či příslušné odbory, ale z pochopitelných důvodů je nezveřejňují – 

tím by zvýšili šanci ostatních dozvědět se o zajímavých příležitostech a snížili svoji vlastní úspěšnost.   

„Naší snahou je zvyšovat povědomí o finančních zdrojích na výzkum a vývoj a přispívat k vyšší 

úspěšnosti českých žadatelů ve výzvách,“ říká Aleš Vlk, zakladatel portálu Vědavýzkum.cz. „Nechceme 

se stavět proti grantovým oddělením jednotlivých pracovišť, která si informace o výzvách často 

úzkostlivě střeží. Věříme, že náš přehled se může stát užitečným nástrojem pro všechny a přispívat 

k větší efektivitě vědecké práce v České republice. Samozřejmě nezakrýváme to, že tento nástroj by 

měl zvýšit návštěvnost našeho portálu a atraktivnost pro potenciální partnery, “ dodává Vlk. 

Kalendář příležitostí portálu Vědavýzkum.cz bude pravidelně aktualizován a doplňován. Pokud 

budete chtít sdílet informace o aktuálních zdrojích podpory, ať už z domácích či zahraničních zdrojů, 

můžete se obrátit na redakci portálu na adrese redakce@vedavyzkum.cz. 

Přímý přístup do kalendáře je na adrese: https://vedavyzkum.cz/prilezitosti/prilezitosti 

Všem čtenářům děkujeme za přízeň a věříme, že zájem o náš portál nadále poroste, třeba i díky této 

nové službě. 

Za redakci 

Jiří Stanzel 

Tel.: 607 762 967 

E-mail: jiri.stanzel@vedavyzkum.cz  
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