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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 18. 4. 2011 4. výzvu  

k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osy 2, Oblasti podpory 2.4 

Partnerství a sítě. 

Cílem výzvy je posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, 

výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy 

prostřednictvím spolupráce mezi těmito subjekty.  

 

Podporované aktivity 

 

Vyhlášena 4. výzva OP VK, Oblast podpory 2.4  
Partnerství a sítě 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Projekt musí obsahovat povinnou klíčovou aktivitu – Podpora spolupráce mezi 

institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, 

veřejným a neziskovým sektore. V rámci projektu lze kombinovat tuto povinnou 

aktivitu s doplňkovými aktivitami. Kombinací je míněno propojení povinné aktivity 

s jednou či více aktivitami doplňkovými. Doplňkové aktivity nelze realizovat 

samostatně, pouze v kombinaci s aktivitou povinnou. 

 

Povinná aktivita projektu: 

 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými 

organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektore. 

 

 

Doplňkové aktivity: 

 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými  

a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou 

komunikačních a interaktivních platforem. 

 Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné 

spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými 

pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem. 

 Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, 

technologicky orientovaných klastrů apod. 

 Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání  

a V a V institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. 

 
Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete v Příloze č. 8 této 
výzvy. 
 

Cílové skupiny:  

 studenti vyšších odborných škol; 

 studenti vysokých škol; 

 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol (odborníci z 

praxe, kteří na VOŠ působí); 

http://www.msmt.cz/file/15424
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 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol; 

 další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem. Jedná se 

pouze o osoby, jejichž náplň práce má vazbu na výzkumnou, vývojovou či 

vzdělávací činnost (např. o popularizátory, administrátory V a V a konzultanty 

– vedoucí studentských prací, pracovníky technologických platforem, 

pracovníky V a V v podnicích, pracovníky oddělení V a V v podnicích, 

pracovníky podílející se na spolupráci s akademickým sektorem).  

Indikativní částka alokovaná pro tuto výzvu:1 480 000 000 Kč 

 

a) Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní: 

 Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 20 000 000 Kč. 

 Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 60 000 000 Kč. 

 

Termíny výzvy:  

Datum vyhlášení výzvy: 18. duben 2011  

Data ukončení výzvy:  

Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 

13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí: 

 

1) 16. - 20. května 2011 – již uplynul 

2) 21. – 25. listopadu 2011 

 

Více informací o výzvě naleznete zde: 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=218 

 

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci připravovaných projektů je ze 

strany MŠMT zavedena bonifikace za zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán 

rozvoje města). Počet bodů za IPRM je poměrně velký a bez něj se výrazně snižují 

šance na úspěch projektu. Vyplněný formulář IPRM 2.4 prosím zašlete elektronicky 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=218
http://www.psup.cz/article.php?idarticle=218
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nejpozději do termínů uvedených v tabulce níže na adresu 

jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme zařazení projektu do IPRM. 

Termín ukončení přijímání projektových 

ţádostí na MŠMT 

Termín pro zaslání vyplněného formuláře pro 

zařazení projektu do IPRM 

21. – 25. listopadu 2011 2. listopadu 2011 

 

Pro více informací o výzvě či o zařazení projektového záměru do IPRM prosím 

kontaktujte některého z projektových manažerů PS UP: 

 
http://www.psup.cz/kontakty.php  
 

 
 

 
      

     Ve dnech 16. 9. 2011 – 12. 10. 2011 byly vyhlášeny nové 

výzvy 7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, 

Spolupráce a Myšlenky. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  
  

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  

 Vědní politika  
 Finance, management, duševní vlastnictví  
 Další informace a analýzy 

  
 
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další 
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
http://www.psup.cz/kontakty.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace  
 EURATOM 

  
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
  

 Akce k evropské mu výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace  

 

 

 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

  

Vědní politika 
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Veřejná konzultace k ERA 

Evropská komise zahájila dne 13. září 2011 veřejnou konzultaci k Evropskému 

výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA). Cílem je radikálně zlepšit 

prostředí pro výzkum v Evropě, dokončit budování ERA do r. 2014 a vytvořit 

skutečný jednotný trh znalostí, výzkumu a inovací. Konzultace je otevřena do  

30. 11. 2011 a přístupná je zde. Tiskové prohlášení v češtině naleznete zde  

a dokument Q&A zde. 

  

Zakázka na studii o souboru ukazatelů pro měření otevřeného přístupu 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace vyhlásilo zakázku na vypracování 

souboru ukazatelů k měření růstu otevřeného přístupu od roku 2000 a dále v rámci 

Evropského výzkumného prostoru (ERA) i za jeho hranicemi. Lhůta pro doručení 

nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 31. 10. 2011. Detailní informace v jazyce 

českém naleznete zde. 

  

Deváté české dny pro evropský výzkum 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT ČR pořádají již devátý ročník 

konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER9), která se uskuteční ve 

dnech 26. - 27. října 2011 v Praze. První den odpoledne se v prostorách TC 

uskuteční 2 paralelní workshopy – k EIT a k mezinárodní spolupráci. Druhý den 

proběhne v hotelu Diplomat celodenní konference pod názvem „Evropský výzkum 

pro měnící se Evropu a svět“. Jednacími jazykem obou dnů je čeština a angličtina, 

tlumočení bude zajištěno. Předběžné programy, možnost registrace a další 

informace naleznete zde. 

  

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1025&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/597&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291163-2011:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://www.fp7.cz/cz/detail-akce/eventid-6453/
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Roadmap for a Resource Efficient Europe 

Dne 20. září zveřejnila Evropská komise Roadmap for a Resource Efficient Europe. 

Jedná se o jeden z hlavních dokumentů stěžejní iniciativy Evropa méně náročná na 

zdroje, která je součástí strategie Europe 2020. Podrobnější informace naleznete 

zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Grafické znázornění výdajů 7. RP v období 2007-2013 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace spustilo novou stránku s grafickým 

znázorněním výdajů 7. RP v průběhu celé doby jeho trvání. Samostatné grafy pak 

poskytují nejen přehled o výdajích v jednotlivých tématech i rocích, ale lze je  

i vzájemně porovnávat. Kliknutím na graf se dostanete na webovou stránku 

tématické priority. Nová služba je přístupná zde. 

  

Kurs k IPR a řízení projektů 

Společnost Europe Media Trainings organizuje ve dnech 17. - 18. listopadu 2011 

v Budapešti (HU) kurs k ochraně práv k duševnímu vlastnictví (IPR) v průběhu 

vyjednávání grantové dohody a konsorciální smlouvy. Další informace naleznete zde. 

  

E-learningový kurs k prosazování IPR v EU 

Projekt EU-Čína k ochraně IPR (EU-China Project on the Protection of 

Intellectual Property Rights, IPR2) vytvořil několik školících materiálů a brožur  

k problematice duševního vlastnictví v EU. Materiály jsou k dispozici na jeho 

webových stránkách k všeobecnému využití. Najdete zde např. zajímavý e-

learningový modul IPR enforcement in the EU, který mohou využít jak relevantní 

orgány, tak i průmysl. 

  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=budget
http://www.eutrainingsite.com/112
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=89
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=89
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:new-ipr2-e-learning-module-ipr-enforcement-mechanisms-in-the-eu&catid=109:support-for-right-holders&Itemid=85
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Další informace a analýzy 

  

Aktualizovaný Průvodce moţnostmi financování VaI ze zdrojů EU 

Evropská komise aktualizovala Průvodce možnostmi financování výzkumu a inovací 

ze zdrojů EU. Jedná se o ucelený přehled možností dostupných do konce roku 2013, 

zaměřený na posílení konkurenceschopnosti evropských regionů. Průvodce 

naleznete ke stažení zde. 

  

 

Zveřejněny výsledky konzultace k EIT 

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace k Evropskému inovačnímu  

a technologickému institutu (EIT). Výsledky jsou k dispozici na stránkách DG EAC  

a tisková zpráva je uvedena zde. 

  

Seminář o Evropském sociálním fondu 

Seminář “Delivering Better Results from the European Social Fund (ESF) 2007-

2013”, který organizuje EIPA ve dnech 27. - 28. října 2011 v Maastrichtu (NL), se 

zaměří na problematiku implementace ESF v pátém roce jeho trvání  

v programovacím období 2007 - 2013. Detaily a registrace jsou dostupné zde. 

  

Globalizace: Budoucnost výzkumných institucí 

Britská společnost The Research organizuje dne 9. listopadu 2011 v Londýně svoji  

2. výroční akci pod názvem „Globalisation: The Future of Research Institutions“. 

Představen bude aktuální stav globálních strategií pro výzkum a proběhne diskuse 

ke způsobům, jakými mohou univerzity a podniky docílit větší světové prestiže. Jeden 

z diskusních panelů bude řešit roli partnerství veřejného a soukromého sektoru při 

globalizaci vysokého školství. Další informace naleznete zde. 

   

Konference SciTech Europe 

3. výroční konference SciTech Europe Advancing Research, Innovation and 

Collaboration se bude konat dne 24. listopadu 2011 v bruselském centru The 

Square. Diskutovány budou především způsoby, jak vyvinout integrovaný přístup  

http://www.era.gv.at/attach/ST13619EN11_CompetitiveEuropeanRegionsthroughResearchandInnovation.pdf
http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1008&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4350
http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=67&dm_i=E9T,H75W,1VKQWB,1EHJB,1
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k výzkumu a vytvořit podmínky příznivé inovacím, vynálezům a rozvoji průmyslu. 

Další informace včetně programu a registrace naleznete zde. 

  

Prezentace ze společného semináře USA-EU k nanoEHS 

Společný seminář USA-EU k problematice nano v oblasti životního prostředí, zdraví 

a bezpečnosti (EHS) se konal ve dnech 10. - 11. března 2011 ve Washingtonu. 

Cílem semináře, kterého se zúčastnilo přes 200 expertů z ministerstev USA a EU, 

regulatorních úřadů, akademií, výzkumných ústavů a průmyslu, bylo podpořit diskusi 

o environmentální, zdravotní a bezpečnostní problematice produktů, při jejichž 

výrobě jsou využívány nanotechnologie. Prezentace jsou nyní k dispozici online zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Školení k nanomedicíně 

Jednodenní školící kurs k nanomedicíně, který se koná dne 1. prosince 2011 

v Londýně (UK), se zaměří na představení rychle se vyvíjející nové oblasti 

nanomedicíny. Detailní program a možnost registrace naleznete zde. 

  

Konference Personalizovaná medicína – od výzkumu k pacientovi  

Konference Personalizovaná medicína – od výzkumu k pacientovi proběhne 3. - 4. 

listopadu 2011 v Plzni. Pořádá ji Lékařská fakulta UK Plzeň a Fakultní nemocnice 

Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Akce se zaměří na mnoho 

aspektů personalizované medicíny, výzkumné programy EU a další témata. Bližší 

informace naleznete zde. 

  

Konference k zahájení cestovní mapy FUTURAGE k výzkumu stárnutí 

Projekt FUTURAGE financovaný ze 7. RP organizuje v Bruselu dne 18. října 2011 

konferenci, kde bude zahájena FUTURAGE cestovní mapa k agendě výzkumu 

stárnutí na příštích 10 let. Více informací naleznete zde. 

  

 

http://www.publicserviceevents.co.uk/187/scitech-europe
http://us-eu.org/workshop-participants-page/presentations/
http://www.nano.org.uk/events/ion-events
http://www.imunokurzy.cz/prilohy/pers_med_1.pdf
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/assets/files/launch%20conference/FUTURAGE%20launch%20conference%20leaflet.pdf
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Konference "Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum" 

Sedmý ročník mezinárodní konference 'Circulating Nucleic Acids in Plasma and 

Serum' (CNAPS VII) se uskuteční 24. - 25. října 2011 v prostorách 

univerzitní nemocnice La Paz v Madridu ve Španělsku. Více informací naleznete zde.  

  

Společné sympózium projektů PILGRIM a CONCORD 

Projekty 7. RP PILGRIM a CONCORD pořádají společné sympózium, které se 

uskuteční 28. - 29. listopadu 2011 v Bruselu v Belgii. Budou zde prezentovat 

výzkumné výsledky a praktická doporučení z oblasti epidemiologie, antimikrobiální 

rezistence a dalších. Více informací naleznete zde.  

  

Konference "Recent Advances in Food Analysis 2011" 

5. ročník mezinárodní konference " Recent Advances in Food Analysis 2011", kterou 

pořádá Vysoká škola chemicko-technologická společně s RIKILT - Institute of Food 

Safety (Holandsko), se uskuteční 1. - 4. listopadu 2011 v Praze. Konference přinese 

nejnovější poznatky z oblasti analytických a bioanalytických technologií a jejich 

aplikací v potravinářství. Akce je zároveň doprovázena specializovanými workshopy. 

Více se dozvíte zde. 

  

Konference Graintek 2011 

Třetí ročník mezinárodní konference Graintek 2011 se uskuteční 16. - 17. listopadu 

2011 v Moskvě v Rusku. Akce se zaměří např. na téma průmyslových biotechnologií, 

zpracovávání obilí a další. Více informací zde.  

  

Mezinárodní konference k výţivě a růstu – výzva k zasílání příspěvků  

Mezinárodní konference k výživě a růstu zaměřená na pediatrickou gastroenterologii 

a endokrinologii se uskuteční 1. - 3. března 2012 v Paříži ve Francii. Do 1. listopadu 

2011 je možné zasílat příspěvky týkající se témat výživy, růstu, hormonálního 

systému a terapie, diabetes a dalších. Více informací naleznete zde. 

  

Valné shromáţdění a výroční fórum ETPN 2011 

Evropská technologická platforma Nanomedicine (ETPN) organizuje své valné 

shromáždění a výroční fórum 2011 ve dnech 19. - 21. října 2011 v Barceloně (ES). 

http://www.cnaps-madrid.es/
http://www.fp7-pilgrim.eu/index.php?id=962
http://www.rafa2011.eu/
http://www.graintek.org/
http://www2.kenes.com/nutrition-growth/scientific/Pages/Call.aspx
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Diskutovány budou strategické příležitosti v oblasti nanomedicíny pro subjekty  

z průmyslového, akademického a klinického prostředí. Hlavním cílem je zvýšit 

povědomí o translačním výzkumu a klinických potřeb v nanomedicíně. Klikněte zde 

pro detaily. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Broţura k moţnostem financování iniciativ k podpoře aktivního stárnutí  

Výbor regionů, AGE Platform Europe a Evropská komise vydaly brožuru zaměřenou 

na možnosti financování regionálních a lokálních iniciativ k podpoře aktivního stárnutí 

a solidarity mezi generacemi. Více informací a brožuru ke stažení naleznete zde.  

  

Zpráva k posílení inovací ve zdravotnictví v USA a EU 

Science|Business publikoval zprávu z diskuze expertů, která proběhla ve 

Washingtonu. Dokument s názvem "Four ideas to speed healthcare innovation in the 

US and EU" naleznete zde. 

  

Výstupy z konference ke spolupráci se zeměmi EECA ve výzkumu zdraví 

Projekt EECAlink je koordinační akce finančně podpořena z tématické priority Zdraví 

7. rámcového programu. Záměrem projektu je podpořit a usnadnit mezinárodní 

spolupráci mezi EU a zeměmi východní Evropy a střední Asie (EECA) ve výzkumu 

v oblasti zdraví. Zaměřuje se na tři skupiny – politické činitele, vysoké školy  

a akademické partnery a širší odbornou veřejnost. V průběhu konference v Bruselu 

dne 7. června 2011 byly představeny výsledky projektu s důrazem na jeho hlavní cíl, 

kterým je identifikace společných výzkumných priorit EU a zemí EECA a posílení 

vzájemné spolupráce. Program, prezentace a podkladový dokument jsou dostupné 

zde, životopisy řečníků a panelistů zde a fotografie zde: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, 

foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9, foto 10, foto 11 a foto 12. 

http://www.etp-nanomedicine.eu/public/public/news-events/events/etp-nanomedicine-general-assembly-annual-forum-2011
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=1065&furtherNews=yes
http://www.sciencebusiness.net/Assets/56b3527f-f458-49ce-a832-350e30abf5f5.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Four%20ideas%20to%20speed%20healthcare%20innovation%20in%20the%20US%20and%20EU&utm_campaign=Sandoz%20report&utm_project=Sandoz&utm_workspace=Marketing&utm_email=voseckova%40tc.cz
http://www.eecalink.eu/
http://www.eecalink.eu/?cat=past_events&id=145&tag=all
http://www.czelo.cz/dokums_raw/CV_final.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_1.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_2.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_3.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_4.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_5.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EECAlink_conference_6.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/H.E._Ambassador_Milena_Vicenova,_Czech_Republic.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Vojtech_Nosek,_CUNI_Czech_Republic.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Yves_Maisonny,_DG_RTD.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Tigran_Arzumanyan,_CIT_Armenia.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Nikola_Bergonzi,_APRE_Italy.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Panel_discussion.pdf
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Školení k nanomedicíně 

Jednodenní školící kurs k nanomedicíně, který se koná dne 1. prosince 2011 

v Londýně (UK), se zaměří na představení rychle se vyvíjející nové oblasti 

nanomedicíny. Detailní program a možnost registrace naleznete zde. 

  

Valné shromáţdění a výroční fórum ETPN 2011 

Evropská technologická platforma Nanomedicine (ETPN) organizuje své valné 

shromáždění a výroční fórum 2011 ve dnech 19. - 21. října 2011 v Barceloně (ES). 

Diskutovány budou strategické příležitosti v oblasti nanomedicíny pro subjekty z 

průmyslového, akademického a klinického prostředí. Hlavním cílem je zvýšit 

povědomí o translačním výzkumu a klinických potřeb v nanomedicíně. Klikněte zde 

pro detaily. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Experti pro hodnocení Security projektů 7. RP 

Evropská komise (DG ENTR) a Výkonná agentura pro výzkum (REA), která je 

zodpovědná za implementaci Security programu 7. RP, hledají experty pro 

hodnocení projektových návrhů podaných do SEC-2012 výzvy. Více informací. 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy   

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

 

 

 

 

http://www.nano.org.uk/events/ion-events
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/public/news-events/events/etp-nanomedicine-general-assembly-annual-forum-2011
http://wbc-inco.net/object/news/125986.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

  

Informační den k výzvě Security 7. RP 

Dne 8. září 2011 se v prostorách Výkonné agentury pro výzku (REA) konal 

informační den k výzvě v oblasti bezpečnostního výzkumu 7. RP. Informační den 

představil téma Security 7. RP, témata aktuální výzvy (FP7-SEC-2012-1 Security 

Call), pravidla účasti, právní a finanční záležitosti, etické záležitosti projektů. Infoden 

poskytl i prostor pro prezentaci návrhů projektů za účelem nalezení partnerů pro 

tvorbu konsorcií. Záznam kanceláře CZELO z tohoto infodne naleznete zde. 

  

Prezentace ze společného semináře USA-EU k nanoEHS 

Společný seminář USA-EU k problematice nano v oblasti životního prostředí, zdraví 

a bezpečnosti (EHS) se konal ve dnech 10. - 11. března 2011 ve Washingtonu. 

Cílem semináře, kterého se zúčastnilo přes 200 expertů z ministerstev USA a EU, 

regulatorních úřadů, akademií, výzkumných ústavů a průmyslu, bylo podpořit diskusi 

o environmentální, zdravotní a bezpečnostní problematice produktů, při jejichž 

výrobě jsou využívány nanotechnologie. Prezentace jsou nyní k dispozici online zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Workshop projektu ADEL 

Ve španělské Seville se bude dne 20. října konat první mezinárodní workshop 

projektu ADEL, který podporuje Společná technologická iniciativa pro palivové články 

a vodík. Projekt se zaměřuje na koncept elektrolýzy – integraci OZE, systémové 

modelování a vývoj komponent. Více informací naleznete zde. 

  

Závěrečný workshop projektu SKILLRAIL  

Dne 20. října se v Bruselu uskuteční závěrečný workshop projektu SKILLRAIL, který 

je pořádán ve spoluprácí mj. s Evropskou komisí a technologickou platformou pro 

železniční dopravu ERRAC. Další informace najdete zde. 

http://ec.europa.eu/research/rea/pdf/sec_info_day_2011/2_fp7-sec-2012-1_call_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/rea/pdf/sec_info_day_2011/2_fp7-sec-2012-1_call_en.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/08.09.11-Informacni_den_Security-web_2.pdf
http://us-eu.org/workshop-participants-page/presentations/
http://www.adel-energy.eu/workshop-electrolysis-concept.html
http://www.errac.org/spip.php?article45
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Fórum pro fosilní paliva 

Ve dnech 24. - 25. října se v Berlíně bude konat sedmé evropské Fórum pro fosilní 

paliva. Podrobnější informace jsou na stránkách DG Energy Evropské komise zde. 

  

Biomasa a CCS 

V britském Cardiffu se uskuteční od 25. do 26. října mezinárodní workshop věnovaný 

biomase a problematice zachycování a skladování CO2 (Bio-CCS). Workshop je 

příležitostí pro mladé i zkušenější výzkumníky k výměně názorů a ověřených postupů 

v této oblasti. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Sniţování emisí a hluku v letecké dopravě 

Ve dnech 25. - 27. října hostí francouzská Marseille sympózium zaměřené na 

snižování emisí a hluku z letadel. Akci organizuje Association Aéronautique et 

Astronautique de France a American Institute of Aeronautics and Astronautics. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

Další programy a informace 

  

Výzva Marco Polo na začátku října 

Agentura EACI připravuje na počátek října vyhlášení výzvy programu Marco Polo 

zaměřeného na převádění silniční dopravy na transport s menším dopadem na 

životní prostředí (převážně na lodní a železniční dopravu). Informace by měly být 

v dohledné době k dispozici zde. 

  

 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/oil/events/20111024_forum_berlin_en.htm
http://www.cu-gtrc.co.uk/categories.html?cid=55
http://www.aners2011.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
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Roadmap for a Resource Efficient Europe 

Dne 20. září zveřejnila Evropská komise Roadmap for a Resource Efficient Europe. 

Jedná se o jeden z hlavních dokumentů stěžejní iniciativy Evropa méně náročná na 

zdroje, která je součástí strategie Europe 2020. Podrobnější informace naleznete 

zde. 

  

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti fotonika 

Evropská technologická platforma Photonics21 představila návrh na vytvoření 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v této oblasti. Závazek evropského 

průmyslu je poskytnout 5 mld. € na podporu rozvoje pracovních míst a růstu 

v Evropě. Částku 1,4 mld. € by měla poskytnout Evropská komise jako reprezentant 

veřejné sféry. Tiskovou zprávu s více podrobnostmi naleznete zde. 

  

Tendr ManagEnergy 

ManagEnergy zveřejnil veřejnou zakázku zaměřenou na koordinaci a podporu 

implementace energetické politiky EU místními úřady a energetickými agenturami 

v Evropě. Uzávěrka tendru je 24. října 2011. Bližší informace naleznete zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Nadcházející konference v oblasti SSH: 

"European Integration Process In The New Regional And Global Setting" 

Conference organized as a part of the Polish Presidency of the Council of the 

European Union. , 19. – 20. října 2011, Varšava 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
http://www.photonics21.org/download/Photonics21_news/110912Photonics_MediaRelease_KETPPP_ETC-attachment.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/tender/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-179_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-179_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-179_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

  

Spuštění webových stránek projektu SIS.NET 

Projekt 7. RP EUROSIS 2.0 sdružující národní kontakty pro oblast Věda ve 

společnosti spustil své webové stránky. Na stránkách najdete četné informace  

z oblasti Věda ve společnosti a plánovaná je také sekce zaměřená na vyhledávání 

partnerů do projektů. Stránky najdete zde. 

  

Příleţitosti pro výzkumníky v SSH 

Projekt NET4SOCIETY připravil dokument "Příležitosti pro výzkumníky  

v socioekonomických a humanitních vědách". V dokumentu najdete zejména témata 

z jiných priorit, která mohou být atraktivní pro výzkumníky z SSH. Dokument 

naleznete zde.  

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Inovační veletrh v Grenoblu 

Ve francouzském Grenoblu se 20. - 21. října 2011 uskuteční třetí inovační veletrh. 

Představí se na něm přes 150 start-up podniků a laboratoří, které budou prezentovat 

nejnovější inovační trendy, ukázky technologií či možnosti spolupráce s průmyslovou 

sférou. Více informací zde.  

  

Mezinárodní konference Agorada 2011 

Mezinárodní konference Agorada 2011 zaměřená na téma inteligentní specializace 

(smart specialisation) regionů proběhne v rámci polského předsednictví v Radě EU 

17. - 18. listopadu 2011 v Bielsko-Biała v Polsku. Více informací naleznete zde.  

  

 

http://www.sisnetwork.eu/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/opportunitiesforsshresearchers_6511.pdf
http://www.grenoble-innovation-fair.com/GB_home.html
http://nowa.arrsa.pl/en/agorada/
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Seminář k podpoře MSP a podnikání prostřednictvím programů EU  

Seminář k tématu podpory malých a středních podniků (MSP) a rozvoje podnikání 

prostřednictvím programů a politik EU se uskuteční 17. - 18. listopadu 2011 v Bruselu 

v Belgii. Seminář se zaměří na možnosti využití 7. RP, Rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace (CIP), strukturálních fondů, Evropského investičního 

fondu (EIF) a dalších. Více informací zde. 

  

Konference SciTech Europe 

3. výroční konference SciTech Europe Advancing Research, Innovation and 

Collaboration se bude konat dne 24. listopadu 2011 v bruselském centru The 

Square. Diskutovány budou především způsoby, jak vyvinout integrovaný přístup  

k výzkumu a vytvořit podmínky příznivé inovacím, vynálezům a rozvoji průmyslu. 

Další informace včetně programu a registrace naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele 

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání návrhů do programu Erasmus pro 

mladé podnikatele. Uzávěrka je 17. října 2011. Cílem této výzvy je pomáhat novým 

podnikatelům v EU rozšiřovat své zkušenosti, vzdělání a budování kontaktů tím, že 

stráví určitou dobu na stáži v podnicích v jiných členských státech EU. Více informací 

naleznete  zde.    

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

  

Aktualizovaný Průvodce moţnostmi financování VaI ze zdrojů EU 

Evropská komise aktualizovala Průvodce možnostmi financování výzkumu a inovací 

ze zdrojů EU. Jedná se o ucelený přehled možností dostupných do konce roku 2013, 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4352
http://www.publicserviceevents.co.uk/187/scitech-europe
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:255:0004:0005:CS:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/


  10. číslo, ročník 2011 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 18 

zaměřený na posílení konkurenceschopnosti evropských regionů. Průvodce 

naleznete ke stažení zde.  

  

Broţura k moţnostem financování iniciativ k podpoře aktivního stárnutí  

Výbor regionů, AGE Platform Europe a Evropská komise vydaly brožuru zaměřenou 

na možnosti financování regionálních a lokálních iniciativ k podpoře aktivního stárnutí 

a solidarity mezi generacemi. Více informací a brožuru ke stažení naleznete zde. 

  

Výstupy ze semináře k projektům RIs v přípravné fázi 

V pořadí 5. seminář ke způsobům, jak prokázat význam výzkumných infrastruktur 

(RIs), se konal dne 15. června 2011 v Bruselu. Zástupci 33 projektů si vyměňovali 

zkušenosti o těchto projektech nacházejících se v přípravné fázi. Zprávu o průběhu 

semináře naleznete zde, prezentace zde. 

  

Zpravodaj projektu EuroRIs-Net 

Projekt národních kontaktních pracovníků pro výzkumné infrastruktury v 7. RP  

(EuroRIs-Net) publikoval další číslo svého elektronického zpravodaje (květen-srpen), 

které je k dispozici zde. 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

Mezinárodní konference ke vzdělávání, výzkumu a inovacím (ICERI 2011) 

Čtvrtý ročník mezinárodní konference ke vzdělávání, výzkumu a inovacím (ICERI 

2011) se uskuteční 14 - 16. listopadu 2011 v Madridu ve Španělsku. Jedná se  

o mezinárodní fórum, které představí řadu projektů a nejnovějších výsledků v oblasti 

výzkumu a vzdělávání. Cílem konference je podpořit mezinárodní spolupráci v této 

oblasti v rámci všech oborů a disciplín. Očekává se účast více než 700 delegátů ze 

70 různých zemí. Více informací zde.  

  

 

 

http://www.era.gv.at/attach/ST13619EN11_CompetitiveEuropeanRegionsthroughResearchandInnovation.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=1065&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/workshop_june_2011/workshop_report_june_2011.pdf
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=impact_studies_workshop
http://www.euroris-net.eu/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/eurorisnetenewsletterissue8_1315560743.pdf
http://www.iated.org/iceri2011/
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Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Zpráva Komise o činnosti ERC v roce 2010 

Evropská komise vydala zprávu Radě a Evropskému parlamentu o činnosti Evropské 

rady pro výzkum a realizaci cílů stanovených ve zvláštním programu Myšlenky v roce 

2010. Dokument si můžete přečíst zde. 

  

Výsledky výzvy ERC ke grantům pro začínající výzkumníky 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky výzvy pro rok 2011 pro začínající 

výzkumné pracovníky (Starting Grants). Jeden grant za ČR získal Péter Szabó  

z Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu AV ČR. Tiskovou zprávu 

naleznete zde, přehled oceněných výzkumníků podle zemí je zde. 

  

Strategie EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání 

Dne 20. září 2011 zveřejnila Evropská komise sdělení o nové reformní strategii 

vysokoškolského vzdělávání zaměřenou na zvýšení počtu absolventů a zlepšení 

kvality výuky. Strategie identifikuje prioritní oblasti, v nichž musejí členské státy EU 

vyvinout větší úsilí k dosažení společných cílů v oblasti vzdělávání, a zároveň 

stanoví, jakým způsobem může EU podpořit jejich modernizační kroky. EU má 

přibližně 4 000 vysokoškolských institucí a více než 19 milionů studentů, ale 

vysokoškolské vzdělávání nestačí poskytovat dostatek lidí se správným druhem 

dovedností nutných k vytvoření pracovních míst a růstu. Tiskové prohlášení v češtině 

naleznete zde, text sdělení v AJ zde. 

   

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0497:FIN:CS:PDF
http://erc.europa.eu/pdf/press_release_stg2011_results.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/erc_2011_stg_results_all_domains.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1043&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf
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Zpráva o zapojování VŠ do celoţivotního učení  

V průběhu závěrečné konference projektu SIRUS ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2011 

v Southamptonu (UK) byla prezentována nová zpráva “Engaging in Lifelong 

Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies”. Projekt byl 

finančně podpořen z unijního Programu celoživotního učení a zkoumal různé faktory, 

které umožňují evropským vysokým školám vyvinout úspěšné strategie celoživotního 

učení. Zpráva je dostupná zde. Další informace o konferenci včetně prezentací 

naleznete zde. 

  

Kurz k přípravě projektů Programu celoţivotního učení 

Společnost Europe Media Trainings organizuje ve dnech 12. - 13. prosince 2011 

v Budapešti (HU) kurs k přípravě projektů do výzev Programu celoživotního učení 

(Life-long Learning Programme, LLP). Další informace včetně registrace jsou 

k dispozici zde . 

 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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