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 Výkonná agentura EACEA vyhlásila novou 

výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci 

programu Erasmus Mundus. 

Výzva je zaměřena na předkládání návrhů projektů v rámci dvou aktivit programu 

Erasmus Mundus: Akce 2 – Partnerství Erasmus Mundus a Akce 3 – Propagace 

evropského vysokého školství.   

Obecným cílem programu Erasmus Mundus je podpořit evropské vysokoškolské 

vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit 

mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi v souladu  

s cíli vnější politiky Evropské unie a přispět tak k udržitelnému rozvoji 

vysokoškolského vzdělávání těchto zemí.  

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/38/12 

Akční program Erasmus Mundus 2009–2013 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=84&
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Program má tyto konkrétní cíle:  

 podpořit strukturovanou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi  

a podpořit vysoce kvalitní nabídku vysokoškolského vzdělávání, která 

představuje čistě evropskou přidanou hodnotu a která bude přitažlivá jak  

v rámci Evropské unie, tak za jejími hranicemi, s cílem vytvořit centra  

s vynikající kvalitou,  

 přispět k vzájemnému obohacení společností rozvíjením kvalifikací žen  

a mužů tak, aby se jejich schopnosti přizpůsobily zejména trhu práce a aby 

byli otevřeni jiným názorům a nabyli mezinárodní zkušenosti, a to 

prostřednictvím podpory mobility pro nejnadanější studenty a akademické 

pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifikace a/nebo zkušenosti  

v Evropské unii, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty  

a akademické pracovníky ve třetích zemích,  

  přispět k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti vysokoškolských institucí ve 

třetích zemích spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšené 

mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi,  

 zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského 

vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích 

zemí a pro občany Unie.  

Činnosti v rámci akce 3 mohou mít různé podoby (konference, semináře, dílny, 

studie, analýzy, pilotní projekty, ocenění, mezinárodní sítě, příprava materiálů ke 

zveřejnění, rozvoj informačních, komunikačních a technologických nástrojů) a mohou 

probíhat kdekoli ve světě. 

Průvodce programem Erasmus Mundus a příslušné formuláře najdete zde.  

Celé znění výzvy v ČJ pak zde.  

Lhůty pro předkládání návrhů v programu Erasmus Mundus  

 

Lhůta pro předkládání návrhů v rámci programu Erasmus Mundus, akce 2  

– Partnerství je stanovena na  15. dubna 2013 ve 12.00 středoevropského času.  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:cs:PDF
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Agentura zřídila systém pro elektronické podávání všech žádostí. 

Žadatelé musí své žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů zaslat 

prostřednictvím elektronického formuláře, který bude k dispozici od února 2013.  

 

Za formální platnou žádost bude považováno pouze elektronické podání (včetně 

příloh). Kromě toho musí být jedna tištěná kopie totožná s elektronickým podáním 

(včetně příloh) zaslána jako záložní doporučenou poštou ve lhůtě pro předkládání 

návrhů na tuto adresu: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Call for proposals EACEA/38/12 – Action 2 

BOUR 02/029 

Avenue du Bourget, 1 

BE-1040 Bruxelles 

Belgique 

 

Lhůta pro předkládání návrhů v rámci projektů akce 3 programu Erasmus Mundus na 

zvýšení přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání je stanovena na  

15. dubna 2013 ve 12.00 středoevropského času. 

 

Agentura zřídila systém pro elektronické podávání všech žádostí. Žadatelé musí své 

žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů zaslat prostřednictvím elektronického 

formuláře, který bude k dispozici od února 2013. 

 

Za formální platnou žádost bude považováno pouze elektronické podání (včetně 

příloh). Kromě toho musí být jedna tištěná kopie totožná s elektronickým podáním 

(včetně příloh) zaslána jako záložní doporučenou poštou ve lhůtě pro předkládání 

návrhů na tuto adresu: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Unit P4 Erasmus Mundus and External Cooperation 

Call for proposals EACEA/38/12 – Action 3 

BOUR 02/029 
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Avenue du Bourget, 1 

BE-1040 Bruxelles, Belgium  

 

 

Rakouské ministerstvo školství (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur) ve spolupráci  

s Rakouským velvyslanectvím v České republice  

a Národním institutem pro další vzdělávání nabízí 

zájemcům z řad učitelů němčiny vzdělávací mezinárodní 

semináře pořádané v Rakousku v rámci programů 

„Kultur und Sprache“ a „Weltweit unterrichten“. 

Týdenní či dvoutýdenní kurzy zaměřené především na vlastivědu a kulturní život 

Rakouska se budou konat v atraktivních místech jako Vídeň, Bad Ischl, Salzburg, 

Pilberg, Bozen, Innsbruck, Graz atd. V nabídce najdete např. tato témata: 

 Österreich QUERschnitt: von Ost nach West, 30. 6 –14. 7. 2013, Wien, Graz, 

Innsbruck 

 So lacht Österreich! 8. 7.–20. 7. 2013, Steinbach/Attersee und Salzburg 

 Wien vernetzt, 15. 7.–28. 7. 2013, Wien 

 Land der Berge. Tradition, Brauchtum und Kulinarik im Alpenland Österreich, 

16. 7.–28. 7. 2013, Klagenfurt und Saalbach/Hinterglemm 

 Wien und Budapest – mehr als eine Reise in die Vergangenheit, 4. 8.–16. 8. 

2013, Wien und Budapest 

  DaF-Unterricht und österreichische Landeskunde: Kreativ, jung und vielfältig! 

19. 8.–31. 8. 2013, Wien und Raach am Hochgebirge 

 Auf den Spuren der Habsburger: Österreichische Sehnsuchtsorte zwischen 

  

Nabídka vzdělávacích kurzů pro němčináře v Rakousku 
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 Mythos und Realität … und was davon blieb, 26. 8.– 8. 9. 2013, Wien und Bad 

Ischl 

 Österreich im Dialog: forschendes Lernen und offene Lernräume, 1. 9.–11. 9. 

2013, Graz und Raach am Hochgebirge 

 Grenzüberschreitungen: Kärnten und Slowenien, 28. 9.–5. 10. 2013, 

Bleiburg/Pliberk 

Nabídka je vhodná jak pro začínající učitele němčiny, tak také pro ty, kteří chtějí 

načerpat další inspiraci pro svou pedagogickou práci. Stipendium lze získat 

prostřednictvím www.naep.cz, a to z mezinárodních programů Grundtvig  

a Comenius. NIDV bude po dohodě s NAEP poskytovat zájemcům metodickou 

podporu při vyplňování žádostí o přidělení grantu. Bližší informace o samotné 

nabídce zahraničních stáží a možnosti registrace najdete na tomto webu.  

 

 Ministerstvo pôdohospodárstva  

a rozvoja vidieka SR, jakožto řídící 

orgán Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika 2007–2013 vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí 

o finanční příspěvek v rámci OP PS SR – ČR 2007–2013. 

 

Téma: Cestovní ruch a kulturní dědictví, Ochrana životního prostředí a obnovitelné 

zdroje energie, Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích, 

Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura, Zaměstnanost. 

 

Operační program: 21 OP Česká republika – Slovensko 

 

Výzva OP přeshraniční spolupráce Slovenska a Česka 

http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/kostenstipendien/kostenstipendiendetail/article/3034.html
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Prioritní osa: 21.1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního 

regionu a spolupráce 

Oblast podpory: 21.1.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 

Způsobilí žadatelé (partneři) – Česká republika – Veřejné a státní vysoké školy. 

Maximální doba realizace projektu je 12 měsíců. 

Doba platnosti výzvy: 7. 12. 2012 od 14.01 hodin – 7. 2. 2013 do 14.00 hodin. 

 

Žádosti o finanční příspěvek jsou přijímané v rámci následujících oblastí 

podpory: 

 

1.1. Cíle oblasti podpory I.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 

 rozvoj regionálních kulturních tradic a společenských aktivit podporujících 

soudržnost a atraktivnost příhraničního regionu včetně posílení přeshraniční 

spolupráce v této oblasti 

  rozvoj tradičních řemesel jako významné složky kultury příhraničního regionu 
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1.2. Cíle oblasti podpory I.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost 

 vytváření nové a prohloubení současné spolupráce v oblasti vzdělávání, 

rozvoje hospodářství a zvyšování zaměstnanosti 

 podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly 

 zefektivnění sociálního začlenění 

 

1.3. Cíle oblasti podpory I.5 Rozvoj přeshraničního turismu 

 zvýšení ekonomického významu turismu v příhraničním regionu 

 zvýšení domácí a zahraniční návštěvnosti, hlavně pobytové, včetně 

prodloužení turistické sezóny 

 využití regionálních a lokálních specifik na zvýšení počtu turistických atraktivit 

  udržení přírodního a kulturního dědictví v regionu se zaměřením na rozvoj 

turismu 

 

1.4. Cíle oblasti podpory II.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny 

 vytváření podmínek pro zachování přírodního a kulturního dědictví 

příhraničního regionu s ohledem na jedinečnost jeho přírodního prostředí, 

kulturní krajiny jakož i jeho neopakovatelných specifických daností 

 podpora rozvoje technické infrastruktury na odvádění a likvidaci odpadních 

vod, podporovat a posilovat protipovodňových opatření, zlepšení nakládání  

s odpady,podpora a rozvíjení infrastruktury na ochranu biodiverzity, charakteru 

krajiny a jejích rehabilitace, včetně monitorování životního prostředí. 

 

 

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 

podporuje pouze ty projekty, jejichž zaměření je v souladu s uvedenými oblastmi 

podpory a budou prokazovat pozitivní přeshraniční dopad. 

 

Veškeré další informace k výzvě, včetně všech dokumentů k prostudování, 

naleznete zde.  

 

http://www.sk-cz.eu/cs/aktualne-vyzvy/&id=26&page=1
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ  

– EACEA/44/12 

Program spolupráce se zeměmi nástroje pro 

spolupráci s průmyslovými zeměmi (ICI)  

v oblasti vzdělávání. 

Spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy mezi 

Evropskou unií a Austrálií, Evropskou unií a Japonskem, Evropskou unií  

a Novým Zélandem a Evropskou unií a Korejskou republikou. 

Výzva k předkládání návrhů 2012 ohledně společných projektů mobility (JMP)  

a projektů společných vysokoškolských titulů (JDP). 

 

1. Cíle a popis 

 

Obecným cílem je podporovat vzájemné porozumění mezi občany EU  

a partnerskými zeměmi, včetně širšího poznání jejich jazyků, kultur a institucí, a dále 

zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím 

podpory vyvážených partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a institucemi 

odborného vzdělávání v EU a partnerských zemích. 

 

2. Způsobilí žadatelé 

 

Níže uvedená výzva je otevřena pro konsorcium vysokoškolských institucí a/nebo 

institucí postsekundární odborné přípravy. 

Způsobilí žadatelé musí být usazeni v jedné z partnerských zemí a v jednom z 27 

členských států Evropské unie nebo Chorvatsko. 

Spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání  
a odborné přípravy mezi Evropskou unií, Austrálií, 

Japonskem, Novým Zélandem a Korejskou republikou 
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3. Způsobilé činnosti 

 

Cílem podpory společných projektů mobility (JMP) je umožnit konsorciím institucí 

postsekundární odborné přípravy nebo vysokoškolských institucí  

z partnerských zemí EU realizovat společné studijní programy a programy odborné 

přípravy a provádět mobilitu studentů a fakult. Součástí podpory je paušální částka 

určená na financování administrativy a grantů pro studenty  

a akademické a administrativní pracovníky. Konsorcium žádající o poskytnutí grantu 

na společný projekt mobility ICI-ECP se musí skládat z minimálně dvou institucí 

postsekundární odborné přípravy nebo vysokoškolských institucí ze dvou různých 

členských států EU a minimálně dvou takových institucí  

z partnerské země. Maximální doba trvání společných projektů mobility je 36 měsíců. 

Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které zahrnují stáže  

a odborné praxe. (Pozn.: Japonsko se nebude účastnit projektů mobility.) 

 

Cílem podpory projektů společných vysokoškolských titulů (JDP) je rozvoj  

a provádění programů zakončených dvojitými/dvojnásobnými nebo společnými tituly. 

Součástí podpory je paušální částka určená na financování prací spojených  

s přípravou programů, administrativa grantů pro studenty a akademické  

a administrativní pracovníky. Konsorcium žádající o poskytnutí grantu na projekt 

společných vysokoškolských titulů ICI-ECP se musí skládat z minimálně dvou 

vysokoškolských institucí ze dvou různých členských států EU a minimálně dvou 

institucí z partnerské země.  

 

Maximální doba trvání projektů společných vysokoškolských titulů je 48 

měsíců. Zvláštní pozornost bude věnována žádostem týkajícím se projektů 

společných vysokoškolských titulů. Zahájení činností je naplánováno na říjen 

2013. 

4. Kritéria pro udělení grantu 
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A. Význam projektu pro vztahy mezi EU a partnerskými zeměmi a podpora kvality  

a vysoké odborné úrovně (20 %) budou stanoveny na základě těchto faktorů: 

 vhodnost návrhu s ohledem na cíle výzvy k předkládání návrhů a vztahy mezi 

EU a partnerskou zemí 

 přínos projektu v rámci kvality, vysoké odborné úrovně a inovativnosti 

vzdělávání v daném obor 

 

B. Kvalita realizace projektu (80 %) bude stanovena na základě těchto faktorů: 

 řízení partnerství a spolupráce mezi partnery 

 program mobility studentů 

 mechanismy týkající se převodu a uznávání akademických kreditů 

 přijetí studentů a pracovníků fakult, služby pro studenty, jazyková a kulturní 

příprava 

 program mobility pracovníků fakult 

 plán hodnocení 

 plán šíření informací 

 plán udržitelnosti 

 

6. Termín pro podání návrhů 

 

Žádosti musí být předloženy jak v EU, tak i prováděcím institucím v Austrálii 

(australské ministerstvo průmyslu, inovací, vědy, výzkumu a terciárního vzdělávání 

(Australian department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary 

Education — DIISRTE)), v Japonsku (Japonská organizace služeb pro studenty 

(Japan Student Services Organisation — JASSO)), na Novém Zélandu (agentura 

Education New Zealand (Education New Zealand)) a v Korejské republice (Národní 

korejská nadace pro výzkum (National Research Foundation — NRF)). 

Žádosti předkládané jménem hlavní instituce v EU musí být zaslány Výkonné 

agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nejpozději do 15. května  
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2013. Na žádosti s poštovním razítkem po tomto datu nebude brán zřetel. 

Žádosti musí být zaslány na adresu: 

 

Žádosti v EU:  

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

EU-ICI ECP Call for proposals 2012 

BOUR 02/17 

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 

1140 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

 

Australské žádosti a průvodní dokumenty by měly být zaslány doporučenou poštou 

na adresu: 

The Manager, Europe and Americas Section 

International Education and Science Division 

Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education 

GPO Box 9839 

Canberra ACT 2601 

AUSTRALIA 

 

Japonské žádosti a průvodní dokumenty by měly být zaslány doporučenou poštou na 

adresu: 

Shigeo Tsukada 

Director 

International Scholarship Division 

Student Exchange Department 

Japan Student Services Organization (JASSO) 

2-2-1 Aomi, Koto-ku 

Tokyo 135-8630 

JAPAN 
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Novozélandské žádosti a průvodní dokumenty by měly být zaslány doporučenou 

poštou na adresu: 

ICI Education Cooperation Programme 

John Mollo 

International Coordinator 

Education New Zealand 

PO Box 12-041 

Wellington 

NEW ZEALAND 

 

Korejské žádosti a průvodní dokumenty by měly být zaslány doporučenou poštou na 

adresu: 

ICI Education Co-operation Programme 

Team of European & American Cooperation Programme 

Division of International Affairs 

National Research Foundation of Korea 

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul, 137-748 

REPUBLIC OF KOREA 

 

7. Další informace 

Pokyny a formuláře žádosti jsou k dispozici na této internetové stránce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
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Ve dnech 15. 12. 2012 až 15. 1. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Kapacity, 

Spolupráce. Lidé, Myšlenky. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

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   
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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
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Vědní politika 

Pracovní program EK na rok 2013 

Evropská komise zveřejnila svůj Pracovní program na rok 2013 zahrnující i 1. pololetí 

r. 2014. V oblasti VaVaI, která patří ke strategickým oblastem EK, bude 

pravděpodobně ve 3. kvartálu 2013 zveřejněn jednotný balíček návrhů k posílení 

partnerství ve VaI v novém programu Horizont 2020. Balíček obsahuje  

10 legislativních návrhů 6 partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)  

a 4 partnerství mezi subjekty veřejného sektoru (P2P). EK rovněž plánuje zveřejnit 

Sdělení k odpovědnému výzkumu a inovacím, Sdělení ke strukturálním změnám na 

vysokých školách a ve výzkumných institucích na podporu genderové rovnováhy  

a Zprávu o pokroku Evropského výzkumného prostoru (ERA) a Unie inovací. 

Dokument včetně relevantních příloh naleznete zde. 

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
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://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
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Sdružení Helmholtz k ERA 

 

Sdružení německých výzkumných center Helmholtz s velkým zájmem sleduje pokrok 

v budování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Proto dále rozvinuli své 

předchozí stanovisko a zveřejnili ho pod názvem “Comments of the Helmholtz 

Association on the ERA Framework Communication COM(2012) 392”. Dokument je 

dostupný zde. 

Připomínky EARTO k programu Horizont 2020 

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations, 

Evropská asociace výzkumných a technologických organizací) vydala své 

připomínky a komentáře k dalšímu rámcovému programu Horizont 2020. Příslušné 

dokumenty naleznete zde a zde. 

Spuštěna webová stránka irského předsednictví 

Dne 17. prosince 2012 byla oficiálně spuštěna webová stránka irského 

předsednictví v Radě EU. Irsko se ujme této funkce k 1. lednu 2013 na šestiměsíční 

období. Informace v oblasti VaVaI budou k dispozici zde. V historii irského členství 

v EU se jedná již o jeho sedmé předsednictví (poslední proběhlo v 1. pol. r. 2004). 

Následovat bude předsednictví Litvy a Řecka. 

Výzva na Pracovní místa ERA 

V zájmu většího rozšíření špičkového výzkumu zahájila Evropská komise novou 

iniciativu „Pracovní místa Evropského výzkumného prostoru“ (ERA Chairs). V rámci 

vyhlášené pilotní výzvy FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013 (Activity 4.1 Unlocking and 

developing the Research Potential of research entities in the EU´s Convergence 

regions and Outermost regions) dne 18. prosince 2012 s celkovým rozpočtem 12 

milionů eur bude vybráno celkem pět pracovních míst ERA v pěti různých zemích  

– ucházet se mohou vysoké školy a další výzkumné organizace v méně rozvinutých  

http://www.czelo.cz/dokums_raw/20121121_Helmholtz_ERA_Framework_Comments_final.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EARTO_Amendments_Comments_H2020_Specific_Programme.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EARTO_H2020_Specific_Programme_-_Nov2012.pdf
http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/the-eu-and-policy-areas/competitiveness/
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regionech. Výzva se uzavře dne 30. května 2013. Text výzvy naleznete zde 

a všechny další důležité informace zde.  

Tiskovou zprávu EK v češtině si můžete přečíst zde. Technolgické centrum AV ČR 

zorganizuje k výzvě informační den, který proběhne pravděpodobně koncem ledna 

2013 – sledujte informace na webu www.fp7.cz. 

Finance, management, duševní vlastnictví 

Změny FP7 modelových grantových dohod  

Evropská komise přijala změny modelových grantových dohod 7. Rámcového 

programu (FP7 Model Grant Agreements, MGAs), které vycházejí z již přijatých 

opatření v novém Finančním nařízení Evropské unie (EU Financial Regulation  

– znění platné od 1. ledna 2013 naleznete zde) a z novinek týkajících se způsobu 

podávání vyúčtování projektu (tzv. Form C). Odkazy na patřičné dokumenty 

naleznete zde.   

Správa IP v projektech CIP 

IPR Helpdesk zveřejnil nový informační list o správě duševního vlastnictví (IP)  

v projektech unijního Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace 

(CIP). Poskytuje přehled hlavních pravidel IP a práv k duševnímu vlastnictví platných 

pro projekty CIP. Informační list je dostupný zde. 

Zimní akademie pro koordinátory a manažery 

Společnost Europa Media organizuje ve dnech 5.až 8. února 2013 v maďarském 

městě Velence Zimní akademii určenou koordinátorům a manažerům projektů  

7. RP. Detailní informace o školícím kursu včetně možnosti registrace naleznete 

zde.  

Další informace a analýzy 

http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-erachairs-pilotcall-2013/33261-call_fiche_erachairs_pilot_call_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1374_cs.htm
http://www.fp7.cz/
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
http://www.czelo.cz/detail_/?news=3870
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1400?pk_campaign=Newsletter148&pk_kwd=news1
http://www.eutrainingsite.com/148s
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Zpráva k výzkumným profesím 2012 

Společnost Deloitte připravila na žádost Evropské komise Zprávu k výzkumným 

profesím 2012 (Researchers´ Report 2012). Tato studie poskytuje komplexní pohled 

na výzkumné profese v Evropě – monitoruje praxe a politiky lidských zdrojů ve 

výzkumu. Je založena mj. na národních akčních plánech pro výzkumníky, reportech 

SG HRM (Steering Group on Human Resources and Mobility, Řídící skupina pro 

lidské zdroje a mobilitu) a na výsledcích dalších specializovaných studií. Zpráva je 

dostupná zde. 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Další programy a informace 

Výzva 2. Cav. Lav. Fulvio Bracco Award 

Nadace Bracco (Bracco Foundation) vyhlásila výzvu pro předkládání projektů "2nd 

Cav. Lav. Fulvio Bracco Award – Innovation in Diagnostic Imaging" (2. Cav. Lav. 

Fulvio Bracco ocenění – Inovace v diagnostickém snímkování). Autor vítězného 

projektu získá kontrakt na 150 000 EUR. Projekt bude realizován v rozmezí 24–36 

měsíců v jednom z výzkumných center v Itálii nebo Švýcarsku a bude zahájen  

1. června 2013. Zájemci mohou své návrhy předkládat elektronicky, 

 do 22. února 2013. Pro více informací klepněte zde. 

SusChem 2020 strategie  

Technologická platforma pro udržitelný chemický průmysl SusChem zveřejnila 

strategii svého rozvoje ve výhledu do roku 2020. Strategie propojuje výzkumnou, 

inovační a vzdělávací činnost členů této platformy s ohledem na plnění strategických 

cílů. Více informací naleznete zde, strategie je k dispozici zde.  

 

 

http://www.era.gv.at/space/11442/directory/11772/doc/29517.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Call_Fulvio_Bracco_%281%29.pdf
http://www.suschem.org/
http://www.suschem.org/newsroom/news/suschems-new-strategy-connecting-major-innovation-partners-across-europe.aspx
http://www.suschem.org/newsroom/news/suschems-new-strategy-connecting-major-innovation-partners-across-europe.aspx
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

Závěrečná konference projektu Track_Fast 

Dne 29. ledna 2013 se v Bruselu uskuteční konference projektu Track_fast 

(Europe´s Food Science and Technology on a Fast Track), který je financovaný  

z prostředků 7. RP jako podpůrná akce s cílem identifikovat školící a kariérní 

požadavky budoucích evropských specialistů v oblasti potravinových technologií. 

Více informací o konferenci naleznete zde.  

Bioekonomika v EU: dosavadní vývoj a směry do budoucna 

Ve dnech 14.–15. února 2013 pořádá v Dublinu irské předsednictví v Radě EU 

konferenci k bioekonomice. Program konference se bude mj. věnovat jednotlivým 

pilířům bioekonomiky (výzkum a inovace, podpora tvorby politik a podpora tržních  

a konkurenceschopných bioekonomických odvětví). Více informací, včetně registrace 

a program, bude postupně k dispozici zde.  

4. mezinárodní konference MoniQA 

Ve dnech 26. února až 1. března 2013 se v Budapešti koná mezinárodní konference  

o problematice bezpečnosti potravin pod celosvětovým tlakem klimatických změn  

a ekonomické krize. Více informací o konferenci naleznete zde.   

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 

Akce k evropskému výzkumu  

Konference "nanoPT 2013" 

 

https://www.trackfast.eu/
https://www.trackfast.eu/node/344
http://eubioeconomy.teamwork.fr/stakeholders/introduction
http://budapest2013.moniqa.org/
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V portugalském Portu se ve dnech 13.–15. února 2013 koná mezinárodní konference 

k nanovědám a nanotechnologiím „nano PT 2013“. Záměrem akce je podpořit 

průmysl a univerzity věnující se nanotechnologiím, aby představily své projekty  

a navázaly vzájemnou spolupráci. Detaily jsou k dispozici zde. 

Partnerská burza v rámci světového kongresu mobilních technologií 2013 

Světový kongres mobilních technologií (Mobile World Congress 2013) se uskuteční 

ve dnech 25.– 27. února 2013 ve španělské Barceloně. V rámci kongresu proběhne 

partnerská burza, která v roce 2012 přilákala na 500 firem z 27 zemí a konalo se na 

1000 individuálních setkání zájemců o spolupráci, a to zejména z řad malých  

a středních podniků, začínajících firem a poskytovatelů mobilních služeb. Více  

o kongresu a partnerské burze, včetně registrace, naleznete zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Standardizace Smart Grids 

Dne 28. ledna 2013 se bude v Bruselu konat konference zaměřená na výsledky, 

které byly dosaženy ve standardizaci inteligentních rozvodných sítí. Akci pořádá 

Evropská komise ve spolupráci s CEN, CENELEC a ETSI. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

http://www.nanopt.org/12EN/index.php
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.b2match.com/mwcbrokerage2013/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/events/20130128_smartgrids_standardization_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

Mapa projektů Eco-innovation 

Na webových stránkách programu Eco-innovation je k dispozici interaktivní mapa, 

pomocí které lze vyhledávat projekty, jež byly z tohoto programu financovány od roku 

2008. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Cena pro projekty OZE 

Evropská komise otevřela tradiční výzvu pro podávání přihlášek do soutěže o cenu 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ceny budou jako obvykle vyhlášeny v rámci 

EUSEW – evropského týdne pro obnovitelné energie. Podrobnosti naleznete zde. 

Studie k technologiím vytápění a chlazení 

Společné výzkumné středisko Evropské komise vydalo studii na téma nejlepších 

dostupných technologií pro vytápění a chlazení na trhu EU. Podrobnosti a dokument 

jsou zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE 

Regional Innovation Scoreboard 2012 

Evropská komise vydala 7. listopadu Regionální inovační přehled 2012 (Regional 

Innovation Scoreboard 2012), který srovnává evropské regiony podle jejich inovační 

výkonnosti. Studie hodnotí 190 regionů EU, Chorvatska, Norska a Švýcarska a třídí  

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/index_en.htm
http://www.eusew.eu/awards-competition
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=15750&dt_code=NWS&lang=en&ori=MOR
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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je do čtyř skupin. První skupinu tvoří „inovační lídři“ (innovation leaders), kam za ČR 

spadá jen Praha. V rámci EU zaujímá první příčku Švédsko, následováno Dánskem, 

Německem a Finskem. Tisková zpráva je k dispozici zde a samotná studie zde. 

Ročenka EIT a ACES ocenění 2012 

Nově publikovaná ročenka EIT a ACES ocenění 2012 (2012 EIT and ACES Awards 

Yearbook) obsahuje mj. podrobné profily vítězných společností, úvod sepsaný 

předsedou řídící rady EIT Alexanderem von Gabainem a představy evropské 

komisařky Androully Vassiliou o inovativním podnikání. Ročenka je k dispozici zde. 

Publikace Podpora EU malým a středním podnikům 

Brožura „Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich 

podnikání a vstupu na trhy třetích zemí“ je stručným elektronickým průvodcem na 

roky 2012–2013. Slouží především jako rozcestník na jednotlivé druhy podpor, údaje 

odpovídají stavu ke konci září 2012. Publikace vznikla za spolupráce Odboru 

informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, CEBRE – České 

podnikatelské reprezentace při EU a Hospodářské komory ČR. Brožura je k dispozici 

zde. 

Výroční zpráva k evropským MSP 

Zpráva za rok 2012 k malým a středním podnikům (MSP) v EU poskytuje přehled 

MSP co do jejich velikosti, struktury a důležitosti pro evropskou ekonomiku. Je zde 

uvedeno, jak evropské MSP přispěly k růstu evropské ekonomiky a k vytváření 

nových pracovních míst v EU v souladu s iniciativou na podporu MSP (SBA) a se 

strategií Evropa 2020. Součástí zprávy je rovněž komparace s důležitými 

partnerskými zeměmi mimo EU. Studie je k dispozici zde. 

Chytrý průvodce inovacemi ve službách 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-834_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf
http://www.sciencebusiness.net/downloads/EIT-ACES-Awards-YearBook-2012.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Podpora_EU_MSP_pruvodce_2012-2013.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
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Oddělení pro klastry a podporu MSP spadající pod GŘ Komise pro podniky  

a průmysl vydalo „Chytrého průvodce inovacemi ve službách (Smart Guide to 

Service Innovation), který je zaměřen na subjekty, které se zajímají o podporu 

regionální strukturální změny a průmyslové modernizace prostřednictvím inovací ve 

službách. Má napomoci regionům při vytváření strategií pro chytrou specializaci  

a služeb podporující inovace u MSP. Průvodce je k dispozici zde. 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Akce k evropskému výzkumu   

ERC konference pro účastníky ze zemí střední a východní Evropy 

Ve dnech 28. února až 1. března 2013 se ve Vídni uskuteční ERC konference, 

zaměřená na potenciální účastníky ze zemí regionu střední a východní Evropy 

(Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko 

a Slovinsko). Cílem této konference je představit vědecké výsledky ERC, vize ERC 

do budoucna, dát příležitost diskutovat o administrativních otázkách ERC grantů  

a sdílet zkušenosti a dobré praxe. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. prosince 

2012, registrační formulář, který je nutné zaslat na adresu widening@wwtf.at, 

naleznete zde. Více informací o akci je k dispozici na stránkách ERC 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 

Databáze ERC projektů 

ERC zveřejnila na svých stránkách databázi projektů, které financuje. U každého 

projektu je uvedeno jeho jméno, zkratka, jméno hlavního řešitele, název hostující  

http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderId=961021&name=DLFE-13714.pdf
mailto:widening@wwtf.at
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/Widening_Participation_Event_Registration.pdf
http://erc.europa.eu/events
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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instituce, výše poskytnutého financování, délka projektu a jeho abstrakt. Vyhledávat 

v databázi lze podle schéma financování, roku vyhlášení výzvy a země hostující 

instituce. Databázi naleznete zde. 

Sdělení k přehodnocení vzdělávání 

Evropská komise zveřejnila dne 20. listopadu 2012 sdělení „Rethinking Education: 

Investing in skills for better socio-economic outcomes” – jedná se o novou strategii, 

která má povzbudit členské státy k přijetí okamžitých opatření, jež zajistí, že mladí 

lidé budou rozvíjet dovednosti a schopnosti, potřebné na trhu práce a k dosažení 

národních cílů růstu a zaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje 

téměř 23 % v celé EU – zároveň však existuje přes 2 miliony volných pracovních 

míst, jež nelze obsadit. Evropa potřebuje učinit radikální kroky a popřemýšlet o tom, 

jak systémy vzdělávání a odborné přípravy mohou zajistit dovednosti odpovídající 

potřebám trhu práce. Tiskové prohlášení v češtině je zde, dokument, včetně příloh 

pak zde. 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://erc.europa.eu/erc-funded-projects
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_cs.htm
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
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