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     Ve dnech 10. 11. 2011 – 9. 12. 2011 byly vyhlášeny nové 

výzvy 7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, 

Spolupráce, Kapacity 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 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

informuje 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

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 

  
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  
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Vědní politika 

  

Prezentace ze semináře k zahájení veřejné konzultace k ERA 

V září 2011 se v Bruselu uskutečnil seminář ERAC k zahájení veřejné konzultace  

k Evropskému výzkumnému prostoru (ERA). Prezentace z této akce jsou nyní  

k dispozici on-line zde. 

  

Rozpočet EU 2012 – více financí pro 7. RP 

Evropský parlament a Rada se dohodly na podobě rozpočtu EU na rok 2012. 

Z rozpočtu vyplývá, ţe 7. rámcový program získá o 92 mil. € více neţ bylo určeno 

v původním návrhu. 100 mil. € by měl získat jaderný výzkumný program ITER. Více 

podrobností naleznete zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Finanční pravidla projektů IRSES a COFUND 

Výzkumná výkonná agentura (REA) zveřejnila finanční pravidla projektů IRSES  

a COFUND pro akce Marie Curie v 7. RP. Obsahují vysvětlení pojmu paušální částka 

(flat rate – scale of unit costs), jejího výpočtu i návod na vyplnění Formuláře C  

a dokumentů potřebných pro audity. Obsahují i odpovědi na nejčastěji kladené 

otázky. Finanční pravidla jsou dostupná zde. 

  

Nové číslo zpravodaje IPR Helpdesk 

IPR Helpdesk zveřejnil další číslo svého Zpravodaje na období říjen-prosinec 2011. 

Obsahuje mimo jiné i průzkum problémů v oblasti duševního vlastnictví v projektech 

7. RP, který realizovalo Technologické centrum AV ČR. Číslo 3 Zpravodaje je 

k dispozici zde. 

  

Praktický seminář k financování projektů VaVaI 

V Berlíně se ve dnech 13.  - 14. února 2012 koná praktický seminář k financování 

projektů VaVaI, který se zvláště zaměří na správnou implementaci pravidel pro 

veřejnou podporu. Detailní informaci naleznete zde, registrace je moţná zde. 

  

http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-launch-event_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/126157.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/fp7-mc-financial-guidelines-part-iii-en.pdf
https://xmail.asuch.cas.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/European%2520IPR%2520Helpdesk%2520Bulletin%2520-%2520N%2520(3)%2520October%2520to%2520December,%25202011.pdf
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/State_Aid_and_Full_Costing_Regime_for_RDI_DM.pdf
http://www.euroacad.eu/events/bookings.html?tx_eurover_pi3%5Bmeeting%5D=272
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Aktualizace příloh k modelovým grantovým dohodám 

Dne 14. listopadu 2011 vstoupily v platnost aktualizované přílohy k modelovým 

grantovým dohodám v 7. RP (tzv. MGA). Změny byly provedeny v obecně 

pouţívaném modelu grantové dohody (standardní MGA), modelu pro akce Marie 

Curie a modelu pro projekty Evropské rady pro výzkum (ERC). Detailní informace 

v češtině naleznete na stránkách Technologického centra AV ČR zde. 

  

Další informace a analýzy 

  

Výzva Austrálie k vlajkovým klastrům 

Australská Organizace Společenství pro vědecký průmyslový výzkum (The 

Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation, CSIRO)  otevřela výzvu 

pro následující tři vlajkové klastry: Climate Adaptation Flagship, Wealth from Oceans 

Flagship a Energy Transformed Flagship. Uzávěrka přihlášek je 24. února 2012. 

Další informace naleznete zde. 

  

Časopisy Public Service Review: EU 

Vydavatelé časopisů Public Service Review: EU, které vycházejí několikrát ročně 

zaměřená na evropská specifická témata včetně oblasti výzkumu a vývoje, umoţňují 

od září 2011 bezplatný přístup on-line v digitálním formátu. Tento krok je v souladu 

s dlouhodobou strategií pro sníţení uhlíkové stopy. Publikace jsou k dispozici zde. 

  

Doporučení EK ke dvěma novým iniciativám společného programování 

Dne 21. října 2011 zveřejnila Evropská komise doporučení ke dvěma novým 

iniciativám společného programování (Joint Programming Initiatives, JPIs). Jedná se 

o doporučení pro JPI v oblasti klimatu, jehoţ text naleznete zde, a pro JPI Evropa 

měst, které je dostupné zde. 

  

Pracovní místa v Science Europe 

http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-6853/
http://www.csiro.au/org/Flagship-Cluster-Applications.html
http://www.publicservice.co.uk/pub_selectissue.asp?publication=European%20Union
http://www.czelo.cz/dokums_raw/CommRec_21102011.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/CommRec21102011.pdf
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Evropská asociace Science Europe sídlící v Bruselu nabízí na svých stránkách 

několik pracovních míst. Jedná se o následující pozice: Director, Head of Research 

Affairs, Head of Policy Affairs, Communications Manager, Senior Policy Officer  

a General Assistant. Bliţší informace naleznete zde. 

  

Connecting Europe Facility  

Evropská komise zveřejnila ambiciózní plán na podporu evropských elektrických, 

dopravních a digitálních infrastruktur investicí o hodnotě cca 50 mld. €. Pro sektor 

energetiky je vyčleněna částka 9,1 mld. €, pro dopravu 31,7 mld. € a pro oblast 

telekomunikací 9,2 mld € (období 2014-2020). Komise navrhuje vybrat omezený 

počet projektů „společného zájmu“, které budou mít moţnost získat granty, 

projektové dluhopisy apod. Podrobnější informace o Connecting Europe Facility 

naleznete zde. 

  

Účast zemí ASEAN v projektech 7. RP 

Nová publikace, kterou vydala Evropská komise u příleţitosti Roku věd, technologií  

a inovací EU-ASEAN 2012, poskytuje přehled o všech projektech 7. RP zahájených 

v období 2007 - 2011 s účastí zemí ASEAN (Sdruţení národů jihovýchodní Asie. 

Publikace ke k dispozici zde. 

 

Listopadové vydání zpravodaje INCO 

Zpravodaj Evropské komise (DG RTD) s aktuálními informacemi o mezinárodní 

spolupráci ve výzkumu na měsíc listopad je k dispozici zde. 

 

Nový pětiletý strategický plán EU-USA v oblasti biotechnologií 

Odborná skupina k biotechnologiím sloţená ze zástupců EU a USA zveřejnila nový 

pětiletý strategický plán na období 2001 - 2015. Dokument je dostupný zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Mezinárodní konference k léčivům a způsobům léčby tuberkulózy 

http://www.scienceeurope.org/index.php?page=current-vacancies
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.czelo.cz/dokums_raw/fp7_eu-asean_catalogue2007-2011.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/newsletter_number_18_november_2011.pdf
http://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/index_en.cfm?pg=library
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První mezinárodní konference zaměřená na léčiva a způsoby léčby tuberkulózy se 

uskuteční 6. - 7. ledna 2012 v Edinburghu ve Velké Británii. Tato akce určená 

výzkumníkům, lékařům, pracovníkům ve zdravotnictví i zástupcům politické 

sféry představí aktuální vývoj a výsledky v oblasti léčby tuberkulózy. Více informací 

naleznete zde. 

  

Konference k vyuţívání bakteriofágů 

Konference k tématu vyuţívání bakteriofágů v biovědách, biotechnologiích a lékařství 

se uskuteční 20. ledna 2012 v Londýně ve Velké Británii. Cílem konference je probrat 

moţnosti vyuţití bakteriofágů při léčení lidských i zvířecích nemocí a jejich roli  

v základním biologickém výzkumu a v lékařských i průmyslových technologiích. Více 

informací zde.  

  

Mezinárodní školení pro nováčky v 7. RP 

Projekt "Fit for Health" organizuje mezinárodní školení pro nováčky v 7. RP, které se 

uskuteční 23. února 2012 v chorvatském Záhřebu. Registrace začíná 1. prosince 

2011. Zájemcům budou poskytnuty informace o 7. RP, o tom, jak se zapojit, jak 

nalézt vhodné partnery do konsorcia a jak vyuţít podpůrných sluţeb. Více informací 

naleznete zde. 

  

EUREKA Innovation Award 2012 na téma technologie potravin – výzva k 

nominaci projektů  

Maďarské předsednictví EUREKA vyhlašuje kritéria pro EUREKA Innovation Award 

2012. Vítány jsou nominace vynikajících kandidátů, kteří byli úspěšní v komerčním 

vyuţití, jeţ vzniklo jako přímý důsledek projektu EUREKA v oblasti technologie 

potravin. Nominovaný projekt musel být zahájen nejdříve v roce 2004 a trvat nejdéle 

do roku 2010. Projekt musel vytvářet příjmy minimálně 200 000 €. Tyto příjmy musely 

být generovány jako přímý důsledek výsledků výzkumu prováděného v rámci 

projektu. Termín pro nominaci projektů je 15. prosinec 2011. Více informací zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

http://www.eventsbot.com/events/eb662245306
http://www.regonline.co.uk/builder/site/Default.aspx?EventID=838139
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-newcomers-organised-by-fit-for-health-/177.aspx
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=1238271&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

  

Nový program Zdraví pro růst 2014-2020 

Dne 9. listopadu schválila Evropská komise návrh nového programu Zdraví pro růst 

(Health for Growth) na léta 2014 - 2020 s rozpočtem ve výši 446 milionů eur. Cílem 

programu je podporovat a doplňovat práci členských států EU. Podrobnou informaci 

naleznete zde. 

 

Opatření k delšímu zdravému a aktivnímu ţivotu 

V rámci pilotního Evropského inovačního partnerství (EIP) k aktivnímu a zdravému 

stárnutí bylo dohodnuto 5 opatření, která si kladou za cíl do roku 2020 zajistit 

průměrnému Evropanovi, aby mohl proţít o dva roky delší zdravý a aktivní ţivot. Pět 

konkrétních opatření bude zahájeno uţ v roce 2012. Jedná se o: 

 inovativní způsoby, jak pacientům zajistit odpovídající péči a léčbu na základě 

správné diagnózy a předpisu, mělo by se jednat o společné úsilí aspoň ve 30 

evropských regionech  

 inovativní řešení a podpora včasné diagnózy u starších lidí 

 šíření a propagace úspěšných a inovativních modelů péče o chronicky 

nemocné pacienty, jako např. vzdálený monitoring, opatření by mělo fungovat  

v mnoha evropských regionech  

 spolupráce a účinná prevence zhoršení zdraví, především v oblasti 

nedostatečné výţivy 

 vyuţívání operativních a nezávislých ICT řešení v rámci globálních standardů, 

které podpoří, aby lidé mohli zůstat déle soběstační, pohybliví a aktivní  

Podrobnosti naleznete zde. 

  

Schválen strategický implementační plán EIP AHA 

Dne 7. listopadu 2011 schválila řídící skupina ustanovená Evropskou komisí 

strategický implementační plán (SIP) Evropského inovačního partnerství 

zaměřeného na stárnutí a aktivní a zdravé stárnutí (Pilot European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP AHA). SIP nastiňuje vizi a soubor 

http://www.czelo.cz/detail_/?news=2947
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1309&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=steering-group
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=implementation-plan
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akcí k adresování výzev spojených se stárnutím prostřednictvím inovací. Více 

informací zde.  

  

Most Innovative European Biotech SME Award 2011 

Cenu pro nejvíce inovativní malý a střední podnik (MSP) za rok 2011 v oblasti 

biotechnologií obdrţela firma Prosensa Therapeutics. Bliţší informace o soutěţi  

a dalších 26 soutěţících MSP naleznete zde.  

  

Atlas duševního zdraví 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala publikaci „Atlas duševního zdraví“, 

která přináší poslední odhady celosvětových zdrojů v oblasti duševního zdraví, 

prevence a léčby duševních poruch a ochrany lidí, kteří těmito onemocněními trpí. 

Publikace je dostupná zde.      

  

Zápis z programového výboru priority Zdraví 

Dne 9. - 10. listopadu 2011 se v Bruselu konal programový výbor priority Health  

k zaměření výzkumu v posledním roce 7. RP v roce 2013. Hlavním bodem jednání 

bylo představení navrhovaného draftu pracovního programu na rok 2013. Bliţší 

informace a záznam naleznete zde.  

  

Statistiky v zemědělství EU za rok 2009-2010  

Eurostat vydal přehled vybraných statistik v oblasti zemědělství a rybářství za roky 

2009 - 2010 ve státech Evropské unie. Publikace je rozdělena do 7 kapitol: mléko  

a mléčné produkty, zemědělské ceny, hlavní zemědělské produkty, zemědělství  

a ţivotní prostředí, vyuţití půdy, odlehlé regiony a statistiky k rybářství. Tiskovou 

zprávu naleznete zde, samotná publikace je dostupná zde.  

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.europabio.org/sme/news/prosensa-therapeutics-wins-most-innovative-european-biotech-sme-award-2011
http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/en/index.html
http://www.fp7.cz/zdravi-health/detail-novinky/newid-6834/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-FK-11-001
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Setkání na téma "Material efficiency: providing material services with less 

material production"  

 

 

Ve dnech 30. - 31. ledna se uskuteční diskuzní setkání organizované Královskou 

společností v Londýně, které je určeno výzkumníkům specializujícím se na 

materiálovou účinnost v souvislosti s aktuálními změnami klimatu a stále se 

sniţujícím vyuţíváním přírodních zdrojů. 

Účast na setkání je bezplatná. Více informací . 

  

 5. mezinárodní konference o výpočetní chemii 

Ve dnech 29. - 31. prosince 2011 se ve švýcarském Montreux koná konference "Fifth 

International Conference on Computational Chemistry". Více informací.  

  

ARTEMIS mezinárodní brokerage event 2012 

Evropské setkání zájemců o účast v projetech ARTEMIS (výzva je plánována na 

březen 2012) bude 17. - 18. ledna 2012 v Praze. Na setkání  bude představen 

pracovní program pro výzvu 2012 (návrh pracovního programu bude umístěn  

s předstihem na stránkách ARTEMISIA).  Předpokládá se cca 250 účastníků.  Více 

informací. 

  

3. Mezinárodní konference o informačním managementu a hodnocení  

Konference "3rd International Conference on Information Management and 

Evaluation" se bude konat ve dnech 16. - 17. dubna 2012 v turecké Ankaře. Tato 

akce poskytne platformu pro setkání zainteresovaných odborníků z oblastí 

informačních technologií a managementu. Více informací . 

  

Další nadcházející akce v oblasti ICT: 

 Future Network and MobileSummit - Call for Papers & Workshop 

Submissions (4 July 2012 - 6 July 2012 Berlin, Germany) 

 The IFA 11th Global Conference on Ageing (28 May 2012 - 1 June 2012 

Prague, Czech Republic)  

  

https://royalsociety.org/events/material-efficiency/
http://www.wseas.us/conferences/2011/montreux/compuchem/
http://www.artemis-ia.eu/be2012
http://www.artemis-ia.eu/
http://www.fp7.cz/bezpecnost-security/detail-akce/eventid-6840/
http://www.fp7.cz/bezpecnost-security/detail-akce/eventid-6840/
http://academic-conferences.org/icime/icime2012/icime12-home.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/redirection.cfm?item_id=7532&utm_campaign=isp&utm_medium=email&utm_source=newsroom&utm_content=weekly
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/redirection.cfm?item_id=7532&utm_campaign=isp&utm_medium=email&utm_source=newsroom&utm_content=weekly
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/redirection.cfm?item_id=7552&utm_campaign=isp&utm_medium=email&utm_source=eInclusion&utm_content=112
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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 

  

Ředitelství průmyslových technologií Evropské komise publikovalo studii s názvem 

"Strategy definition and road mapping for industrial technologies to address 

grand challenges". Evropská komise plánuje vyuţít závěry vyplývající z obsahu 

studie pro přípravu budoucích programů tematické výzkumné oblasti Nanovědy, 

nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP). 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Intermodalita v dopravě 

Dne 8. února se v Bruselu bude konat kongres INTERMODES zaměřený na 

intermodální dopravu (pasaţérů). Předběţný program je k dispozici zde. 

  

EUROSPACE 

Na 21. a 22. března 2012 se připravuje workshop s názvem EUROSPACE 2012. 

Akce se uskuteční v italském Bergiate a bude se věnovat především výzkumu 

Kosmu a kosmickým technologiím, trhu v oblasti kosmických technologií a vývoji 

průmyslové politiky a politiky zakázek. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Transport Research Arena  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.intermodes.com/files/files/Programme_2012_EN.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5580&lang=en&tpa_id=0&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dcalendar%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D2
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Ve dnech 23. - 26. dubna 2012 se v Aténách (Řecko) bude konat tradiční konference 

zaměřená na výzkum v pozemní dopravě – Transport Research Arena (TRA). 

Veškeré informace o programu a registraci naleznete zde. 

  

 

Výroční konference platformy RHC 

Evropská technologická platforma pro obnovitelné zdroje vytápění a chlazení (RHC 

ETP) připravuje třetí výroční konferenci, která by se měla uskutečnit ve dnech  

26. - 27. dubna 2012 v Kodani. Hlavním zaměřením konference bude vytápění  

a chlazení na úrovni distriktu. Podrobnosti naleznete zde. 

  

PEDG 2012 – výzva k zasílání příspěvků 

Třetí mezinárodní sympozium Power Electronics for Distributed Generations Systems 

se bude konat ve dnech 25 - 28. června 2012 v Aalborgu v Dánsku. Symposium 

poskytne  odborníkům příleţitost k prezentaci nejmodernější techniky v oblasti 

výkonnové elektroniky a systémů rozptýlené výroby. Sympozium bude zahrnovat 

hlavní proslovy a pravidelné technické semináře ohledně teorie, analýz, designu, 

testování a  zavádění v souvislosti s výkonovou elektronikou pro systémy rozptýlené 

výroby a obnovitelné energie. Termín pro zasílání abstraktů je 31. prosinec 2011. 

Více informací  zde. 

  

Spacecraft Technology Expo and Conference 

Ve dnech 8. - 10. května 2012 se bude v Los Angeles konat Spacecraft Technology 

Expo and Conference. Konference poskytne unikátní a cenný vhled do světa výroby 

a fungování kosmických lodí. Vítány jsou příspěvky od členů průmyslu zabývajících 

se designem, výrobou, testováním, veřejnými zakázkami a dodavatelstvím 

kosmických lodí, druţic a nosných raket. Více informací zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

http://www.traconference.eu/
http://conference2012.eu/
http://pedg2012.org/home.aspx
http://www.spacetechexpo.com/spacecraft-technology-expo-and-conference-call-for-papers
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/
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Další programy a informace 

  

Connecting Europe Facility  

Evropská komise zveřejnila ambiciózní plán na podporu evropských elektrických, 

dopravních a digitálních infrastruktur investicí o hodnotě cca 50 mld. €. Pro sektor 

energetiky je vyčleněna částka 9,1 mld. €, pro dopravu 31,7 mld. € a pro oblast 

telekomunikací 9,2 mld € (období 2014-2020). Komise navrhuje vybrat omezený 

počet projektů „společného zájmu“, které budou mít moţnost získat granty, 

projektové dluhopisy apod. Podrobnější informace o Connecting Europe Facility 

naleznete zde. 

  

Ceny ManagEnergy 

Dne 21. listopadu byla zahájena kaţdoroční soutěţ ManagEnergy o „Local Energy 

Action Award 2012“. Tato soutěţ usiluje o propagaci úspěšných iniciativ v oblasti 

energetické účinnosti a šíření jejich výsledků v rámci celé Evropy. Uzávěrka pro 

zasílání podkladů a studií je 29. února 2012. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Přehled projektů Smart Grids 

Evropská komise (DG JRC) a EURELECTRIC zveřejnili interaktivní mapu projektů 

inteligentních elektrických sítí. Mapa poskytuje přehled rozvoje sítí v Evropě a je 

moţné s její pomocí získat nejnovější informace z oblasti Smart Grids v jednotlivých 

členských státech EU. Další informace naleznete zde. 

  

Veřejná zakázka IEE 

Agentura EACI v rámci programu Intelligent Energy Europe vypsala veřejnou 

zakázku na téma „Sustainable Energy Europe Campaign“. Uzávěrka této výzvy  

je 6. ledna 2012. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

  

Odpověď EK na hodnocení Clean Sky 

Generální ředitelství pro dopravu Evropské komise DG MOVE zveřejnilo reakci na 

střednědobé hodnocení společné technologické iniciativy Clean Sky. Hlavním 

závěrem Komise je, ţe tato iniciativa představuje moţný budoucí model pro 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.managenergy.net/newsletter_2011_11.html
http://www.smartgridsprojects.eu/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-tenders/index_en.htm
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partnerství veřejného a soukromého sektoru a měla by ve svých aktivitách 

pokračovat. Další informace naleznete zde. 

  

Elektrická vozidla 

Evropská unie, USA a Japonsko uzavřely 17. listopadu v Ţenevě dohodu, která by 

měla pomoci vývoji a rozšíření elektrických automobilů. Partneři se dohodili na 

spolupráci ve sbliţování právních norem, které se vztahují na elektrická vozidla, a to 

na globální úrovni. Dohoda má velký význam v současném kontextu hospodářské 

obnovy a podpory průmyslu. Další informace naleznete zde. 

  

JTI pro ţelezniční dopravu 

Evropský ţelezniční průmysl navrhuje vytvoření společné technologické iniciativy pro 

sektor ţelezniční dopravy s názvem Shift2Rail. Tato iniciativa by představovala 

partnerství veřejného (Evropská komise) a soukromého (průmysl) sektoru s cílem 

podpory závazků vyplývajících z Bílé knihy pro dopravu, která byla vydána v březnu 

2011. Podrobnější informace jsou k dispozici v prezentaci Shift2Rail zde. 

  

Strategie pro výzkumnou infrastrukturu v oblasti geověd 

Evropská komise zveřejnila pracovní dokument definující potřeby a strategie pro 

vybudování evropského pozorovacího systému v oblasti geověd. Publikace je  

k dispozici zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

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 

  

Prezentace z informačního dne pro společenské vědy 

http://www.cleansky.eu/content/news/interim-evaluation-clean-sky-should-be-continued
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5573&lang=en&tpa_id=0
http://www.rail-forum.eu/wp-content/uploads/2011/11/Doppelbauer.pdf
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/building_a_pan_europa.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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15. listopadu 2011 se konal v prostorách Technologického centra AV ČR informační 

den zaměřený na společenské vědy. Pod jednotlivými odkazy 

naleznete jednotlivé prezentace z tohoto informačního dne. 

Společenské vědy v 7. RP a v Horizon 2020.pdf ,  Myšlenky-ERC.pdf,  Lidé - 

Akce Marie Curie.pdf, Témata SSH listopad 2011.pdf,  Témata SiS listopad 

2011.pdf,  Otevřený přístup.pdf  

  

Women Entrepreneurship in the EU and Turkey  

Dne 22. listopadu 2011 se v Bruselu konala konference Women Entrepreneurship in 

the EU and Turkey. Záznam kanceláře CZELO z této akce je k dispozici zde. 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Program Eurostars otevřen pro podávání ţádostí 

Program EUREKA Eurostars je otevřen pro průběţné podávání ţádostí. Obvykle jsou 

stanoveny dvě uzávěrky ročně. Nejbliţší uzávěrka výzvy je 1. března 2012. Více 

informací zde.  

  

Sociální přístupy směrem k posílení podnikání a poţadavků na inovace 

Seminář na téma sociálních přístupů směrem k posílení podnikání a poţadavků na 

inovace "Social attitudes toward fostering entrepreneurship and innovation demand" 

proběhne 19. ledna 2012 v Bruselu v Belgii. Seminář je připravován v rámci iniciativy 

PRO INNO Europe, iniciativy Evropské komise pro analýzu inovační politiky  

a politickou spolupráci v Evropě. Více informací naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/spolecenske-vedy-v-7-rp-a-v-horizon-2020_6733.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/erc-perutkova-15112011_6733.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/microsoft-powerpoint-perutkovamca15112011_6733.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/microsoft-powerpoint-perutkovamca15112011_6733.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/temata-ssh-listopad-2011_6734.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/temata-sis-listopad-2011_6734.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/temata-sis-listopad-2011_6734.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/oavavrikovafin_6734.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/22.11.11-Women_Entrepreneurship_in_the_EU_and_Turkey-web_2.pdf
http://www.eurostars-eureka.eu/when.do
http://www.proinno-europe.eu/inno-grips-ii/workshop/social-attitudes-toward-fostering-entrepreneurship-and-innovation-demand
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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Další programy a informace 

   

Schválen strategický implementační plán EIP AHA 

Dne 7. listopadu 2011 schválila řídící skupina ustanovená Evropskou komisí 

strategický implementační plán (SIP) Evropského inovačního partnerství 

zaměřeného na stárnutí a aktivní a zdravé stárnutí (Pilot European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP AHA). SIP nastiňuje vizi a soubor 

akcí k adresování výzev spojených se stárnutím prostřednictvím inovací. Více 

informací zde. 

  

Strategie pro výzkumnou infrastrukturu v oblasti geověd 

Evropská komise zveřejnila pracovní dokument definující potřeby a strategie pro 

vybudování evropského pozorovacího systému v oblasti geověd. Publikace je  

k dispozici zde. 

  

Podpora malým a středním podnikům v působení na mezinárodní úrovni 

Evropská komise zveřejnila sdělení s názvem "Malé podniky, velký svět – nové 

partnerství na pomoc malým a středním podnikům při vyuţívání celosvětových 

příleţitostí". Hovoří se v něm o tom, ţe pouze 13 % malých a středních podniků 

(MSP) se sídlem v EU působí na mezinárodní úrovni mimo území EU, ať jiţ 

obchodují, investují nebo spolupracují se zahraničními partnery jinou formou. Z toho 

důvodu Komise pracuje na vytvoření soudrţnější a účinnější strategie EU pro 

podporu malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Více informací zde.  

  

Přehled vzdělávacích iniciativ v oblasti podnikání 

Na webu Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl je uveden přehled 

vzdělávacích iniciativ v oblasti podnikání. Naleznete je zde.  

  

Začínajícím podnikatelkám budou pomáhat mentorky 

Evropská komise spustila fungování nové evropské sítě mentorů, jejímţ úkolem bude 

pomáhat podnikatelkám předáváním know-how a zkušeností. V Evropě tvoří ţeny 

pouze 34,4 % samostatně výdělečně činných. Tento poměr chtějí zvýšit úspěšné 

podnikatelky, které budou svým začínajícím kolegyním pohybujícím se v podnikání 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=steering-group
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=implementation-plan
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/building_a_pan_europa.pdf
http://www.czelo.cz/detail_/?news=2949
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm
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teprve 2-4 roky pomáhat. Mentorky budou konkrétně radit, jak vést a rozšiřovat 

podnik v rané, a tedy kritické fázi podnikání, a budou jim pomáhat rozvíjet nezbytné 

sociální dovednosti a předávat zkušenosti. Do sítě se zapojí 170 mentorek ze 17 

evropských zemí. Bliţší informace naleznete zde.  

  

 

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Nová výzva ERC Advanced Grants 2012 otevřena 

Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu ke grantům pro zkušené výzkumné 

pracovníky (Advanced grants) pro rok 2012 s předpokládaným rozpočtem okolo 670 

mil. EUR. Uzávěrky jsou následovné:  

 Physical Sciences & Engineering - 16. února 2012 (info zde)  

 Life Sciences - 14. března 2012 (info zde)  

 Social Sciences & Humanities - 11. dubna 2012 (info zde) 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Další programy a informace 

  

Finanční pravidla projektů IRSES a COFUND 

Výzkumná výkonná agentura (REA) zveřejnila finanční pravidla projektů IRSES  

a COFUND pro akce Marie Curie v 7. RP. Obsahují vysvětlení pojmu paušální částka 

(flat rate – scale of unit costs), jejího výpočtu i návod na vyplnění Formuláře C  

a dokumentů potřebných pro audity. Obsahují i odpovědi na nejčastěji kladené 

otázky. Finanční pravidla jsou dostupná zde. 

  

Předsedové hodnotících panelů 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1350&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-ADG_20120216
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-ADG_20120314
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-ADG_20120411
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/fp7-mc-financial-guidelines-part-iii-en.pdf
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Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila seznam předsedů hodnotících panelů pro 

výzvu ERC-2012-StG ke grantům po začínající výzkumné pracovníky. Seznam je 

k dispozici zde.   

  

 

 

 

 

Příručka pro ţadatele o Advanced Grants ERC 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila příručku pro ţadatele (Guide for 

Applicants) o granty pro zkušené výzkumné pracovníky (Advanced Grants). 

Naleznete ji na webu ERC zde.  

 

Prezentace z informačního dne ke grantům ERC 

Dne 21. listopadu 2011 se v Praze uskutečnil informační den ke grantům Evropské 

výzkumné rady pro zkušené výzkumné pracovníky (Advanced Grants). Prezentace 

řečníků naleznete zde. 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukro.ac.uk/erc/stg/Documents/111025_stg12_panel_chairs.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/draft_guide_for_applicants_advanced_grants_2012.pdf
http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-6857/
http://www.czelo.cz/
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PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ  

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  

A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU! 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Redakce 

Projektový servis UP 

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc 

Telefon: 585 631 403, 585 631 421 

Mobil: 777 119 190, 774 401 559 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; jana.lukesova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:jana.lukesova@upol.cz
http://www.psup.cz/

