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Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. 3. 2011 3. výzvu  

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

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osy 2, Oblasti podpory 2.3 Lidské 

zdroje ve výzkumu a vývoji. 

Cílem výzvy je podpora projektů, které přispívají k podpoře cílových skupin 

prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů, zapojených do činnosti 

výzkumných a vývojových (dále jen V a V) týmů na postdoktorandských pozicích na 

Vyhlášena 3. výzva OP VK, Oblast podpory 2.3  
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 



 
duben/2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin je výstupem projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce,  

reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

2 

univerzitách a výzkumných organizacích a v aplikační sféře v ČR s důrazem na 

internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci 

Podporované aktivity: 

Povinné klíčové aktivity každého projektu: 

A) Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména 

inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic. 

B) Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a 

soukromým a veřejným sektorem. 

Doplňková aktivita: 

C) Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a 

vývoje. 

Kaţdá projektová ţádost (dále jen „projekt“) musí obsahovat obě povinné klíčové 

aktivity. Doplňkovou aktivitu můţe projekt obsahovat pouze v kombinaci s aktivitou 

povinnou.  

Přílohou č. 9 této výzvy je Metodický výklad výzvy 2.3, který více vymezuje  

a specifikuje cíl této oblasti podpory, podporované aktivity, cílové skupiny, oprávněné 

předkladatele projektových ţádostí a jejich partnery. 

Cílové skupiny 

 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol;  

 pracovníci výzkumných a vývojových institucí;  

 studenti vysokých škol. 

Kaţdý ţadatel můţe v rámci jednoho kola příjmu projektových ţádostí této výzvy 

předloţit nejvýše jednu projektovou ţádost.  

 

Indikativní částka alokovaná pro tuto výzvu: 2 300 000 000 Kč (tato částka můţe být v 

případě velkého mnoţství kvalitních projektových ţádostí navýšena). 
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Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní 

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 2 600 000 Kč. 

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 200 000 000 Kč. 

Termíny výzvy:  

Projektové ţádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vţdy do 13:00 

hod.: 

1) 16. května – 20. května 2011 

2) 21. listopadu – 25. listopadu 2011 

Více informací o výzvě naleznete zde: 

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

MŠMT zavedena bonifikace za zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města). 

Počet bodů za IPRM je poměrně velký a bez něj se výrazně sniţují šance na úspěch 

projektu. Vyplněný formulář prosím zašlete elektronicky nejpozději do 22. 4. 2011 (pro první 

termín ukončení příjmu ţádostí) na adresu jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme zařazení 

projektu do IPRM. 

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

kontaktujte některého z projektových manaţerů PS UP: 

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

 

 
 

 

 
 
 

 

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

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=216
http://www.psup.cz/article.php?idarticle=216
mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
http://www.psup.cz/kontakty.php
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Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vyhlásilo dne 18. 4. 2011 4. výzvu k 

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

pro konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osy 2, Oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě. 

Cílem výzvy je posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými 

organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy prostřednictvím spolupráce 

mezi těmito subjekty.  

Podporované aktivity 

Projekt musí obsahovat povinnou klíčovou aktivitu – Podpora spolupráce mezi 

institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a 

neziskovým sektorem. V rámci projektu lze kombinovat tuto povinnou aktivitu s doplňkovými 

aktivitami. Kombinací je míněno propojení povinné aktivity s jednou či více aktivitami 

doplňkovými. Doplňkové aktivity nelze realizovat samostatně, pouze v kombinaci s aktivitou 

povinnou. 

Povinná aktivita projektu: 

- Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a 

podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. 

Doplňkové aktivity: 

- Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými 

pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních 

platforem. 

- Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi 

vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným 

sektorem. 

- Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky 

orientovaných klastrů apod. 

- Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a V a V institucí určených 

pro veřejnost a podnikatelský sektor. 
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Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete v Příloze č. 8 této výzvy. 

Cílové skupiny:  

 studenti vyšších odborných škol; 

 studenti vysokých škol; 

 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol (odborníci z praxe, 

kteří na VOŠ působí); 

 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol; 

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

osoby, jejichţ náplň práce má vazbu na výzkumnou, vývojovou či vzdělávací činnost 

(např. o popularizátory, administrátory V a V a konzultanty – vedoucí studentských 

prací, pracovníky technologických platforem, pracovníky V a V v podnicích, 

pracovníky oddělení V a V v podnicích, pracovníky podílející se na spolupráci s 

akademickým sektorem).  

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

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

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

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

Termíny výzvy:  

Datum vyhlášení výzvy: 18. duben 2011  

Data ukončení výzvy:  

Projektové ţádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vţdy do 13:00 

hod. v den ukončení příjmu ţádostí: 

1) 16. - 20. května 2011 

2) 21. – 25. listopadu 2011 

 

Více informací o výzvě naleznete zde: http://www.psup.cz/article.php?idarticle=218 

http://www.msmt.cz/file/15424
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Dále bychom Vás chtěli upozornit, ţe v rámci připravovaných projektů je ze strany MŠMT 

zavedena bonifikace za zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města). Počet 

bodů za IPRM je poměrně velký a bez něj se výrazně sniţují šance na úspěch projektu. 

Vyplněný formulář IPRM 2.4 prosím zašlete elektronicky nejpozději do termínů uvedených v 

tabulce níţe na adresu jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme zařazení projektu do IPRM. 

 

Termín ukončení přijímání projektových 

ţádostí na MŠMT 

Termín pro zaslání vyplněného formuláře pro 

zařazení projektu do IPRM 

16. – 20. května 2011 21. dubna 2011 

21. – 25. listopadu 2011 16. září 2011 

 

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

některého z projektových manaţerů PS UP: http://www.psup.cz/kontakty.php  

 

 
 

 

 

 

 

 
Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na semináře v rámci 

činnosti nového Centra vzdělávacích aktivit zahraniční 

spolupráce. Semináře budou probíhat v dané termíny vţdy od 14 

hod., v místnosti LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP). 

 

Semináře jsou určeny pro akademické a ostatní pracovníky UP. Cílem všech akcí je 

Pozvánka na semináře Centra vzdělávacích aktivit zahraniční 
spolupráce 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=218
mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
http://www.psup.cz/kontakty.php
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informovat účastníky o moţnostech zapojení pracovníků UP do programů zaměřených na 

mezinárodní mobilitu, vzdělávání a spolupráci. Kurzy i studijní materiály jsou pro účastníky 

zdarma. 

Harmonogram seminářů duben – květen 2011 

 

Odd. pro zahraniční vztahy UPOL, Centrum EURAXESS – 19. 4. 2011 

Mgr. Yvona Vyhnánková – UPOL, nabídka odd. pro zahraniční vztahy pro zvýšení mobility 

zaměstnanců UP 

Mgr. Viktoria Bodnárová – EURAXESS centrum, činnost centra, pomoc VaV pracovníkům 

při pobytu v zahraničí 

 

MŠMT: COST, EUPRO, KONTAKT, EUREKA, INGO – 26. 4. 2011 

Ing. Jan Marek, CSc. – MŠMT, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

 

 

VISEGRAD FUND – 10. 5. 2011 

Jiří Sýkora - International Visegrad Fund, Bratislava, Program Coordinator 

Mgr. Pavel BUREŠ, D.E.A. – UPOL, projekt Visegrad fund řešený na UPOL, Experiences 

with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries 

 

Na semináře je nutné se včas zaregistrovat. V případě Vašeho zájmu se registrujte 

prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na www.psup.cz/centrum.   

 

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce, 

reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem ČR. 

 

 

http://www.psup.cz/centrum
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V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu  

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků  

a pracovnic - „MOBILITY“ a v souladu s Dohodou mezi vládou 

Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o 

vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 4. července 1984, vyhlašuje 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů česko-řeckých 

výzkumných projektů s dobou řešení 2012 - 2013. 

 

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími 

v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných 

pracovníků podílejících se na řešení společných projektů základního výzkumu.  

 

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních  

a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající 

smluvní strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě 

přijímající smluvní strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění)  

a přijímající smluvní strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).  

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, 

konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. 

 

Přijímají se návrhy česko-řeckých výzkumných projektů s dobou řešení 2 roky  

(1. ledna 2012 - 31. prosince 2013) z následujících vědních oborů:  

a) informační a komunikační technologie;  

b) astronomie a vesmírné vědy;  

c) nové materiály a nanotechnologie;  

d) lékařské vědy (včetně farmaceutických věd);  

e) energetika.  

 

Výzva k podávání návrhů česko-řeckých výzkumných projektů 
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Návrh projektu musí být klasifikovatelný jako projekt základního výzkumu podle článku 

2.2. písm. e) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje  

a inovací (2006/C 323/01) 

 

Tato výzva k podávání návrhů česko-řeckých výzkumných projektů je otevřena od 15. 

března 2011. Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím aplikace ePROJEKT 

(elektronická přihláška) provozované na serveru http://msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/ , a to 

nejpozději do 31. května 2011 do 14:00 hodin. 

 
Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/15013  
 

 

 
 

  Dne 30. 3. 2011 vyhlásila Grantová agentura ČR 

veřejnou soutěţ – Projekty na podporu excelence 

 v základním výzkumu. 

 

Zde je dostupný text vyhlášení. 

Zároveň GAČR zveřejňuje zadávací dokumentaci, která je k dispozici zde. 

Soutěţní lhůta začíná dnem 31. 3. 2011 a končí dnem 9. 5. 2011. 

Podmínky veřejné soutěţe:  

 

1. Veřejná soutěţ je vyhlašována na podporu grantových projektů základního výzkumu: 

Projekty na podporu excelence v základním výzkumu s předpokládaným zahájením řešení 

od 1. ledna 2012. Projekt na podporu excelence v základním výzkumu musí splňovat 

následující podmínky: a) účastníkem návrhu projektu je alespoň jeden spoluuchazeč; b) pro 

dosaţení cílů projektu nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin projektů GA ČR; c) 

Vyhlášení veřejné soutěţe Grantové agentury ČR 

http://msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/
http://www.msmt.cz/file/15013
http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Vyhlaseni-souteze-GB-2012-v3.pdf
http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-GB-final.pdf
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jde o projekt svou povahou multidisciplinární; d) projekt je zaloţen na vědecké spolupráci v 

základním či orientovaném základním výzkumu více špičkových týmů několika různých 

právních subjektů zkoumajících stejnou či příbuznou problematiku; e) z návrhu projektu musí 

být zřejmé, ţe spolupráce více týmů na projektu umoţní vytvoření kvalitativně lepších 

podmínek pro dosaţení stanovených cílů projektu, neţ kdyby usilovaly o financování 

odděleně; f) spolupráce více institucí na projektu umoţní dosáhnout synergických efektů a 

integrace výzkumných potenciálů a přispěje tak k překonání kritických kapacitních či 

infrastrukturních omezení; g) projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké 

generace a spolupráci s předními zahraničními pracovišti, týmy či badateli zabývajícími se 

stejnou nebo podobnou problematikou.  

 

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) projektů na podporu excelence v základním výzkumu 

je sedm kalendářních roků.  

 

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy 

a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, 

jejichţ cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh 

projektu“) v následujících oborech:  

 lékařské a biologické vědy,  

 společenské a humanitní vědy,  

 technické vědy,  

 vědy o neţivé přírodě,  

 zemědělské a biologicko - environmentální vědy.  

  

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu poţadovanou podle § 18 odst. 2 písm. a) 

zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti 

řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleţí, a jeho 

dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného 

grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 

5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.  
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5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: shoda návrhu projektu se základními 

charakteristikami projektů excelence, cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů 

řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA 

ČR a přiměřenost finančních poţadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové 

komise podle zákona a Statutu GA ČR.  

 

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, 

podmínky způsobilosti uchazečů, poţadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů 

projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude 

zveřejněna první den soutěţní lhůty na internetových stánkách poskytovatele.  

 

7. Soutěţní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěţe v Obchodním 

věstníku a končí dnem 9. května 2011.  

Více informací o soutěţi naleznete zde: http://marmolata.gacr.cz/?p=1097 

 

 
      

Ve dnech 10. 3. 2011 – 29. 3. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé 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 

http://marmolata.gacr.cz/?p=1097
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation
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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  

  

Vědní politika 
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Březnové zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost 

Ve dnech 9. – 10. března 2011 zasedala v Bruselu Rada EU pro konkurenceschopnost. 

K hlavním výsledkům patří schválení zahájení procesu posílené spolupráce vedoucí 

k vytvoření jednotného patentu EU. Ministři odpovědní za oblast výzkumu přijali dvoje 

závěry, jedny ke  střednědobému hodnocení 7. RP a Finančního nástroje pro sdílení rizik 

(RSFF), a druhé k přípravě zahájení pilotního Evropského inovačního partnerství 

k aktivnímu a zdravému stárnutí. V oficiálním záznamu naleznete odkazy na všechny další 

texty. 

  

Návrh EK na prodlouţení 7. RP EURATOM 

Evropská komise předloţila dne 7. března 2011 návrh na prodlouţení 7. rámcového 

programu EURATOM na období 2012 – 2013. Návrh musí být projednán Radou EU 

nejpozději do konce r. 2011 tak, aby nebyla porušena kontinuita v oblasti jaderného výzkumu 

(štěpení a fúze). Současný 7. RP EURATOM byl schválen na léta 2007-2011, neboť podle 

Smlouvy o EURATOMU mohou být výzkumné programy uzavírány maximálně na pětileté 

období. Tiskové prohlášení EK je zde, návrh na prodlouţení programu zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Aktualizace finančního průvodce projekty 7. RP 

Evropská komise zveřejnila aktualizovanou verzi finančního průvodce projekty 7. RP - Guide 

to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions, verze ze dne 28. února 2011. Hlavním 

důvodem aktualizace průvodce je přijetí opatření ve zjednodušování pravidel (průměrné 

osobní náklady a moţnost pouţití pevné sazby pro výpočet osobních nákladů majitelů firem 

a fyzických osob nepobírajících mzdu), které byly doplněny do Annexu II Modelové grantové 

dohody (Všeobecné podmínky). Aktualizovaný průvodce rovněţ obsahuje nové vysvětlující 

pasáţe k čl. II.15.I (poţadavky na systém zaznamenávání odpracované doby). Novou verzi 

naleznete zde, dokument s vyznačením změn oproti verzi z 30. června 2010 zde.  

  

Další informace a analýzy 

  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st06/st06932.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st06/st06934.cs11.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/119713.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/256&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.czelo.cz/dokums_raw/FP7_EURATOM_2012-2013_-_07.03.2011.doc
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/compared_1300460702.pdf
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ESOF 2012 - Výzva pro vědecká zasedání 

Výzva pro vědecká zasedání v rámci EuroScience Open Forum (ESOF) 2012, které se bude 

konat v Dublinu ve dnech 11. - 15. července 2012, je aktivní. Předpokládá se, ţe fóra ESOF 

2012 (interdisciplinární akce organizovaná kaţdé dva roky  

v některém z významných evropských měst) se zúčastní na 5 000 odborníků. Výzva se 

uzavře 30. 6. 2011. Témata konference a manuál pro předloţení návrhu jsou  

k dispozici zde. 

  

Příprava 8. RP  

K subjektům, které zveřejnily svá stanoviska k přípravě budoucího rámcového programu EU 

pro VaV, se zařadila Konference německých rektorů (zde), Partnerství evropských 

mezivládních výzkumných organizací EIROforum (zde) a Intel Corporation (zde). 

  

 

Inovační vouchery JIC 

Jihomoravské inovační centrum (JIC) zahájilo sběr ţádostí o inovační vouchery, který potrvá 

do 28. dubna 2011. O vouchery v celkové hodnotě 7,2 milionu Kč mohou ţádat firmy 

z celého Evropského hospodářského prostoru bez omezení velikosti. Voucher mohou 

uplatnit na některé z vybraných brněnských výzkumných institucí. Detaily naleznete zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference k transferu znalostí v udrţitelném biohospodářství 

V rámci maďarského předsednictví v Radě EU proběhne 3. - 4. května 2011  

v Budapešti konference s názvem "Transfer znalostí jako klíčový nástroj inovací  

v udrţitelném biohospodářství". Akci spoluorganizuje Knowledge2Innovation (K2I), projekt 

financovaný ze 7. rámcového programu. Více informací naleznete zde. 

  

Knowledge for growth 2011 

http://www.dublinscience2012.ie/
http://www.dublinscience2012.ie/
http://www.dublinscience2012.ie/calls
http://www.czelo.cz/dokums_raw/HRK_Position_Paper_on_FP8.pdf
http://www.eiroforum.org/
http://www.eiroforum.org/downloads/FP8_positionpaper_jan2011.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/European_Commission's_next_research_funding_programme_-_Intel_Position_Paper.pdf
http://www.inovacnivouchery.cz/
http://www.tetalap.hu/ktconference/
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Organizace FlandersBio organizuje setkání aktérů z oblasti bio a lékařských technologií, 

farmaceutiky a zástupců akademické i průmyslové sféry v belgickém Ghentu dne 5. května 

2011. Akce Knowledge for Growth nabídne příleţitost k výměně kontaktů a informací, 

prezentace k aktuálním vědeckým tématům  

a výstavu. Více informací se dozvíte zde.  

  

Workshop na téma buněčné biologie neuronu 

Workshop zaměřený na buněčnou biologii neuronu s názvem 'Cell biology of the neuron: 

polarity, plasticity and regeneration' se uskuteční 7. - 10. května 2011  

v řeckém Heraklionu. Akce se zaměří na nejnovější výzkum v oblasti neuronů. Bliţší 

informace se dozvíte zde.  

  

eHealth week 2011 

Ve dnech 10. - 13. května 2011 se v Budapešti v Maďarsku uskuteční týden věnovaný IT 

technologiím v oblasti zdraví eHealth week 2011. V rámci tohoto týdne proběhne high-level 

konference, výstavy, workshopy i networkingová setkání. Bliţší informace a registraci 

naleznete zde. 

  

Konference o alternativách ve vývojovém neurotoxickém testování 

Třetí ročník mezinárodní konference zaměřené na alternativy ve vývojovém neurotoxickém 

testování se uskuteční 10. – 13. května 2011 ve Varese v Itálii. Událost organizuje Institut 

pro zdraví a ochranu spotřebitele Společného výzkumného střediska (IHCP JRC). Více se 

dozvíte zde.  

  

Konference o inovacích ve zdravotní péči 

Konference s názvem "Innovation in Healthcare: Improving Care, Driving Efficiency" 

proběhne 12. května 2011 v Londýně ve Velké Británii. Více informací naleznete zde.  

  

Konference na téma evropské perspektivy v personalizované medicíně 

DG Research & Innovation EK organizuje konferenci s názvem 'European Perspectives in 

Personalised Medicine', která proběhne 12. - 13. května 2011  

http://knowledgeforgrowth.be/
http://cwp.embo.org/w11-10/
http://www.worldofhealthit.org/default.aspx
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/home/DNT3_conference/?searchterm=None
http://www.publicserviceevents.co.uk/event/overview.asp?ID=177
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v Bruselu v Belgii. Akce se zaměří problematiku výzkumu v oblasti personalizované medicíny 

s výhledem do budoucna. Více informací zde. 

  

9. výroční setkání ETP pro udrţitelnou chemii 

9. výroční setkání stakeholderů Evropské technologické platformy pro udrţitelnou chemii 

(ETP SusChem) se uskuteční 17. května 2011 v nizozemském Amsterdamu. Akce se zaměří 

především na téma Evropských inovačních partnerství (EIPs) a role udrţitelné chemie v 

kontextu strategie Evropa 2020. Více informací je k dispozici zde. 

 

Konference o srdečních problémech v těhotenství - výzva k zasílání příspěvků 

Druhý ročník mezinárodního setkání zaměřeného na srdeční problémy v těhotenství se 

uskuteční 17. - 20. května 2012 v Berlíně v Německu. Výzva k zasílání příspěvků je otevřena 

do 1. listopadu 2011. Více informací zde.  

  

Konference "Integration in Health and Healthcare" 

European Health Management Association (EHMA) pořádá 22. - 24. června 2011  

v portugalském Portu výroční konferenci s názvem "Integration in Health and Healthcare". 

Více informací naleznete zde 

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

Konzultace ke zdravotní bezpečnosti v EU 

Generální ředitelství EK pro zdraví a spotřebitele otevřelo veřejnou konzultaci  

k otázce zdravotní bezpečnosti v EU. Evropskou komisi zajímá, jaké opatření by měla 

přijmout, aby sníţila přeshraniční zdravotní hrozby a rizika. Registrovat se můţete do 29. 

dubna 2011  zde. 

  

Studie o mnoţství skleníkových plynů v souvislosti s chovem dobytka  

http://ec.europa.eu/research/health/events-06_en.html
http://www.suschem.org/en/_event/suschemppartneringforsustainablegrowth
http://www.cppcongress.com/
http://www.ehma.org/index.php?q=node/684
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/consultations/preparedness_cons_02_en.htm
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Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo studii, která se zabývá 

tématem, jak chov dobytka v Evropě ovlivňuje mnoţství emisí skleníkových plynů  

v atmosféře.  Více informací naleznete zde, celá studie je zde. 

  

Debiopharm Life Sciences Award 2011 

Švýcarská biofarmaceutická společnost Debiopharm Group™ udělí v září 2011 ceny v 

oblasti základního a translačního výzkumu rakoviny v hodnotě 50 000 CHF. O cenu se 

mohou ucházet výzkumníci mladší 45 let, uzávěrka je 1. května 2011. Bliţší informace 

naleznete zde.  

  

Postgraduální stipendia a pracovní místo u EDCTP 

Program partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi v oblasti klinických testů 

(European and Developing Countries Clinical Trials Partnership programme – EDCTP) 

nabízí postgraduální stipendia (senior fellowships), uzávěrka výzvy je  

14. června 2011 (více zde), a pracovní místo na pozici finanční a administrativní ředitel s 

uzávěrkou 17. dubna 2011 (více zde). 

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ 

VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

   

FITT konference “ICT Innovations: Research -> Business -> Society”  

Konference projektu FITT (Fostering Interregional Exchange in ICT Technology Transfer) 

zaměřená na ICT transfer technologií v rámci strategie Evropa 2020, Unie inovací a Digitální 

agendy, se koná dne 10. května 2011 v Bruselu. Více informací. 

  

1st Digital Agenda Assembly 

Konference ke strategii Evropské unie pro informační společnost - The Digital Agenda for 

Europe (DAE) - se koná ve dnech 16. - 17. června 2011 v Bruselu. Více informací. 

  

Budoucnost sociálního webu 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13010&dt_code=NWS&lang=en
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/livestock-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/health/pdf/debiopharm-life-sciences-awards-2011_en.pdf
http://www.edctp.org/Current-Call.410+M54e971a4740.0.html
http://www.edctp.org/Director-of-Finance-and-Administ.708.0.html
http://www.fitt-for-innovation.eu/index.php?id=4073
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm?utm_source=newsroom&utm_medium=newsroom+item&utm_campaign=daa
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Konference s názvem 'The future of the social web' se koná dne 21. července 2011 ve 

španělské Barceloně. Cílem konference je podpořit diskuzi a sdílení výsledků výzkumu se 

zaměřením na budoucnost sociálního webu.  Více informací.  

  

2nd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based 

Systems  

Druhá východoevropská regionální konference zaměřená na 'Engineering of Computer-

based Systems ' se koná ve dnech 5. - 6. září 2011 v Bratislavě. Více informací. 

  

ESORICS 2011 

Evropské sympozium o výzkumu v počítačové bezpečnosti (European Symposium on 

Research in Computer Security - ESORICS 2011) se bude konat ve dnech  

12. - 14. září 2011 v belgickém Leuven. Více informací.  

  

Smart Event 2011 

Inovační fórum Smart Event'11, které zahrnuje konference e-Smart (budoucnost digitálních 

bezpečnostních technologií), Smart mobility (bezpečné mobilní aplikace), World e-ID (nové 

e-ID technologie a management) a Smart university (nejmodernější ICT a výuka), se koná ve 

dnech 21. - 23. září 2011 ve francouzské Sophia-Antipolis. Více informací. 

  

Third International Conference on E-voting and Identity 

Mezinárodní konference o elektronickém hlasování a identitě se koná ve dnech  

29. - 30. září v estonském Talinnu. Deadline pro zasílání příspěvků na konferenci je 5. 

července. Více informací.  

  

18. pracovní konference o reverzním inţenýrství 

V irském městě Lero se ve dnech 17. - 20. října 2011 koná 18. ročník pracovní konference 

k reverznímu (zpětnému) inţenýrství. Podrobnosti naleznete na webu konference. 

  

Výroční seminář ICPCNanoNet 

Projekt 7. RP ICPCNanoNet pořádá svůj třetí výroční seminář ve dnech 24. - 25. května 

2011 v ruském Petrohradu. Akce zaměřená na inovace v oblasti biomedicínských a 

http://grupoweb.upf.edu/fosw2011/cfp.html
http://www.ecbs-eerc.org/
http://www.cosic.esat.kuleuven.be/esorics2011/?p=home
http://www.smart-event.eu/index.htm
http://research.cyber.ee/~lipmaa/voteid2011/cfp.php
http://www.cs.wm.edu/semeru/wcre2011/
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ekologických nanotechnologií bude vhodnou příleţitostí  

k navázání spolupráce i k transferu technologií. Detaily budou brzy zveřejněny na webové 

stránce projektu. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

5. výzva programu ICT-PSP 

Evropská komise vyhlásila dne 1. března 2011 5. výzvu programu CIP ICT-PSP (ICT - Policy 

Support Programme v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). 

Rozpočet výzvy je 125 mil. euro a termín pro předkládání projektových návrhů je 1. června 

2011. Pracovní program a další dokumenty k výzvě jsou dostupné zde. 

  

Safer Internet – výzva k předkládání návrhů 2011 

Generální ředitelství pro informační společnost a média EK zveřejnilo dne 5. března 2011 

výzvu k předkládání návrhů 2011 na nepřímé akce v rámci víceletého programu 

Společenství pro ochranu dětí vyuţívajících internet a jiné komunikační technologie  

(Bezpečnější internet ). Předběţný celkový rozpočet příspěvku EU na tuto výzvu  je 14 132 

240 eur. Uzávěrka je 4. května 2011 do 17:00 hodin. Detaily naleznete v češtině zde, 

v angličtině zde. 

  

Další programy a informace 

   

Mapování nanovědeckých a nanotechnologických podniků 

Projekt ObservatoryNANO vyzývá evropské podniky, které se jakýmkoliv způsobem 

zabývají nanovědami a nanotechnolgiemi, aby se zapojily do online mapování (Online 

Census). Výsledky budou shrnuty do zprávy o stavu nanotechnologií, která bude na podzim 

2011 předána EK jako příspěvek k Akčnímu plánu pro nanotechnologie. Online Census je k 

dispozici zde. 

  

http://www.icpc-nanonet.org/mos/Frontpage/Itemid,1/
http://www.icpc-nanonet.org/mos/Frontpage/Itemid,1/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/saferinternet
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0014:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0014:0018:EN:PDF
http://www.observatorynano.eu/project/
https://xmail.asuch.cas.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://emt1.co.uk/kontakt/go.do?uid=740614%26link=1791


 
duben/2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin je výstupem projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce,  

reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

20 

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Obrana planety před objekty z kosmu 

Ve dnech 9. - 12. května se v Bukurešti (Rumunsko) koná konference Mezinárodní akademie 

planetární ochrany s podtitulem „From Threat to Action“. Mezi hlavní témata konference 

bude patřit pokrok ve zjišťování potenciálně nebezpečných kosmických objektů, odhalování a 

sledování zdrojů nebo právní a politický rámec pro obranu planety. Podrobnější informace 

naleznete zde. 

  

 

Elektronická logistika 

V německém Mnichově se ve dnech 10. a 11. května koná konference zaměřená na 

„bezpapírovou“ logistiku pozemní dopravy. E-freight by se v budoucnu měl stát synonymem 

pro elektronický tok informací (zaloţený na pokročilých informačních technologiích) spojený 

s přepravou zboţí. Pro podrobnější informace o konferenci pokračujte zde. 

  

Výzkum v ţelezniční dopravě 

Ve dnech 22. - 25. května se ve francouzském Lille koná 9. světový kongres  

o výzkumu v ţelezniční dopravě. Kongres má podtitul „Meeting the Challenges of Future 

Mobility“. Cílem akce je především sdílení zkušeností, řešení a inovací mezi výzkumníky, 

operátory a dodavateli v oblasti ţeleznice. Zájemci mohou aţ do  

14. května zasílat abstrakty svých příspěvků ke konferenci. Více informací naleznete zde. 

  

Informační den priority Ţivotní prostředí 

Evropská komise připravuje informační den pro výzvu 2012 v oblasti Ţivotní prostředí. 

Infoden by se měl uskutečnit dne 17. června v Bruselu a poskytnout účastníkům především 

uţitečné informace ohledně přípravy a podávání projektů do výzvy. Podrobnější informace 

(program, registrace) budou v nejbliţší době k dispozici zde. 

  

Mezinárodní sympózium k oceánským infrastrukturám 

http://www.pdc2011.org/
http://www.efreightconference.com/
http://www.innovits.com/showdoc.asp?keywords=&doc_id=770
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events


 
duben/2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin je výstupem projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce,  

reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

21 

Ve francouzském Brestu se ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2011 koná mezinárodní sympózium “The 

Future of the 21st Century Ocean: Marine Sciences and European Research Infrastructures“. 

Další informace a moţnost registrace je zde. 

  

Kurz o biorafinériích 

Francouzský institut pro výzkum v zemědělství (INRA) ve spolupráci s projektem  

7. RP BIOCORE pořádá kurs zaměřený na problematiku biorafinérií. Tento letní kurs 

proběhne v termínu 28. srpna aţ 1. září, uzávěrka pro podávání ţádostí je  

30. dubna. Více informací naleznete zde. Přihláška je k dispozici zde. 

  

Mezinárodní konference o bioetanolu 

DG ENER Evropské komise pořádá ve dnech 11. - 13. října 2011 druhou mezinárodní 

konferenci o lignocelulózovém etanolu. Konference, na jejíţ organizaci se podílí Brazílie, se 

uskuteční v italské Veroně. Prozatímní program konference je k dispozici zde. Registrace 

bude otevřena brzy na stejné webové stránce. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

 Další programy a informace 

  

Business & Biodiversity Award pro evropské podniky 

Evropská komise udělí v roce 2012 ocenění Business & Biodiversity Award (dřívější 

European Business Awards for the Environment) evropským podniku, který dosáhl 

výjimečných výsledků v oblasti podpory biodiverzity a přírodních ekosystémů. O cenu je 

moţné se ucházet ve 4 kategoriích: Management, Product, Process a International Business 

Cooperation. Více informací zde. 

  

Zpráva JPI URBAN EUROPE 

http://www.europolemer.eu/en/marine-research-infrastructures.php
https://colloque.inra.fr/biorefiningschool/Pre-schedule
https://colloque.inra.fr/biorefiningschool/Applications
http://ec.europa.eu/energy/renewables/events/2011_10_11_ethanol_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/environment/awards/whats_new.html
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Iniciativa společného programování (JPI) URBAN EUROPE, zaloţená v r. 2010, je 

výzkumnou a inovační iniciativou členských států EU a zemí přidruţených k 7. RP, jejímţ 

cílem je promyslet a správně zvládnout narůstající koncentraci do měst za účelem vytvořit a 

plně vyuţít synergií v urbanizované Evropě z ekonomické, sociální, environmentální a 

dopravní perspektivy. Zpráva o stavu této JPI z března 2011 je  

k dispozici zde. 

  

Veřejná konzultace – iniciativa Smart Cities 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na iniciativu Smart Cities and 

Communities. Tato iniciativa vychází ze strategického dokumentu pro oblast energetiky – 

SET Plan. Konzultace, která bude otevřena do 13. května 2011, nabízí všem 

zainteresovaným aktérům moţnost vyjádřit se k přípravné fázi iniciativy. Podrobnější 

informace a přístup do dotazníku naleznete zde. 

  

Safety-of-Life v provozu 

Sluţba Safety-of-Life navigačního systému EGNOS byla poprvé vyuţita. Tato sluţba 

umoţňuje zpřesnění letecké navigace, zvýšení bezpečnosti, sníţení zpoţďování letů nebo 

nutnost jejich úplného zrušení. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Nová podoba ELTIS 

Evropská komise spustila novou verzi portálu ELTIS, který je zaměřen na městskou mobilitu. 

Nově je portál dostupný v 11 jazycích (včetně češtiny) a umoţňuje výměnu informací a 

zkušeností uţivatelů v oblasti urban mobility. Přístup na nový portál je moţný zde. 

  

EURATOM 

  

Návrh EK na prodlouţení 7. RP EURATOM 

Evropská komise předloţila dne 7. března 2011 návrh na prodlouţení 7. rámcového 

programu EURATOM na období 2012 – 2013. Návrh musí být projednán Radou EU 

nejpozději do konce r. 2011 tak, aby nebyla porušena kontinuita v oblasti jaderného výzkumu 

(štěpení a fúze). Současný 7. RP EURATOM byl schválen na léta 2007-2011, neboť podle 

http://www.era.gv.at/attach/JPI_UrbanEurope_StatusReport_March2011_final.pdf
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20110513_smart_cities_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4961&lang=en&tpa=141&displayType=news
http://www.eltis.org/
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Smlouvy o EURATOMU mohou být výzkumné programy uzavírány maximálně na pětileté 

období. Tiskové prohlášení EK je zde, návrh na prodlouţení programu zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

 

Další programy a informace 

  

Metodická příručka - Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu  

a vývoji  

Vydavatelství VŠCHT Praha vydalo metodickou příručku, která obsahuje stručný přehled 

hlavních kroků, které musí učinit česká hostitelská výzkumná organizace, jako příjemce 

grantu, pokud chce zaměstnat cizího státního příslušníka ve výzkumu a vývoji v rámci 

projektu 7.RP, specifický program Lidé, sítě základní odborné přípravy, akce Marie Curie. 

Příručka je ke staţení zde. 

  

Webové stránky zaměřené na oblast Věda ve společnosti 

Projekt MASIS (Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe) 

spustil webové stránky zaměřené na oblast Věda ve společnosti 7. RP (Science in Society – 

SiS). Stránky MASIS souţí jako centrum informací, aktivit  

a výzkumných trendů v oblasti SiS v Evropě. Více informací. 

  

Newsletter Ţeny a věda 

Vyšlo další číslo newsletteru Ţeny a věda. Aktuální březnové vydání si můţete stáhnout zde. 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE  

  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/256&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.czelo.cz/dokums_raw/FP7_EURATOM_2012-2013_-_07.03.2011.doc
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_ekniha-004/anotace/
http://www.masis.eu/english/home/
http://www.zenyaveda.cz/html/
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Akce k evropskému výzkumu 

  

Výroční shromáţdění Mezinárodní sítě pro MSP 

Sedmé výroční shromáţdění INSME (Mezinárodní síť pro malé a střední podniky) určené 

nejen členům této sítě, ale všem zájemcům, proběhne 23. - 26. května 2011  

v Helsinkách ve Finsku. Akce nese podtitul 'Competitiveness, Culture and Cross-Border 

Cooperation: Assisting SMEs to Grow, Innovate and Reach International Markets'. Více 

naleznete zde. 

  

 

Mezinárodní sympózium k oceánským infrastrukturám 

Ve francouzském Brestu se ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2011 koná mezinárodní sympózium “The 

Future of the 21st Century Ocean: Marine Sciences and European Research Infrastructures“. 

Další informace a moţnost registrace je zde. 

  

The Fourth Forum - Science and Technology Days 

Mezinárodní 4. Fórum - Vědecko-technologické dny proběhne ve dnech 12. - 14. dubna 

2011 v polské Bialowieza. Akce bude zaměřena na rozšíření mezinárodní spolupráce mezi 

zeměmi EU a jejich východními sousedy, zejména zeměmi účastnících se iniciativy Východní 

partnerství. Více informací. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

  

Výzva k podpoře a rozvoji prvotřídních klastrů v Evropě 

Generální ředitelství EK pro podnikání a průmysl vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů 

projektů v oblasti podpory a rozvoje prvotřídních evropských klastrů. Návrhy je moţné 

podávat ve dvou oblastech: 1. oblast "Promoting international cluster activities in the CIP 

participating countries" a 2. oblast "Promoting excellence of cluster management in the CIP 

http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=about_insme
http://www.annualmeeting2011.insme.org/
http://www.europolemer.eu/en/marine-research-infrastructures.php
http://www.ipw.org.pl/?dni-nauki-2008,9
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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participating countries". První oblast je dvoukolová, výzva v druhé oblasti má pouze jedno 

kolo. Uzávěrka podání konceptu projektu v 1. oblasti je 10. května 2011, plný návrh projektu 

2. oblasti se podává do 10. června 2011. Více informací naleznete zde. 

  

Další programy a informace 

  

Nové číslo zpravodaje projektu EuroRIsNet 

Projekt národních kontaktních pracovníků pro výzkumné infrastruktury  EuroRIsNet vydal 

nové číslo svého elektronického zpravodaje, který shrnuje minulé i budoucí  aktivity včetně 

novinek v oblasti výzkumných infrastruktur. Zpravodaj je k dispozici zde. 

  

EUREKA Innovation Award – moţnost nominace „green“ projektů  

Předsednictví programu EUREKA vyzývá úspěšné projekty, které byly v rámci tohoto 

programu zahájeny po roce 2000 a ukončeny nejpozději v roce 2008, k jejich nominaci do 

soutěţe EUREKA Innovation Award pro rok 2011. Projekty v oblasti zelených (green) 

technologií by měly přímo příspívat k jejich dalšímu zavádění  

a k vytváření „green world“. Nominované projekty budou rovněţ posuzovány podle 

generovaných příjmů produktu, který byl v rámci projektu realizován a které by měly 

dosahovat alespoň 200 tis. euro. Více informací.  

  

Setkání kanceláře CZELO se zástupci krajů ČR v Bruselu 

Dne 9. března se uskutečnilo neformální setkání kanceláře CZELO a projektu NICER se 

zástupci krajů v Bruselu. Akce se zúčastnili zástupci z 8 krajů ČR, kteří byli informováni o 

aktuálním dění novinkách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, především pak o probíhající 

veřejné konzultaci k budoucí podobě evropského VaVaI a o novinkách v programech 7. RP 

Regiony znalostí a výzkumný potenciál. Fotografii ze setkání naleznete zde.  

  

Business & Biodiversity Award pro evropské podniky 

Evropská komise udělí v roce 2012 ocenění Business & Biodiversity Award (dřívější 

European Business Awards for the Environment) evropským podniku, který dosáhl 

výjimečných výsledků v oblasti podpory biodiverzity a přírodních ekosystémů. O cenu je 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4968&lang=en&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://www.euroris-net.eu/home/index.dot
http://www.fp7.cz/dokums_raw/eurorisnetenewsletterissue6feb2011_1299000569.pdf
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=703161&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.fp7.cz/cz/nicer/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/DSC02144.JPG
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moţné se ucházet ve 4 kategoriích: Management, Product, Process a International Business 

Cooperation. Více informací zde. 

  

Inovační vouchery JIC 

Jihomoravské inovační centrum (JIC) zahájilo sběr ţádostí o inovační vouchery, který potrvá 

do 28. dubna 2011. O vouchery v celkové hodnotě 7,2 milionu Kč mohou ţádat firmy 

z celého Evropského hospodářského prostoru bez omezení velikosti. Voucher mohou 

uplatnit na některé z vybraných brněnských výzkumných institucí. Detaily naleznete zde. 

  

Březnový newsletter Eurideas o roli regionů v EU 

Březnové číslo newsletteru Eurideas se zaměřuje na roli regionů v Evropské unii. Sluţby 

Eurideas se zaměřují na překlad, interpretaci a revizi dokumentů v oblasti záleţitostí a 

projektů EU. Newsletter je k dispozici zde.  

  

Informační nástroje DG REGIO 

Generální ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO) vydalo v březnu 2011 broţurku 

se seznamem informačních nástrojů. Ke staţení ji naleznete zde.  

  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Vyhlášeny výzvy Marie Curie - IOF, IEF, IIF 

Evropská komise vyhlásila 16. března výzvy pro individuální stáţe Marie Curie - IOF, IEF a 

IIF. Všechny tři výzvy mají uzávěrku 11. srpna 2011. Podrobnější informace naleznete zde.  

  

Další programy a informace 

  

http://ec.europa.eu/environment/awards/whats_new.html
http://www.inovacnivouchery.cz/
http://www.eurideastranslation.com/wp-content/uploads/2011/03/MarchNEWSLETTER2.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/temp/infotools/March_2011.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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ERCEA hledá podpůrné národní experty 

Výkonná agentura Evropské výzkumné rady (ERCEA) hledá zájemce na pozice dočasných 

podpůrných národních expertů (Seconded National Experts - SNEs). Jedná se o 6 

dvouletých kontraktů v Bruselu v Belgii s moţností prodlouţení na  

4 roky. Uzávěrka ţádostí je 6. května 2011. Více informací naleznete zde.  

  

ERC na výroční konferenci AAAS 

Evropská výzkumná rada (ERC) byla zastoupena na výroční konferenci Americké asociace 

pro rozvoj vědy (AAAS) 17. – 22. února 2011 ve Washingtonu v USA. V rámci konference 

proběhlo Vědecké sympózium ERC. Bliţší informace z akce naleznete zde.  
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