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OECD otevírá stipendijní program 

Thomas J. Alexander Fellowship 

Programme, jehož prostřednictvím 

hodlá podpořit  výzkumné aktivity 

jednotlivců v oblasti pedagogického 

výzkumu, zejména projektů zaměřených na vznikající ekonomiky.   

Program nabízí financování až ročního výzkumu (včetně stáže v ústředí OECD  

v Paříži).  

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci/pracovnice, zájemci  

z výzkumných ústavů, orgánů státní správy a profesních organizací. Při výběru bude 

OECD posuzovat originalitu, potenciál a odborné kvality návrhů projektů (každý  

 

Stipendijní nabídka OECD pro odborníky/odbornice  
z oblasti pedagogického výzkumu 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.oecd.org/pisa/pisafellowshipsandgrants/
http://www.oecd.org/pisa/pisafellowshipsandgrants/
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projekt musí vést ke vzniku publikovatelného výstupu). OECD přijímá pouze 

přihlášky podané online (online applications).  

Termín pro přihlášení je 21. 12. 2012.  

Bližší informace o programu jsou k dispozici zde.  

Přihlášky podávejte prostřednictvím této webové stránky. 

 Případné dotazy mohou zájemci zasílat na adresu: edu.fellowships@oecd.org.   

 

 

Dům zahraničních služeb pořádá  

6. prosince 2012 v Praze informační seminář 

Tempus Infoday. Akce je určena zástupcům 

vysokých škol se zájmem  

o zapojení do aktuální 6. výzvy v rámci 

programu Tempus IV, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských 

zemích EU (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a 

Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol. 

 

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s přehledem aktivit programu, 

aktuální 6. výzvou, získají praktické rady zaměřené na přípravu a podání žádosti 

 o grant a setkají se s úspěšným řešitelem projektu. Akce se zúčastní zástupkyně 

Výkonné agentury EACEA Piia Heinämäki, projektová poradkyně pro program 

Tempus. Dopolední část semináře bude v českém jazyce, odpolední část v jazyce 

anglickém. 

Bližší informace ke konání semináře a programu 

Informační seminář Domu zahraničních služeb  
Tempus Infoday 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=08382
http://www.oecd.org/pisa/pisafellowshipsandgrants/
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=08382
mailto:edu.fellowships@oecd.org
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Čtvrtek 6. prosince 2012 10:30–14:00, vstup a registrace od 10:00. Dům 

zahraničních služeb, zasedací místnost Vltavín (2. patro) Na Poříčí 1035/4, Praha 1.  

Na akci je nutné se registrovat prostřednictvím online formuláře na 

http://www.naep.cz  v sekci Semináře. Počet míst na semináři je omezen na 40. 

 

Kontaktní osoba Tereza Babková tereza.babkova@naep.cz tel.: 221 850 602. 

www.naep.cz/tempus, http://eacea.ec.europa.eu/tempus. 

 

Doplňující informace 

 

Účastníkům semináře budou k dispozici teplé a studené nápoje a lehké studené 

občerstvení. Po semináři budou k dispozici prezentace ke stažení. Všem 

zaregistrovaným účastníkům budou rovněž zaslány e-mailem. 

 

 

Dne 20. září 2012 proběhla v prostorách BEST WESTERN Hotel Prachárna  

u Olomouce konference nazvaná Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ. 

Na webové stránky projektu (http://www.psup.cz/centrum/mezinarodni-mobilita-

a-spoluprace-na-vs/) byl umístěn ke stažení sborník z konference. 

 

 

 
Ve dnech 15. 10. až 15. 11. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Kapacity, 

Spolupráce, Lidé, Myšlenky.  

Konference Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ 

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://www.naep.cz/
mailto:tereza.babkova@naep.cz
http://www.naep.cz/tempus
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
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Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

101. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 
CZELO Brusel 
 
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. RP a další   

 
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  
 

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

 
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  
 

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

 
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#POLI
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#POLI1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#POLI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#POLI3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ZIVE
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ZIVE1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ZIVE3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ZIVE4
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#TECH
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#TECH
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#TECH1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#TECH3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#TECH4
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ENVI
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ENVI1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ENVI3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ENVI4
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#ENVI5
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#SPOL
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#SPOL1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#SPOL3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#SPOL4
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#HORI
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#HORI
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 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace  

 
 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

Vědní politika 

 

Rada EU schválila návrh Pravidel účasti v programu Horizont 2020 

Rada Evropské unie na svém pravidelném jednání ministrů zodpovědných za 

výzkum ve dnech 10. a 11. října 2012 schválila základní dokumenty týkající se 

budoucího programu Horizont 2020. Klíčová je zejména shoda ministrů na znění tzv. 

Pravidel účasti (Rules for Participation), které významným způsobem zjednodušují 

provádění a implementaci projektů (akcí) v rámci Horizontu 2020. K návrhu Evropské 

komise se Rada vyjádřila souhlasně, budou však muset být zohledněny doplňující 

ustanovení týkající se osobních a nepřímých nákladů. Tiskovou zprávu ze zasedání 

Rady naleznete zde. K návrhu Evropské komise se nyní bude vyjadřovat Evropský 

parlament, a to pravděpodobně již při svém zasedání na konci listopadu 2012.  

Závěry Rady ke KETs a EIP pro suroviny 

 

Rada pro konkurenceschopnost přijala dne 11. října závěry k problematice Key 

Enabling Technologies (KETs) a Evropského inovačního partnerství pro suroviny 

(EIP Raw materials). Rada uvítala sdělení Komise k oběma těmto oblastem a přidala 

několik doporučení ze strany členských států. Dokument naleznete zde.    

imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#HORI1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#HORI3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#HORI4
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI1
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI2
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI3
imap://knichall@imaps.upol.cz:993/fetch%3EUID%3E/Archives%3E1#MOBI4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/132804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/132797.pdf
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Finance, management, duševní vlastnictví    

Seminář ke smlouvám pro VaV 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 15.–16. 

listopadu 2012 v Berlíně (DE) seminář „How to Design R&D Contracts in Practice“. 

Detailní brožurku s informacemi o podmínkách účasti a programu naleznete zde. 

Další informace a analýzy  

Konzultace k rozvoji vzdělávání 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Evropské iniciativy na 

podporu rozvoje vzdělávání a dovedností prostřednictvím nových technologií 

 – Opening up Education. Jedná se zvláště o propagaci využívání Otevřených 

vzdělávacích zdrojů (Open Educational Resources, OER) a informačních  

a komunikačních technologií ve vzdělávání. Konzultace je otevřena do  

13. listopadu 2012. Další informace naleznete zde. 

Studie „Innovation Landscapes“ 

Uvedená studie, která na sto stránkách mapuje přístup tří vybraných členských států 

EU (Spojené království, Německo a Finsko) k inovacím a jejímž autorem je Jesús 

Alquézar Sabadie  z Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace, byla v září 

2012 zveřejněna on-line. Zprávu si můžete prostudovat zde. 

Zpráva Eurydice k poplatkům za studium 

Eurydice Network vypracovala na žádost Evropské komise novou zprávu, která 

podává detailní přehled o národních systémech poplatků za studium a další podpory 

napříč evropskými zeměmi. Shrnutí nejdůležitějších zjištění je k dispozici zde, celá 

zpráva zde. 

Veřejná konzultace k budoucností výzkumu v oblasti metrologie 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract_Practice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/open_en.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/innovation-landscapes_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/947&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.pdf
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Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k budoucnosti výzkumu v oblasti 

metrologie v nadcházejícím programu Horizont 2020. Uzávěrka pro zasílání 

odpovědí a komentářů je 23. prosince 2012. Více informací o veřejné konzultaci 

naleznete zde.   

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu  

Sympózium: Prosazování E-Health v Evropě: Posilování pacientů, podpora 

zdravotnických profesionálů 

 

Dne 28. listopadu 2012 se v bruselském hotelu Silken Berlaymont uskuteční 

sympózium s názvem Prosazování E-Health v Evropě: Posilování pacientů, podpora 

zdravotnických profesionálů (Advancing E-Health in Europe: Empowering Patients, 

Supporting Health Professionals) Více informací naleznete zde. 

Konference Neuroplasticita a kognitivní přizpůsobitelnost  

Ve dnech 10.–13. března 2013 se v izraelském Jeruzalémě bude konat konference  

s názvem "Neuroplasticita a kognitivní přizpůsobitelnost" (Neuroplasticity and 

Cognitive Modifiability). Více informací o této akci a registraci naleznete zde. 

Sympózium Biorafinérie pro potraviny, paliva a materiály 

Ve dnech 7.–10. dubna 2013 se koná sympózium "Biorafinérie pro potraviny, paliva  

a materiály" v nizozemském Wageningenu. V současnosti je otevřena výzva 

k předkládání příspěvků (uzávěrka 7. listopadu 2012) a návrhů plakátů (uzávěrka  

15. prosince 2012) pro toto sympózium. Organizátoři akce uvítají příspěvky na 

následující témata: Biorafinérie, Plodiny a agroprodukce, Zpracovávání, Krmiva, 

potraviny, paliva a materiály, Řetězce a valorizace. Více informací a registrace na 

akci k dispozici zde. 

http://ec.europa.eu/research/consultations/metrology/consultation_en.htm
http://www.health.parlicentre.eu/?dm_i=O8S,ZJYT,3EZAVO,2ZQHW,1
http://www.brainconvention.org/en/
http://www.bff2013.org/
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Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Oznámení výzev JPI pro neurodegenerativní onemocnění 

Iniciativa společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění 

oznámila přibližné datum vyhlášení a témata dvou výzev pro podávání návrhů 

projektů. Výzvy by měly být otevřeny v průběhu prosince 2012 a uzavřeny v březnu 

2013. Jedna z výzev bude zaměřena na identifikaci genetických, epigenetických  

 

 

a environmentálních rizik a faktorů, druhá na hodnocení politik a strategií v oblasti 

zdravotní péče. Podrobnosti naleznete zde.  

Další programy a informace  

Výzva k zasílání příspěvků pro sympózium Biorafinérie pro potraviny, paliva  

a materiály  

Sympózium Biorafinérie pro potraviny, paliva a materiály otevírá výzvu k předkládání 

návrhů plakátů (uzávěrka 15. prosince 2012). Organizátoři akce uvítají příspěvky na 

následující témata: Biorafinérie, Plodiny a agroprodukce, Zpracovávání, Krmiva, 

potraviny, paliva a materiály, Řetězce a valorizace. Více informací k dispozici zde. 

Výzvy 7. RP a další 

EK hledá ICT experty do poradního fóra 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/pre-call-announcement/
http://www.bff2013.org/
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Evropská komise (Generální ředitelství CONNECT) hledá experty do poradního 

orgánu ICT (Advisory Forum for ICT Research and Innovation). Uzávěrka přihlášek 

je 26. října 2012. Více informací naleznete zde.  

Nová koordinovaná výzva s Japonskem v oblasti ICT 

Evropská komise zveřejnila koordinovanou výzvu na předkládání projektů v oblasti 

ICT, kde je podmínkou pro uznatelnost projektových návrhů koordinace s japonským 

projektem. Uzávěrka výzvy je 29. listopadu 2012, více informací (včetně konkrétních 

témat) naleznete na stránkách Participant Portal zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Nabídka spolupráce – nanotechnologické senzory pro monitorování 

Španělské Nanofotonické technologické centrum Polytechnické univerzity ve Valencii 

připravuje návrh projektu do otevřené výzvy NMP.2013.1.2-1: Nanotechnology-based 

sensors for environmental monitoring. Detaily jsou uvedeny v tomto formuláři. 

Další programy a informace  

Cloud Computing: nová strategie EK pro posílení růstu a produktivity 

Nová strategie Evropské komise pro „uvolnění potenciálu cloud computingu  

v Evropě“ uvádí opatření, která mají do roku 2020 zaručit čistý přírůstek 2,5 milionu 

nových evropských pracovních míst a roční nárůst HDP v EU ve výši 160 miliard 

EUR (přibližně 1 %). Cílem této strategie je urychlit a posílit využívání cloud 

computingu ve všech odvětvích hospodářství. Cloud computingem se rozumí 

ukládání údajů (např. textových souborů, obrázků nebo videí) a softwaru na 

vzdálených počítačích, k nimž mají uživatelé přístup prostřednictvím internetu ze  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6197&lang=en&title=CONNECT-Advisory-Forum-for-ICT-Research-and-Innovation-%28CAF%29---Call-for-Expressions-of-Interest
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-EU-Japan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Partnersearch/Partnersearch-2012/NMP_PS_NanophotonicsCenter_Spain.pdf
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zařízení, které si sami zvolí. Technologie cloud computingu využívá mnoho 

populárních služeb, jako je Facebook, Spotify a webový e-mail, avšak reálný 

ekonomický prospěch může přinést pouze široké využívání cloud computingu  

v podnicích a ve veřejném sektoru. Více informací o strategii naleznete v tiskové 

zprávě zde. 

Závěry Rady ke KETs a EIP pro suroviny 

Rada pro konkurenceschopnost přijala dne 11. října závěry k problematice Key 

Enabling Technologies (KETs) a Evropského inovačního partnerství pro suroviny 

(EIP Raw materials). Rada uvítala sdělení Komise k oběma těmto oblastem a přidala 

několik doporučení ze strany členských států. Dokument naleznete zde. 

Zpráva o zdrojích pro ocelářský průmysl 

Stálá pracovní skupina Planet Evropské technologické platformy pro ocel (ESTEP) 

vypracovala studii o zdrojích pro ocelářský průmysl. Zpráva, která bude sloužit jako 

cestovní mapa pro strategickou analýzu ESTEP, je k dispozici zde. 

IGLO Open: FET v Horizontu 2020 

Záznam z této akce, pořádané 2. října 2012, je k nalezení zde. 

Platforma NESSI k Horizontu 2020 

ICT platforma NESSI vyzývá své členy k zaslání komentářů a témat pro pracovní 

program Industrial Leadership v Horizontu 2020, který připravuje Evropská komise. 

Více o iniciativě naleznete zde.  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Akce k evropskému výzkumu  

Fórum o mořských zdrojích a akvakultuře 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1025&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/132797.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/estep/docs/wg4-resources-report-2012-09.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/2.10._2012_IGLO_OPEN_FET_zapis.pdf
http://www.nessi-europe.com/default.aspx?Page=consultations
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Páté španělsko-latinskoamerické fórum o mořských zdrojích a akvakultuře se bude 

konat ve španělském Cádiz ve dnech 26.–29. listopadu. Akce se bude věnovat 

důležité roli moří a oceánů v produkci potravin a spotřebního zboží. Podrobnosti 

naleznete zde. 

STOA přednáška"Physics at CERN: Unlocking the Mysteries of the Universe"  

Dne 27. listopadu 2012 v 15.00 se v budově Evropského parlamentu v Bruselu koná 

každoroční, letos již jedenáctá, STOA (Science and Technology Options 

Assessment) přednáška s názvem "Physics at CERN: Unlocking the Mysteries of the 

Universe". Informace o akci samotné i registraci naleznete zde. 

Dny pro dopravu 

Ve dnech 27.–29. listopadu proběhnou v Bruselu 3 akce, které jsou součástí 

listopadových Dnů dopravy „Connect to compete: transport days“. Organizátorem 

akcí je Evropská komise. Více informací můžete najít zde. 

Technologie pro satelitní navigace 

Evropská vesmírná agentura (ESA) pořádá ve dnech 5.–7. prosince v nizozemském 

Noordwijku šestý workshop zaměřený na technologie pro satelitní navigace. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 EURATOM  

Sympózium o geologických úložištích radioaktivního odpadu a migraci plynu 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/firma2012/texto/41f107aa-d885-11e0-a65c-c5d9efb4b7b6
http://www.europarl.europa.eu/stoa/
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2012-11-save-the-date_en.htm
http://www.congrexprojects.com/12c13/introduction
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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V Lucemburku se ve dnech 5.–7. února 2013 koná sympózium na téma generování  

a migrace plynu a její dopady na výkonnost geologických úložišť radioaktivního 

odpadu. Stejnou tematiku řešil i projekt FORGE (Fate of Repository Cases), finančně 

podpořený z unijních zdrojů, jehož výstupy budou rovněž na akci představeny. Další 

informace naleznete zde. 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Akce k evropskému výzkumu 

Konference Modelování růstu a socioekologického přechodu 

 

Konference „Modelování růstu a socioekologického přechodu“ se koná  

12.–13. března 2013 ve Vídni a je organizována Rakouským institutem pro 

ekonomický výzkum (WIFO) v rámci výzkumného projektu EU „WWWforEurope“ 

(Welfare, Wealth and Work for Europe). Cílem konference je podpořit sdílení nápadů 

a myšlenek výzkumníků působících v oblasti aplikovaného medelingu při 

zohledňování chytrého, udržitelného a začleňujícího růstu. Více informací naleznete 

zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

 

Nová publikace k sociálnímu začleňování mládeže 

 

GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise vydalo publikaci „Social inclusion of 

youth on the margins of society – Policy review of research results“, která shrnuje  

a zobecňuje výsledky 5 výzkumných projektů zaměřených na problematiku mládeže  

http://www.bgs.ac.uk/forge/Luxembourg2013/
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-208_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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spuštěných v roce 2008. Účelem je stimulovat růst podporující začlenění v kontextu 

strategie Evropa 2020 a její iniciativy Mládež v pohybu a Evropská platforma pro boj 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Publikace je k dispozici zde.  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE 

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Veřejná konzultace: 10 nejvíce zatěžujících právních předpisů pro MSP 

 

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci za účelem identifikace 10 nejvíce 

zatěžujících právních předpisů pro mikropodniky a malé a střední podniky (MSP), 

která poběží až do 21. prosince 2012. Po jejím uzavření provede Komise analýzu 

výsledků a vyhodnotí, jak by se mohla situace pro MSP zlepšit. Více informací 

naleznete zde.  

 

Výsledky uzávěrky 9. výzvy programu Eurostars 

 

20. září 2012 byla uzavřena 9. výzva programu Eurostars. Celkem bylo podáno 353 

žádostí o poskytnutí grantu, v nichž je zapojeno 1170 organizací a z nichž 71  % tvoří 

malé a střední podniky (MSP). Celkový rozpočet těchto projektů dosahuje  

493,7 milionu eur, z čehož 80 % tvoří náklady MSP. Více informací naleznete zde. 

 

Nové číslo newsletteru S3 platformy 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/social-inclusion-of-youth_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm
http://www.eurekanetwork.org/showarticle/-/journal_content/56/10137/1747856


 
11. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 14 

 

Vyšlo 4. číslo newsletteru Platformy pro chytrou specializaci (S3 Platform), který 

informuje o nedávných i plánovaných aktivitách platformy. Newsletter je k dispozici 

zde. 

Studie „Innovation Landscapes“ 

Uvedená studie, která na sto stránkách mapuje přístup tří vybraných členských států 

EU (Spojené království, Německo a Finsko) k inovacím a jejímž autorem je Jesús 

Alquézar Sabadie z Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace, byla v září 

2012 zveřejněna on-line. Zprávu si můžete prostudovat zde. 

Seminář k chytré specializaci a teritoriální kohezi 

 

Záznam z tohoto semináře, který se konal 27. září 2012, je k dispozici zde. 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Newsletter ERC – zářijové vydání 

 

Nové vydání zpravodaje ERC pojednává mj. o postoji ERC vůči otevřenému přístupu 

k vědeckým informacím (tzv. Open access), polské národní grantové agentuře 

vytvořené na principu ERC, spolupráci s excelentními výzkumníky v USA a řadě 

dalších novinek a zajímavostí v oblasti základního výzkumu podporovaného ERC 

(včetně několika rozhovorů s řešiteli grantů). Kompletní Newsletter naleznete zde. 

Nobelova cena za fyziku pro řešitele ERC grantu 

Profesor Serge Haroche (Francie) byl spolu se svým americkým kolegou Davidem  

J. Winelandem oceněn Nobelovou cenou za fyziku, a to konkrétně za přínos v oblasti 

výzkumu kvantových systémů. Prof. Haroche je tak již druhým řešitelem ERC grantu, 

který získal toto významné ocenění (v roce 2010 získal Nobelovu cenu za fyziku prof. 

Novoselov, držitel ERC Starting grantu). Tiskovou zprávu ERC si můžete přečíst zde.  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/34884/04%20S3%20Newsletter.pdf
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/innovation-landscapes_en.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.09.12_S3,_integrovane_strategie_a_teritorialni_koheze_-_tenze_nebo_synergie.pdf
http://erc.europa.eu/publication/erc-newsletter-issue-32012-september?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Newsletter&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term=here.
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Press_release_Nobel_Prize_2012.pdf
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ERC strategie na podporu vědecké integrity 

 

Vědecká Rada ERC během svého zasedání na Kypru přijala dne 5. října 2012 

strategii, která se věnuje vědecké integritě v ERC projektech. Jedná se o první 

evropský dokument svého druhu, který má za cíl identifikovat možné hrozby 

vyplývající z porušování vědecké integrity v ERC projektech (např. zveřejňování 

falešných údajů a plagiátorství). Tiskovou zprávu naleznete zde, strategie je  

k dispozici zde.   

Akce k evropskému výzkumu   

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Nová výzva ERC – Synergy granty 

 

ERC zveřejnila výzvu na předkládání návrhů projektů Synergy Grants (SyG 2013). 

Uzávěrka pro předkládání návrhů je 10. ledna 2013, rozpočet výzvy činí  

150 mil. €. Podmínkou pro Synergy Granty je účast 2–4 excelentních hlavních 

řešitelů (tzv. Principal investigators, PIs) a vysoká interdisciplinarita projektu. 

Příspěvek na jeden grant může dosáhnout maximální výše 15 mil. €. Více informací 

(včetně Průvodce pro žadatele – Guide for Applicants) naleznete na stránkách 

Participant Portal zde. 

 

Nová výzva Noc vědců 2013  

Evropská komise zveřejnila novou výzvu Noc vědců 2013 s rozpočtem 4 mil.  

€ v oblasti Lidé. Uzávěrka výzvy je 8. ledna 2013. Konkrétnější informace 

naleznete zde. 

 

Nová výzva "Marie Curie" Industry-Academia Partnerships and Pathways 

 

Evropská komise otevřela novou výzvu "Marie Curie" Industry-Academia  

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Scmisconduct_Strategy.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Scientific_misconduct_strategy.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
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Partnerships and Pathways (IAPP). Rozpočet výzvy je 81 mil. €. Uzávěrka výzvy je 

16. ledna 2013. Konkrétnější informace naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace  

 

Uznávání neformálního a informálního vzdělávání 

Dne 5. září 2012 zveřejnila Evropská komise návrh doporučení Rady, které 

doporučuje členským státům vytvoření národních systémů pro uznávání  

neformálního a informálního vzdělávání (viz definice v oddílu „Souvislosti“) do roku 

2015. Návrh EK je součástí strategie Evropa 2020, a to v rámci vlajkových iniciativ 

„Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Mládež v pohybu“. Nové systémy 

by umožnily občanům získat úplnou nebo částečnou kvalifikaci na základě 

dovedností a schopností nabytých mimo rámec formálního vzdělávání. Komplexní 

systémy uznávání neformálního a informálního vzdělávání mají v současnosti pouze 

Finsko, Francie, Lucembursko a Nizozemsko. Tisková zpráva v češtině s detailními 

informace zde, vlastní doporučení v češtině zde. 

Setkání kanceláře CZELO se zástupci českých regionů v Bruselu 

 

Dne 3. října 2012 se uskutečnilo neformální setkání kanceláře CZELO se zástupci 

českých regionů v Bruselu. Akce se zúčastnilo 15 zástupců z 10 krajů ČR, jimž byl 

poskytnut přehled aktuálních aktivit CZELO a novinek v oblasti evropského výzkumu, 

vývoje a inovací. Ondřej Daniel (TC AV ČR) přítomným představil Evropský inovační 

a technologický institut a výsledky výzev RoK a RegPot. Eliška Buzková 

(Jihomoravský kraj) se podělila o zkušenosti JM kraje s vytvářením strategie RIS a ze 

zapojení do S3 Platformy. Na závěr proběhla diskuze. Prezentace ze setkání 

naleznete na následujících odkazech (Palková, Daniel, Buzková). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/936&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/proposal2012_cs.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/031012_Snidane_s_regiony_AP.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/03102012_EIT_OD.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Jihomoravsky_kraj_RIS_3.pdf
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Zpráva Eurydice k poplatkům za studium 

Eurydice Network vypracovala na žádost Evropské komise novou zprávu, která 

podává detailní přehled o národních systémech poplatků za studium a další podpory 

napříč evropskými zeměmi. Shrnutí nejdůležitějších zjištění je k dispozici zde, celá 

zpráva zde. 
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