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Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje 

pozvat na informační den zaměřený na GRANTY 

EVROPSKÉ VÝZKUMNÉ RADY (ERC) 

 

     Evropská výzkumná rada je v EU vůbec prvním a zcela ojedinělým subjektem pro 

financování špičkového základního výzkumu napříč všemi vědními obory. Jediným 

kritériem hodnocení je vědecká excelence, jak návrhů projektů, tak i samotného 

řešitele. Pro úspěch v tomto programu je rozhodující zejména originální myšlenka, 

která má potenciál posunout hranice výzkumu v daném oboru.  

Granty ERC jsou financovány ze specifického programu „IDEAS“ 7. rámcového 

programu EU a jsou určeny jak mladým výzkumným pracovníkům („ERC Starting 

Grants“), tak zkušeným a mezinárodně uznávaným vědcům, kteří se jiţ etablovali  

v daném oboru („ERC Advanced Grants“). 

Pozvánka na informační den zaměřený na  
GRANTY EVROPSKÉ VÝZKUMNÉ RADY (ERC) 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Informační den se zaměří na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky („ERC 

Advanced Grants“), na jejichţ předkládání bude v listopadu 2011 vyhlášena výzva. 

Informační den je určen jak zájemcům o podání ţádosti o ERC grant, tak zástupcům 

VŠ a ústavů AV ČR. Poskytne informace nejen o moţnostech zapojení do programu 

„Myšlenky“, o podmínkách účasti, způsobu hodnocení projektů a stěţejních prvcích 

úspěšného návrhu projektu, ale i o finančních aspektech ERC grantů  

a institucionálních strategiích na podporu ţadatelů o tento typ grantů. 

 

Datum: 21. listopadu 2011 od 9.30 hodin 

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

 

PROGRAM 

 9.00 – 9.30 Registrace 

 9.30 - 10.00 ERC: cíle, výsledky, výzvy a vize 

(Pavel Exner, Místopředseda Evropské výzkumné rady) 

 10.00-10.20 Představení sluţeb TC AV ČR a příklady podpory ţadatelů  

o ERC granty v zahraničí 

(Adéla Voţechová, CZELO) 

 10.20-10.50 ERC granty: charakteristika programu, pravidla účasti  

a hodnocení projektů 

(Petra Perutková, NCP pro granty ERC a akce Marie Curie, TC AV ČR) 

 10.50-11.20 Finanční aspekty ERC grantů 

(Kateřina Rakušanová, Právní a finanční NCP, TC AV ČR) 

 11.20 - 11.50 Zkušenosti úspěšného drţitele „ERC Advanced“ grantu  

a hodnotitele ERC projektů 

(Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AV ČR) 

 11.50-12.15 Diskuse a ukončení informačního dne 

 

 

Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 17. listopadu 

2011, 23:00 hodin na http://geform.tc.cz/ercadvancedgrants2011/  

Bliţší informace: perutkova@tc.cz 

 

http://geform.tc.cz/ercadvancedgrants2011/
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Seminář se koná v rámci projektu Národní informační centrum pro evropský výzkum III (OK 09002) 

podpořeného MŠMT z programu EUPRO. 

 

 

 

Obecným cílem programu je podporovat modernizaci vysokoškolského 

vzdělávání v zemích sousedících s EU. Program Tempus podporuje spolupráci 

institucí a zaměřuje se na reformu a modernizaci systémů vysokoškolského 

vzdělávání v partnerských zemích. Přispívá ke spolupráci v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání se zapojením Evropské unie a partnerských zemí v jejím širším 

sousedství. Program zejména přispěje k podpoře dobrovolného sbliţování s vývojem 

v oblasti vysokoškolského vzdělávání v EU, který vychází ze Strategie Evropa 2020, 

Strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

(„ET 2020“) a Boloňského procesu.  

Účelem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat mnohostrannou 

spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, orgány a organizacemi z členských 

států EU a partnerských zemí se zaměřením na reformu a modernizaci 

vysokoškolského vzdělávání.  

Za správu této výzvy k předkládání návrhů odpovídá Agentura pro vzdělávání, 

kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „agentura“), která jedná na základě pravomocí 

udělených Evropskou komisí (dále jen „Komise“).  

 

Způsobilí ţadatelé  

Aby byli ţadatelé způsobilí k udělení grantu, musí se jednat o právnické osoby 

(„právnické subjekty“) usazené po dobu delší pěti let v Evropské unii nebo  

v partnerských zemích programu Tempus.  

Ţadateli o společné projekty musí být státem uznané veřejné nebo soukromé 

vysokoškolské instituce či sdruţení, organizace nebo sítě vysokoškolských institucí, 

které se věnují prosazování, zlepšování a reformě vysokoškolského vzdělávání.  

 

 

 

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/25/11 
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Způsobilé činnosti  

Dva základní nástroje spolupráce v rámci této výzvy k předkládání návrhů 

programu Tempus jsou:  

 společné projekty: projekty s přístupem „zdola nahoru“ zaměřené na 

modernizaci a reformu na úrovni institucí (vysokých škol). Společné projekty 

jsou zaměřené na přenos znalostí mezi vysokými školami, organizacemi  

a institucemi z EU a partnerských zemí i mezi subjekty z partnerských zemí,  

 strukturální opatření: projekty, jejichţ cílem je přispět k rozvoji a reformě 

systémů vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, zvýšit jejich 

kvalitu a význam a zvýraznit jejich dobrovolné sbliţování s vývojem v EU. 

Strukturální opatření se budou týkat zásahů, jejichţ cílem bude podpořit 

strukturální reformy systémů vysokoškolského vzdělávání a rozvoje 

strategického rámce na vnitrostátní úrovni.  

 

V rámci této výzvy k předkládání návrhů lze financovat vnitrostátní projekty a 

projekty zahrnující více zemí. Vnitrostátní projekty musí vycházet z národních priorit 

stanovených v úzkém dialogu mezi delegacemi EU a příslušnými orgány  

v partnerských zemích.  

 

U vnitrostátních projektů musí návrhy předkládat seskupení institucí, jejichţ členy 

jsou:  

 nejméně tři vysokoškolské instituce z partnerské země (v případě Černé 

Hory a Kosova bude vzhledem k malému rozsahu vysokoškolského 

sektoru stačit jedna vysoká škola),  

 nejméně tři vysokoškolské instituce z Evropské unie, kaţdá z jiného 

členského státu Evropské unie.  

 

Projekty zahrnující více zemí musí splňovat regionální priority, které vycházejí  

z politiky Evropské unie pro spolupráci s regiony partnerských zemí určené ve 

strategických dokumentech Evropské unie týkajících se sousedních zemí, zemí 

připravujících se na přistoupení k Evropské unii  a zemí ve Střední Asii a které jsou 

společné všem partnerským zemím v konkrétním regionu nebo se zabývají 

vnitrostátní prioritou, jeţ je společná kaţdé ze zúčastněných partnerských zemí.  
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U projektů zahrnujících více zemí musí návrhy předkládat seskupení institucí, 

jejichţ členy jsou:  

 nejméně dvě vysokoškolské instituce z kaţdé z partnerských zemí 

(nejméně dvou partnerských zemí) podílejících se na návrhu (s výjimkou 

Kosova a Černé Hory, kde je poţadována pouze jedna vysokoškolská 

instituce z kaţdé země),  

 nejméně tři vysokoškolské instituce, kaţdá z jiného členského státu 

Evropské unie.  

U strukturálních opatření je poţadována další podmínka: jako partner/partneři se 

musí projektu strukturálních opatření účastnit ministerstvo/ministerstva 

zodpovědné/zodpovědná za vysoké školství v partnerské zemi/partnerských zemích.  

 

Maximální doba trvání projektů je 24 nebo 36 měsíců. Očekává se, ţe období 

způsobilosti nákladů započne dne 15. října 2012. 

 

Rozpočet  

Celkový rozpočet na spolufinancování projektů se odhaduje na 78,1 milionu EUR 

(plus další částka ve výši 12,5 milionů EUR pro jiţní a východní sousedící oblasti, 

pod podmínkou, ţe příslušné rozhodnutí o financování, v návaznosti na nedávnou 

revizi evropské politiky sousedství, bude přijato Evropskou komisí).  

 

Finanční příspěvek EU nesmí přesáhnout 90 % celkových způsobilých nákladů. 

Je nutné spolufinancování ve výši nejméně 10 % celkových způsobilých nákladů.  

 

Minimální výše grantu pro společné projekty i strukturální opatření bude činit  

500 000 EUR. Maximální výše grantu bude činit 1 500 000 EUR. Pro vnitrostátní 

projekty v případě Kosova a Černé Hory je minimální výše grantu pro oba typy 

projektů stanovena na 300 000 EUR.  

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.  
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Lhůta pro podání ţádostí  

Ţádosti o společné projekty a strukturální opatření musí být předloţeny výkonné 

agentuře (EACEA) nejpozději do 23. února 2012, 12:00 poledne (bruselského 

času).  

Pouze elektronické ţádosti vypracované v angličtině, francouzštině nebo 

němčině, předloţené na oficiálním formuláři ţádosti, řádně podepsané osobou 

oprávněnou k přijímání právních závazků jménem ţádající organizace a obsahující 

všechny informace a přílohy uvedené v úplném znění výzvy k předkládání návrhů, 

budou přijaty. 

 

Více informací o výzvě naleznete zde. 
 

 

 
      

     Ve dnech 14. 10. 2011 – 31. 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 

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321:0011:0014:CS:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 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 

 

Schválena definice nanomateriálu 

EK schválila dne 18. října 2011 Doporučení k definici nanomateriálu. Jedná se  

o významný krok k lepší ochraně občanů a obsahuje jasné vymezení materiálů, které 

musí být pojednány ve zvláštních právních předpisech. Nanomateriál je popsán jako 
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přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený 

obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je 

u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů  

v rozmezí velikosti 1 nm - 100 nm.“ Definice je zaloţena na vědeckém stanovisku 

Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR)  

a Společného výzkumného střediska (JRC). K návrhu definice proběhla veřejná 

konzultace. Tiskové prohlášení EK v češtině je zde, dokument Q&A zde a vlastní 

Doporučení zde. 

  

Přistoupení Moldavska k 7. RP 

Po podpisu Memoranda o porozumění komisařkou pro výzkum a inovace Máire 

Geoghegan-Quinn/ovou a předsedou moldavské Akademie věd Gheorghe Ducou 

dne se od počátku r. 2012 stane Moldavsko v pořadí jiţ 14. zemí přidruţenou  

k 7. rámcovému programu. Další informace naleznete zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Školení k řešení sporů v projektech 7. RP 

Německá společnost KoWi a Arbitráţní a mediační centrum Světové organizace pro 

duševní vlastnictví (WIPO Arbitraton and Mediation Centre) společně organizují ve 

dnech 8. - 9. prosince 2011 v Bruselu školící seminář "Mediation and Arbitration in 

Disputes on R&D and Related Commercial Agreements". Detaily včetně registrace 

naleznete zde. 

 

Další informace a analýzy 

  

Nové vydání časopisu ECHO 

Dvojčíslo časopisu ECHO 4-5/2011 bylo vydáno u příleţitosti konání v pořadí jiţ 

devátým ročníkem konference České dny pro evropský výzkum. Kromě článků  

k přípravě programu Horizont 2020, o úloze průmyslového sektoru ve výzkumu či 

analýzu účasti třetích zemí v 7. RP atd. obsahuje i přílohu analyzující účast ČR  

v 7. RP. Časopis je k dispozici zde. 

  

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/704&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/moldova_association_fp7.pdf
http://www.kowi.de/veranstaltungen
http://www.fp7.cz/cz/detail-akce/eventid-6453/
http://www.tc.cz/echo/
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Hodnotící zpráva EU o vývoji investic do průmyslového VaV 

Zpráva "EU Industrial R&D Investment Scoreboard" za rok 2011 shromaţďuje 

informace o 1000 firmách v EU a 1000 firmách mimo EU, které investují největší 

částky do výzkumu a vývoje. Scoreboard obsahuje údaje o investicích do výzkumu  

a vývoje spolu s dalšími ekonomickými a finančními údaji za poslední čtyři roky.  

Více informací. 

  

Zpravodaj JRC - listopad 2011 

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo další číslo svého 

zpravodaje - vydání listopad 2011. Naleznete jej zde. 

 

Hodnocení čínské Národní grantové agentury pro přírodní vědy 

Dne 12. října 2011 byla zveřejněna zpráva hodnotící činnost čínské Národní 

grantové agentury pro přírodní vědy (National Natural Science Foundation of China, 

NSFC) v posledních 25 letech. Zpráva, kterou připravil mezinárodní hodnotící výbor, 

se věnuje strategické pozici agentury v čínském výzkumném a inovačním systému, 

její výkonnosti, mezinárodnímu rozměru, grantovým nástrojům, řízení a administraci 

a obsahuje závěrečná doporučení. Zpráva je dostupná zde. 

  

Návrh Evropské komise k TEN-T 

Evropská komise přijala 19. října balíček návrhů pro novou dopravní infrastrukturu  

v Evropě. Balíček obsahuje mimo jiné také návrh revize instrukcí k TEN-T a návrh 

„Connecting Europe Facility“. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Plán JAR pro obnovitelnou energii 

Jihoafrická republika zveřejnila plán pro obnovitelné zdroje energie na období  

2010 – 2030. Cílem plánu je podpořit rozvoj průmyslu obnovitelných energií a vytvořit 

17,800 MW „zelené“ energie do roku 2030. Více informací naleznete zde. 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2011.htm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=14130&dt_code=NWS&lang=en
http://www.era.gv.at/attach/nsf_chinaevaluationreportJuni2011.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/proposal-ten-t_en.htm
http://www.energymarketprice.com/SitePage.asp?Command=NewsLetter&ID=7112&trydf=vlkovam@tc.cz
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Výroční konference Evropského fóra pro dobrou klinickou praxi  

Evropské fórum pro dobrou klinickou praxi (European Forum for Good Clinical 

Practice - EFGCP) pořádá ve dnech 24. - 25. ledna 2012 v Bruselu v Belgii výroční 

mezinárodní konferenci s názvem "Informed Consent – How Less could be More: 

Effecting a paradigm shift so we do inform participants". Více informací naleznete 

zde.   

  

Slavnostní ukončení IYC 2011 

V Bruselu se dne 1. prosince 2011 koná slavnostní ukončení Mezinárodní roku 

chemie 2011. Akce vyzdvihne kreativitu a potenciál chemie při řešení výzev, kterým  

v současnosti čelí naše společnost. K vysoce postaveným řečníkům patří i komisařka 

pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn. Další informace jsou k dispozici zde. 

  

Seminář k technologiím pro zdravotní péči a zdravý ţivotní styl  

Třetí seminář k technologiím pro zdravotní péči a zdravý ţivotní styl (WTHS’11) se 

uskuteční 1. - 2. prosince 2011 ve Valencii ve Španělsku. Akce se zaměří na 

nejnovější vývoj v oblasti zdravotnických technologií v kontextu ICT. Více informací je 

k dispozici zde. 

  

Nové biotrendy ke zlepšení léčiv 

Konference s názvem "New biotrends to smarter drugs" se uskuteční 8. - 9. prosince 

2011 v Dortmundu v Německu. Konference se zaměří na techniky syntetické biologie 

(např. vyuţívání umělých prvků v oblasti kontroly genů a další) a jejich výhody  

a výzvy. Bliţší informace zde.  

  

BioNanoMed 2012 – Výzva k zasílání příspěvků a plakátů 

3. Mezinárodní kongres BioNanoMed 2012 se koná ve dnech 1. – 2. března 2012  

v Kremţi (Rakousko) pod názvem „Nanotechnology Enables Personalised Medicine“ 

a propojí výzkumné pracovníky a odborníky z praxe z přírodních a lékařských věd  

a ze strojírenských oborů. V současnosti je otevřena výzva k zasílání písemných 

příspěvků (uzávěrka 27. 11. 2011) a plakátů (uzávěrka 17. 2. 2012). Podrobnosti 

jsou k dispozici zde.     

  

http://www.efgcp.eu/Conference_details.asp?id=297&L1=10&L2=1&TimeRef=1
http://www.iyc2011.conceptum.eu/default.aspx
http://www.tsb.upv.es/wths2011/Default.aspx
http://www.chembiotec.de/index.php?article_id=741
http://www.bionanomed.at/
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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 

  

Cestovní mapa k výzkumu stárnutí 

Dne 18. října 2011 se v Bruselu uskutečnila konference projektu FUTURAGE 

financovaného ze 7. RP, která zahájila cestovní mapu k evropskému výzkumu  

v oblasti stárnutí populace pro příštích 10 - 15 let. Záznam kanceláře CZELO 

naleznete zde, cestovní mapu lze stáhnout zde.  

     

Říjnový zpravodaj Fit for Health 

Projekt Fit for Health vydal další číslo svého zpravodaje – říjen 2011, které je 

dostupné zde. Naleznete zde informace např. ze školení pro ţadatele o granty, o on-

line nástroji k analyzování moţného úspěchu, o příručkách k 7. RP, informace 

k virtuálnímu školení k finančním a právním záleţitostem a další.  

  

Zpráva ze semináře „Standards in Synthetic Biology“ 

Na webové stránce skupiny EU-US Task Force k výzkumu v biotechnologiích byla 

zveřejněna zpráva ze semináře „Standards in Synthetic Biology“, který proběhl 

v červnu 2010 ve Španělsku. Zprávu si lze stáhnout zde.  

     

Revidovaná vědecko-výzkumná agenda IMI 

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) 

zveřejnil on-line svoji revidovanou vědecko-výzkumnou agendu, která bere v potaz 

aktuální vývoj v oblasti medicínského výzkumu a změny ve farmaceutickém 

průmyslu. Agenda je přístupná zde.  

  

Výstupy z konference k personalizované medicíně 

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://futurage.group.shef.ac.uk/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18.10.11_Konference_projektu_Futurage-cestovni_mapa_k_vyzkumu_starnuti.pdf
http://futurage.group.shef.ac.uk/road-map.html
http://www.fitforhealth.eu/cms/docs/Newsletters/2011-10-ffh-newsletter04.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/SRArevised2011.pdf
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V květnu 2011 se v Bruselu uskutečnila konference „European Perspectives in 

Personalised Medicine“. Závěrečnou zprávu s výstupy z této konference a další 

materiály naleznete zde.  

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Nadcházející akce v oblasti ICT: 

  

 Smart cards, mobile telephony and "Machine to Machine" at the heart of 

e-health services (15 - 17 November 2011, Paris, France)  

 Beyond Silos - The Why and How of ICT in Integrated Care Service 

Provision (23 November 2011, Eindhoven, The Netherlands)  

 INBIOMEDvision Training Challenge - application deadline: 31/12/2011 

(23 - 27 April 2012, Catalonia, Spain)  

 eHealth Week 2012 - WoHIT Exhibition and sponsor opportunities  

(7 May 2012 - 9 May 2012, Copenhagen, Denmark)  

 17thAnnual CyberPsychology and CyberTherapy Conference (CT17)  

(1 September 2012, Brussels, Belgium)  

  

Zahajovací konference IT4Innovations  

Oficiální zahajovací konference projektu IT4Innovations se koná  

29. listopadu v prostorách Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Program konference je zaměřen především na moţnosti vyuţití 

superpočítačových technologií v současné moderní informační společnosti, jejich 

aplikace v průmyslu i v akademické sféře. Více informací. 

  

Beyond AI: interdisciplinární aspekty umělé inteligence  

Konference "Beyond AI: interdisciplinary aspects of artificial intelligence" se koná ve 

dnech 8. - 9. prosince 2011 na Západočeské univerzitě v Plzni. Více informací.  

  

http://ec.europa.eu/research/health/events-06_en.html
http://www.cartes.com/Press/Exhibition-news/Smart-cards-mobile-telephony-and-M2M-at-the-heart-of-e-health-services
http://www.cartes.com/Press/Exhibition-news/Smart-cards-mobile-telephony-and-M2M-at-the-heart-of-e-health-services
http://www.beyond-silos.eu/
http://www.beyond-silos.eu/
http://www.inbiomedvision.eu/PDF/INBIOMEDvision_TC_Final.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/events/2012/ehealthweek2012/ehealth-wohit2012-dk-Exhibition-info.pdf
http://interstress.eu/index.php/fr/news/77-cybertherapy-17-press-release
http://www.it4i.cz/aktuality_111129.php
http://beyondai.zcu.cz/
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Informační systémy 2012 – výzva pro zasílání příspěvků 

Ve dnech 10. - 12. března 2012 se v Berlíně uskuteční Mezinárodní IADIS 

konference – Informační systémy 2012. Cílem konference je poskytnout prostor pro 

diskusi o pouţívání informačních systémů ze společensko-technologické perspektivy. 

Termín pro zasílání příspěvků je 28. říjen. Více informací. 

  

Seminář ke kyberkriminalitě v Evropě  

Ve dnech 9. a 10. února 2012 se v Berlíně uskuteční akce s názvem Boj proti 

kyberkriminalitě v Evropě – Optimalizované nástroje pro vyšetřování a vynucení 

práva. Akce má seznámit s moţnostmi jak se bránit kybernetickým útokům  

a s nástroji pro vyšetřování, prevenci kyberkriminality a přeshraniční vymáhání práva. 

Seminář je cílen především na veřejnou správu odpovědnou za vymáhání práva – 

policiii, kriminalisty, příslušná ministerstva, národní expertní centra pro 

kyberkriminalitu, poskytovatele internetového připojení, telekomunikační společnosti 

aj. Více informací. 

  

BioNanoMed 2012 – Výzva k zasílání příspěvků a plakátů 

3. Mezinárodní kongres BioNanoMed 2012 se koná ve dnech 1. – 2. března 2012 

v Kremţi (Rakousko) pod názvem „Nanotechnology Enables Personalised Medicine“ 

a propojí výzkumné pracovníky a odborníky z praxe z přírodních a lékařských věd  

a ze strojírenských oborů. V současnosti je otevřena výzva k zasílání písemných 

příspěvků (uzávěrka 27.11.2011) a plakátů (uzávěrka 17.2.2012). Podrobnosti jsou  

k dispozici zde. 

 

Závěrečné zasedání projektu ONE-P 

Projekt 7. RP ONE-P s 28 partnery a rozpočtem ve výši 26 milionů eur se zaměřil na 

vývoj organických materiálů a zpracovatelských technologií pro elektronické  

a fotonické aplikace Závěrečné zasedání projektu se koná dne 16. prosince 2011 

v Evropském parlamentu. Registrovat se můţete do 25.11.2011 zde. 

 

Mezinárodní konference k průmyslovým technologiím 

Ve dnech 19. - 21. března 2012 se v Řecku na ostrově Kos koná Mezinárodní 

konference k průmyslovým technologiím se zaměřením na výzkum v oblasti 

http://www.is-conf.org/cfp.asp
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Combating_Cybercrime_in_Europe_DM.pdf
http://www.bionanomed.at/
http://www.one-p.eu/public/events/onep-final-public-meeting/
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průmyslové elektroniky. Prezentovány budou zejména nejnovější aktivity podporující 

vývoj inteligentních a počítačových kontrolních systémů, robotiky, továrních 

komunikací a automatizace. Detaily naleznete zde. 

  

Konference TNT2011 

Na Tenerife (Španělsko – Kanárské ostrovy) se ve dnech 21. - 25. listopadu 2011 

koná 12. ročník konference „Trendy v nanotechnologiích“ (TNT2011). Tato vědecká 

akce na vysoké úrovni zahrne širokou škálu nejnovějšího výzkumu v nanovědách  

a nanotechnologiích. Letos se konají i dva satelitní semináře: Risks and Regulation 

(nanoCODE) a Multi-scale Simulation (MULT- U-SIM). Detaily 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 

  

Záznam z konference Nanoethics 2011 

Ve dnech 20. - 21. října 2011 se ve Varšavě pod záštitou polského předsednictví  

v Radě EU uskutečnila mezinárodní konference Nanoethics 2011. Tato akce 

organizovaná polskou akademií věd se zaměřila na problematiku správy, řízení  

a etiky nanověd a nanotechnologií, s důrazem na Kodex Evropské komise pro 

odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií a jeho implementaci  

v členských státech EU. Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde. 

  

Schválena definice nanomateriálu 

EK schválila dne 18. října 2011 Doporučení k definici nanomateriálu. Jedná se  

o významný krok k lepší ochraně občanů a obsahuje jasné vymezení materiálů, které 

musí být pojednány ve zvláštních právních předpisech. Nanomateriál je popsán jako 

přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený 

obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je 

http://www.isi.gr/icit12/index.html
http://www.tntconf.org/2011/index.php?conf=11
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/20.-21.10.11_Nanoethics_2011.pdf
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u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů  

v rozmezí velikosti 1 nm - 100 nm.“ Definice je zaloţena na vědeckém stanovisku 

Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR)  

a Společného výzkumného střediska (JRC). K návrhu definice proběhla veřejná 

konzultace. Tiskové prohlášení EK v češtině je zde, dokument Q&A zde a vlastní 

Doporučení zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Sektorový seminář k exportním příleţitostem v oblasti energetiky 

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, CzechTrade – Česká agentura na podporu 

obchodu, CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU a Stálá zastoupení 

členských států při EU společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na 

podporu obchodu, organizují dne 24. listopadu 2011 v Bruselu seminář k exportním 

příleţitostem v oblasti energetiky v rámci projektů EU ve třetích zemích. Seminář je 

určen firmám, asociacím a dalším subjektům se zájmem o realizaci projektů ve 

třetích zemích v oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Pozvánka a 

program semináře a další informace na http://www.sectorseminars.eu/. 

  

Single European Sky 

Dne 28. listopadu se ve Varšavě pod záštitou polského předsednictví v Radě EU 

uskuteční konference na vysoké úrovni k tématu jednotného evropského nebe 

(Single European Sky) a jeho rozšiřování na třetí země. Veškeré potřebné informace 

a registrační formulář naleznete zde. 

  

Mobilní technologie jako součást vozidel 

Dne 30. listopadu se v rakouském Salcburku bude konat workshop na téma 

integrace mobilních zařízení do „ekosystému“ vozidel. Tato oblast se v současnosti 

těší zvýšenému zájmu ze strany výzkumníků i průmyslu. V blízké budoucnosti se tak 

mohou stát součástí vybavení a sluţeb vozidla inteligentní telefony nebo tablety. 

Podrobnosti o akci naleznete zde. 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/704&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Pozvanka_SecSem_24listopad2011.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Programm_draft_Sectorseminar_November_2011.pdf
http://www.sectorseminars.eu/
http://ec.europa.eu/transport/air/events/2011-11-28-ses_en.htm
http://mobile.iese.fraunhofer.de/
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Diskuse k Bílé knize pro dopravu 

Dne 5. prosince se bude v Bruselu konat konference zaměřená na Bílou knihu pro 

evropskou dopravu, která byla zveřejněna v březnu tohoto roku. Hlavní úlohou 

konference, kterou pořádá společně Evropský hospodářský a sociální výbor  

a Evropská komise,  je získat názory a pohled evropských aktérů na tento strategický 

politický dokument. Podrobnější informace budou v dohledné době k dispozici zde. 

  

ESINET Road Show  

Dne 8. prosince 2011 pořádá Jihomoravské inovační centrum (JIC) ve spolupráci 

s Hvězdárnou a planetáriem Brno a kanceláří transferu technologií Evropské 

vesmírné agentury (ESA Technology Transfer Programme Office) ESINET Road 

Show, která se bude konat ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Cílem akce je představit 

moţnosti vyuţití vesmírných technologií pro nevesmírné aplikace a objevit tak zcela 

nové příleţitosti pro rozvoj Vaší firmy či spolupráci na výzkumných projektech. 

ESINET Road Show je určena jak pro začínající firmy, tak pro malé a střední 

podniky, výzkumné pracovníky, studenty, centra transferu technologií a investory. 

Více informací.  

  

Informační den Clean Sky 

V Bruselu se bude 20. ledna 2012 konat informační den společné technologické 

iniciativy Clean Sky. Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici, sledujte prosím 

stránky JTI zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

Výzva Marco Polo 2011 

Evropský program Marco Polo zaměřený na převádění silniční dopravy na 

ekologičtější způsoby dopravy otevřel výzvu 2011. Rozpočet výzvy je 56,87 mil.€. 

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://www.jic.cz/esinet
http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-info-day
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/
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Uzávěrka byla stanovena na 16. ledna 2012. Všechny informace k výzvě naleznete 

zde.  

  

Další programy a informace 

  

Návrh Evropské komise k TEN-T  

Evropská komise přijala 19. října balíček návrhů pro novou dopravní infrastrukturu  

v Evropě. Balíček obsahuje mimo jiné také návrh revize instrukcí k TEN-T a návrh 

„Connecting Europe Facility“. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Plán JAR pro obnovitelnou energii 

Jihoafrická republika zveřejnila plán pro obnovitelné zdroje energie na období  

2010 – 2030. Cílem plánu je podpořit rozvoj průmyslu obnovitelných energií a vytvořit 

17,800 MW „zelené“ energie do roku 2030. Více informací naleznete zde. 

  

Integrace OZE – veřejná konzultace 

Do 30. listopadu je otevřena veřejná konzultace zaměřená na integraci obnovitelných 

zdrojů energie do elektrických sítí a na trh. Další informace najdete zde. 

  

Stáţe v JTI FCH 

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík vypsala další termín 

pro podávání ţádostí o stáţ v této JTI. Uzávěrka je 30. listopadu 2011. Zájemci 

musejí do tohoto data zaslat ţádost obsahující motivační dopis, ţivotopis a kopii 

vysokoškolského diplomu. Podrobnosti naleznete zde. 

  

 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference Mládeţ a sociální inkluze  

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2011 pořádá Generální ředitelství EK pro výzkum  

a inovace v Bruselu konferenci na téma Mládeţ a sociální inkluze - Sociální 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/proposal-ten-t_en.htm
http://www.energymarketprice.com/SitePage.asp?Command=NewsLetter&ID=7112&trydf=vlkovam@tc.cz
http://www.eclareon.eu/en/policy-consutling-res-integration
http://www.fch-ju.eu/news/fch-ju-launching-another-call-select-trainees-intake-first-half-2012
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začlenění mladých lidí na okraji společnosti. Konference bude zaměřená na politiku  

a bude vycházet z ověřených dat a poznatků. Vědci, stakeholdeři a politici budou 

diskutovat politiku vzdělávání a pracovního trhu a programy sociální intervence. Více 

informací. 

  

Konference o globalizaci inovace 

Dne 9. prosince 2011 se bude v Bruselu konat konference s názvem Globalizace 

inovace. Konference poskytne příleţitost prezentovat a diskutovat výsledky projektu 

INGINEUS s Evropskou komisí, stakeholdery a odborným publikem z oblasti vědy  

a technologií. Výzkumný projekt EU – INGINEUS (Impact of Networks, Globalisation, 

and their Interaction with EU Strategies) za tři roky své činnosti zmapoval geografické 

rozloţení aktivit v oblasti znalostí a v souladu s tím předloţil iniciativu Global 

Innovation Networks (GINs). Více informací. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Další programy a informace 

  

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Nadcházející akce pořádáné Evropským inovačním a technologickým 

institutem (EIT):  

 Climate-KIC Dutch Centre: Climate-KIC on the move! (22 November 

2011, Utrecht, Netherlands)  

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-189_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-189_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-188_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eit.europa.eu/activities/events/single-view/article/climate-kic-dutch-centre-climate-kic-on-the-move.html
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Konference k průmyslové konkurenceschopnosti 

Konference k průmyslové konkurenceschopnosti s podtitulem "Integrovaná 

průmyslová politika v globalizační éře" proběhne 24. listopadu 2011 v Bruselu  

v Belgii. Konference zhodnotí dosavadní vývoj vlajkové iniciativy Průmyslová politika, 

která spadá pod strategii Evropa 2020. Více informací je k dispozici zde.  

  

Fórum o roli regionů a měst v budoucím RP pro výzkum a inovace 

Výbor regionů spolu s Evropskou komisí organizují fórum s názvem "Výzkum  

a inovace EU: jaká je role regionů a měst po roce 2013?", které proběhne  

13. prosince 2011 v belgickém Bruselu. Fórum se zaměří na důsledky návrhu 

budoucího rámcového programu Horizont 2020 na regionální výzkumné a inovační 

strategie. Fórum bude rovněţ prezentovat nejlepší příklady regionálních inovačních 

programů a projektů s cílem ukázat, jak lze skloubit priority EU s řešením výzev, 

kterým regiony čelí. Více informací, program a registraci naleznete zde.  

 

3. Inovační fórum EU-Rusko a kongres EBN 

V pořadí jiţ třetí ročník Inovačního fóra EU-Rusko bude propojen s 21. výročním 

kongresem Evropské sítě obchodních a inovačních center (EBN). Obě akce se konají 

ve finském městě Lappeenranta ve dnech 13. - 15. června 2012. K hlavním tématům 

patří: energetické a environmentální technologie, inovace a modernizace v logistice  

a obchod bez hranic (partnerská burza pro podniky). Další informace jsou zde. 

  

 

Partnerská burza CORNET a EraSME 

ERA-NET projekty CORNET a EraSME pořádají 29. listopadu 2011 v Dráţďanech 

v Německu partnerskou burzu pro přípravu návrhů projektů k uzávěrce výzvy  

30. března 2012. Více informací a registraci naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5443&lang=en&tpa_id=203&displayType=calendar&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dcalendar%26fosubtype%3D%26tpa%3D203%26tpa_id%3D203%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=2e3f8137-c827-4b72-9bb7-ed46ece11d86&sm=2e3f8137-c827-4b72-9bb7-ed46ece11d86
http://www.eurussiainnoforum.com/
http://www.cornet-era.net/partnering_event_dresden.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

EIT vyhlašuje první ocenění podnikavosti 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) ve spolupráci se znalostními  

a inovačními společenstvími (Climate-KIC, EIT ICT Labs a KIC InnoEnergy) 

vyhlašuje první ocenění podnikavosti (EIT Entrepreneurship Awards).  Více 

informací.   

  

Konkurenceschopnost průmyslu členských států EU 

Evropská komise vydala sdělení nazvané „Průmyslová politika: posilování 

konkurenceschopnosti“, které se konkrétně zabývá konkurenceschopností průmyslu 

členských států. Podle sdělení mezi členskými státy existují výrazné rozdíly např.  

v průměrné produktivitě práce či regulaci podnikání. Výsledky vyplývající z hodnocení 

např. uvádějí, ţe EU má méně mladých inovativních podniků neţ USA či Japonsko, 

výkonnost evropského průmyslu však posiluje. Průmysl EU také zlepšuje účinnost 

surovin, ve vyšší míře vyuţívá recyklace a inovativních náhradních materiálů.  

V hodnocení nechybí ani část věnovaná České republice. Tiskovou zprávu s odkazy 

na další zdroje naleznete zde, informace ke konkurenceschopnosti průmyslu 

členských zemí zde. 

  

 

Studie k mezinárodnímu transferu technologií 

Studie zabývající se mezinárodním transferem technologií vypracovaná skupinou 

expertů nabízí přehled základních statistik, praxí veřejných výzkumných organizací  

a překáţek bránících efektivnímu transferu technologií. Studie dochází k závěru, ţe 

aktivity spojené s mezinárodním transferem technologií jsou nutné pro IP 

management, R&D strategie, podnikání a mezinárodní spolupráci  

a zdůrazňuje význam dalších souvisejících faktorů. Studie je ke staţení zde. 

  

Registrace na inovační konvent 

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eit.europa.eu/press/news-archive/single-view/article/eit-launches-its-first-entrepreneurship-awards.html
http://eit.europa.eu/press/news-archive/single-view/article/eit-launches-its-first-entrepreneurship-awards.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1192&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=cs
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/702&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs
http://www.era.gv.at/attach/IKTExpertReport-Final_21_10_2011.pdf
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Ve dnech 5. - 6. prosince 2011 organizuje Evropská komise v Bruselu první Inovační 

konvent, který se bude zabývat naplňováním cílů vlajkové iniciativy Unie inovací. 

Registrace na akci je jiţ zahájena, počet míst je omezen. Více zde. 

  

Záznamy z akcí v rámci Open Days 2011 

V rámci Týdne evropských regionů, který proběhl v říjnu v Bruselu, se uskutečnilo 

mnoho seminářů a dalších doprovodných akcí. Můţete si přečíst záznam ze 

semináře na vysoké úrovni EU-Čína (zde), ze semináře k udrţitelnému osvětlení  

v místních komunitách (zde) a ze semináře k přeshraniční spolupráci z perspektivy 

výzkumu a inovací (zde).  

   

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA  

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

Konference IICE-2012 

Irská mezinárodní konference ke vzdělávání (Ireland international conference on 

education, IICE-2012), se koná ve dnech 16. - 18. dubna 2012 v Dublinu. Hlavním 

cílem této akce je představit pokrok v teirii a praxi v oblasti vzdělávání. Další 

informace jsou dostupné zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

 

Výzva na podporu monitorovací a hodnotící strategie ERC  

Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu - zakázku na předkládání návrhů na 

podporu monitorovací a hodnotící strategie ERC v oblasti genderových aspektů. 

Uzávěrka je 12. ledna 2012. Více informací naleznete na Participant Portal zde. 

  

Nová výzva ERC: Synergy Grants 

Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu pro předkládání návrhů projektů v 

novém schématu Synergy Grants (SyG). Uzávěrka je 25. ledna 2012. Toto schéma 

je určené pro malé skupiny hlavních výzkumníků (PIs) a jejich týmy. Více informací 

naleznete zde. Přehled často kladených dotazů naleznete zde. 

https://ic2011.regware.be/ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/13.10.11_Open_Days_-_seminar_na_vysoke_urovni_EU-cina_1.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/12.10.11_Open_Days_-_Udrzitelne_osvetleni_v_mistnich_komunitach.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.10.11_Open_Days-preshranicni_spoluprace_z_perspektivy_VaI.pdf
http://www.iicedu.org/Home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-Support-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-SyG
http://www.kowi.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-308/
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Nově otevřené výzvy Marie Curie 

Evropská komise otevřela tři výzvy ve specifickém programu Lidé 7. RP. Jedná se o 

akce Marie Curie COFUND, IAPP a CIG. Výzva COFUND má uzávěrku 15. 2. 2012, 

IAPP se uzavře 19. 4. 2012 a CIG 18. 9. 2012. Všechny podrobné informace 

naleznete zde.  

   

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Stáţe v JTI FCH 

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík vypsala další termín 

pro podávání ţádostí o stáţ v této JTI. Uzávěrka je 30. listopadu 2011. Zájemci 

musejí do tohoto data zaslat ţádost obsahující motivační dopis, ţivotopis a kopii 

vysokoškolského diplomu. Podrobnosti naleznete zde. 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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