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Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na 

seminář „7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC“ 

 

Cílem semináře je informovat posluchače o možnostech zapojení pracovníků VŠ do 

výše uvedených programů. 

  

KDY:   10. května 2012 ve 14.00 hodin  

KDE:  místnost SV-3.23  (tř. Svobody 26) 
 

 

 

 

  

Pozvánka na seminář  
„7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC“ 

informuje 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  

 

Mgr. Petra Perutková, M.E.S.  – TC AV ČR, národní kontakt pro programy  

Lidé a Myšlenky 7. RP EU 

 Mgr. Viktoria Bodnárová – AV ČR, Odbor projektů a grantů EURAXESS Česká  

    Republika 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

 

14:00 – 14:30 Akce Marie Curie – příležitosti pro výzkumné pracovníky 
 
14:30 – 15:00 Služby sítě EURAXESS a pracovní pozice ve vědě  

a výzkumu 
 

15:00 – 15:15 Granty ERC 
 
15:15 – 15:30 Dotazy, diskuze 

 

 

Na seminář je nutné se včas zaregistrovat !!! 

  

V případě Vašeho zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře 

dostupného na www.psup.cz/centrum. Vaše registrace Vám bude následně potvrzena. 

 

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční 

spolupráce, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270 

 

Kontaktní osoba:  

Eva Hamplová 

tel.: 585 631 425 

eva.hamplova@upol.cz 

  
 
 
 

 

http://www.psup.cz/centrum
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Cestovní granty do zemí Střední Ameriky 

(Enhancing Scientific Cooperation between the EU and Central America) 

 

Projekt 7. RP ENLACE podporující vědeckou spolupráci EU se Střední Amerikou 

otevřel  

3. výzvu k cestovním grantům pro výzkumné pracovníky z členských států EU a zemí 

Střední Ameriky, kteří chtějí společně připravit návrh projektu do některého z témat 

programu Spolupráce či Lidé 7. RP (jedná se o připravované výzvy na červenec 

2012). Vědci mohou zůstat po dobu až 30 dní ve Střední Americe nebo v zemích EU 

pro společnou přípravu návrhu projektu. 

 

Cestovní granty ENLACE 

Cílem této iniciativy je umožnit výměnu mezi výzkumnými pracovníky ze zemí Střední 

Ameriky a Evropy a dále podpořit spolupráci a navázat kontakty mezi výzkumnými 

institucemi v rámci spolupráce na projektu 7. RP (téma Spolupráce či Lidé). Grant 

slouží jako nástroj pro vyjednávání nebo společné sepsání návrhu projektu. 

 

Aktivity 

1) Účast vědce nebo výzkumného pracovníka ze země Střední Ameriky na 

mezinárodní konferenci v Evropě 

 

2) Návštěva vybraného výzkumného centra nebo instituce dle tematického zaměření  

 

Financování (dva typy grantů) 

Celý grant: na pokrytí nákladů na dopravu a pobyt (po dobu max. 30 dnů) do celkové 

výše 3.000 EUR 

Spolufinancování: dotace pokrývající náklady na dopravu a pobyt (po dobu max. 30 

dnů) do celkové výše 1.500 EUR 

7. RP – financování cestovních grantů 
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Podmínky 

- výzkumní pracovníci členských států EU nebo jednoho z přidružených států 

programů 7RP (viz. http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries) či obyvatel 

těchto států Střední Ameriky: Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua a Panama.  

 

- student doktorandského programu či osoba s nejméně 3 roky zkušeností ve 

výzkumu 

 

- být členem či zaměstnancem výzkumných institucí, univerzity, malých a středních 

podniků se zaměřením na výzkum 

 

- konkrétní návrh projektového záměru 

 

Informace k 7RP v oblasti Spolupráce:  

http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html 

Informace k 7RP v oblastí Lidé:  

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 

Více informací 

http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx 

 

Kontakt:  

Rakouský institut pro Latinskou Ameriku 

E-mail: enlace@lai.at 

Tel.: 0043 – (0)1 – 310 74 65 

Fax: 0043 – (0)1 – 310 74 65 – 21 

 

Uzávěrka: 

12. května 2012 

 

Vyhodnocení žádostí:  

11. 5. 2012 – 19. 6. 2012 

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries
http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx
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Zpráva o výsledcích první výzvy je dostupná online:  

http://www.enlace-project.eu/ENLACE_TGS_1stCall.pdf 

 

 
      

     Ve dnech 8. 3. 2012 – 2. 4. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, 

Spolupráce a Kapacity. Více informací o výzvách 7. RP naleznete 

zde. 

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  
  

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  

 Vědní politika  
 Finance, management, duševní vlastnictví  
 Další informace a analýzy 

  
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
  

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

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

 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  

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://www.enlace-project.eu/ENLACE_TGS_1stCall.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 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 

 

Evropská rada k výzkumu a inovacím 

V Závěrech ze summitu, který proběhl ve dnech 1. – 3.  března 2012, potvrdila znovu 

Evropská rada, že výzkum a inovace stojí v centru strategie Evropa 2020. Nutné je 

však zintenzívnit úsilí tak, aby byl do r. 2014 dokončen Evropský výzkumný prostor 

(ERA), zlepšena mobilita a kariérní výhledy výzkumných pracovníků, posíleny klíčové 

průmyslové technologie a vytvořen přehled VaV finančně podpořeného EU, jediný 

indikátor pro inovace a evropský valorizační nástroj pro IPR. Plný text Závěrů je 

dostupný zde. 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/European_Council_Conclusions_1-2_March_2012.pdf
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 Otevřené inovace v Evropě 

Obchodní škola ESADE v Barceloně a Rada pro inovace společnosti 

Science|Business připravily publikaci “Open Innovation and Public Policy in Europe”. 

Zpráva uvádí, že průmyslové inovační procesy se stávají otevřenějšími, a velké 

vertikálně integrované výzkumné laboratorní systémy 20. století se mění na 

dezintegrované sítě inovací, které propojují početné společností do ekosystémů. 

Další informace a zpráva sama jsou dostupné zde. 

 Stanovisko firmy Nokia k H2020 

Publikace se stanoviskem firmy Nokia k návrhu rámcového programu pro výzkum, 

vývoj a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde. 

 Příprava pozice Výboru regionů k Horizontu 2020 

Pro přípravu svého stanoviska k návrhu příštího rámcového programu Horizont 2020 

uspořádal Výbor regionů konzultace s relevantními aktéry. Záznam kanceláře 

CZELO z této akce, která proběhla v Bruselu dne 28. února 2012, naleznete  zde. 

    

Finance, management, duševní vlastnictví 

  

Informační list ke Konsorciální smlouvě 

European IPR Helpdesk zveřejnil nový informační list věnovaný konsorciálním 

smlouvám CA) v projektech 7. rámcového programu. Cílem je představit ustanovení 

správy duševního vlastnictví. Informační list je k dispozici zde. 

  

Clean Sky a IPR 

http://www.innovationmanagement.se/2012/02/17/open-innovation-and-public-policy-in-europe/?utm_source=Subscribers+InnovationManagement.se&utm_campaign=d5b85a670d-This_week_in_IM_February_21_2012_2_20_2012&utm_medium=email
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Nokia_EUFundedResearch_Horizon2020_Feb12_8.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/28.02.12_priprava_stanoviska_Vyboru_regionu_k_H2020.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/How%20to%20deal%20with%20IP%20related%20clauses%20within%20CA.pdf
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Společný podnik Clean Sky zveřejnil informaci o nejčastěji kladených otázkách 

týkajících se práv k duševnímu vlastnictví. Informace je dostupná zde. 

  

Seminář EK k finančním chybám 

Dne 19. března 2012 se v Brusleu v rámci zahájení komunikační kampaně DG RTD 

konal seminář k finančním chybám. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

  

Další informace a analýzy 

  

Inovační vouchery JIC  

Jihomoravské inovační centrum (JIC) zahájilo sběr žádostí o inovační vouchery, 

který potrvá do 2. května 2012. O vouchery v celkové hodnotě 4 miliony Kč mohou 

poprvé žádat firmy z celého světa. Voucher mohou uplatnit na některé z vybraných 

brněnských výzkumných institucí. Detaily naleznete zde. 

 

StandarDays 

Evropské standardizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech  

17. - 18. dubna 2012 v Bruselu dvoudenní akci k evropským standardům 

(StandarDays). V rámci druhého dne proběhne zvláštní zasedání na téma 

“Standards as a Support Tool to FP7 Projects”. Další informace jsou k dispozici zde, 

program a registrace zde. 

  

Interaktivní nástroj EUA k autonomii vysokých škol v Evropě 

http://www.cleansky.eu/content/page/clean-sky-calls-proposals-managing-intellectual-property-rights
http://www.czelo.cz/dokums_raw/19.03.12_seminar_EK_k_financnim_chybam.pdf
http://www.inovacnivouchery.cz/
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-002.aspx
http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/StandarDaysApril2012.aspx
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Sdružení evropských univerzit (EUA) spustilo nový elektronický nástroj, který 

umožňuje uživatelům shlédnout a porovnat komplexní údaje o autonomii vysokých 

škol v 26 evropských zemích (včetně ČR). Data jsou řazena do čtyř skupin dle 38 

indikátorů. Vstup do nástroje je možný zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Letní škola k biobezpečnosti plodin a potravin 

Letní škola k biobezpečnosti plodin a potravin se uskuteční 16. - 20. července 2012  

v italském Turíně. Akci organizuje Agroinnova, centrum kompetence pro inovace  

v zemědělském a potravinářském sektoru. Více informací naleznete zde. 

  

Světová konference IFA ke stárnutí 

Mezinárodní konference pro stárnutí (IFA) organizuje 28. května - 1. června 2012  

v Praze již jedenáctou světovou konferenci ke stárnutí. Jedná se o multidisciplinární 

fórum, které nabídne nové informace a příležitosti k networkingu ve výzkumu  

a politikách v oblasti stárnutí populace. Bližší informace naleznete zde.  

  

Konference k rakovině v rodinné anamnéze 

Pátý ročník konference, která se bude zabývat tématem rakoviny v rodinné 

anamnéze (Familial Cancer Conference), se uskuteční 7. - 8. června 2012 v Madridu 

ve Španělsku. Více informací a registraci naleznete zde.  

http://www.university-autonomy.eu/
http://wbc-inco.net/object/news/138649.html
http://www.ifa2012.com/home
http://www.eso.net/events-2.html
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Partnerské setkání pro oblast zdraví, potravin a zemědělství  

Partnerské setkání "Meet4lifesciences" v oblasti výzkumu a inovací ve zdraví  

a agropotravinách se uskuteční 26. - 27. června 2012 v Basileji ve Švýcarsku. Akce 

se zaměří na tyto témata: choroby, "omics", léčiva a léčba, biotechnologie & 

bioinformatika, potraviny, zemědělství, bioprůmysl. Více informací naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Vyhlášena 5. výzva programu Ambient Assisted Living (AAL) 

Společný program Ambient Assisted Living (AAL) vyhlásil 5. výzvu k předkládání 

projektových návrhů. Výzva je zaměřena na téma "ICT-based Solutions for (Self) 

Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home". Uzávěrka je 29. května 

2012. Přijaté projektové návrhy by měly pomoci lidem zůstat aktivními a sociálně 

zapojenými i ve stáří. Celková indikativní částka pro podporu činí 51,55 mil. EUR, 

jeden projekt bude financován max. 3 mil. EUR. Více informací zde. 

  

Pátá výzva IMI otevřena 

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

otevřel svoji v pořadí 5. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Uzávěrka 

Expression of Interest (EoI - Vyjádření zájmu) je 16. května 2012. Detailní informace 

k výzvě naleznete zde.       

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

http://www.fitforhealth.eu/events/meet4lifesciences/188.aspx
http://www.aal-europe.eu/calls/call-5-2012
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-3
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 

  

Nová EIP k surovinám a udrţitelnému zemědělství 

Dne 29. února 2012 představila Evropská komise dvě nová Evropská inovační 

partnerství (EIP), a to v oblasti surovin a udržitelného zemědělství a produkce. EIP 

představují nový přístup k celému řetězci výzkumu, vývoje a inovací a sdružují 

zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru z různých zemí a odvětví s 

cílem urychlit zavádění inovací. Jedná se o novou koncepci, která byla zavedena ve 

stěžejní iniciativě Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020. Jako první bylo 

zahájeno EIP k aktivnímu a zdravému stárnutí. Více informací naleznete zde. 

  

Skupina stakeholderů k eHealth 

Evropská komise sestavila na základě vyjádření zájmu skupiny stakeholderů  

k oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth). Celkem bylo jmenováno 29 zástupců 

různých organizací a institucí aktivních ve zdravotnictví na období 3 let. Jejich 

stanoviska budou přispívat k rozvoji legislativy a politiky související s oblastí eHealth. 

Seznam stakeholderů naleznete zde.  

  

Materiály z konference k zemědělskému výzkumu 

Dne 7. března 2012 se v Bruselu uskutečnila konference zaměřená na výzkum 

v oblasti zemědělství. Prezentace řečníků a další materiály k této akci nazvané 

„Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture“ naleznete zde. 

  

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/stakeholders/20120229ehealth_stakeholder_group-members.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm


  4. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 12 

Soutěţ "EcoTrophelia Europe" 

"EcoTrophelia Europe" je celoevropská soutěž, jejímž cílem je povzbudit studenty  

a výzkumníky z univerzit, výzkumných center a soukromých firem k vývoji nových 

potravinových produktů, které jsou v určitém smyslu ekoinovativní, např. v aspektu 

použitých surovin, obalových materiálů, technologie zpracování, distribuce, logistiky 

a/nebo spotřeby. Uzávěrka registrace je 30. května 2012. Více informací naleznete 

zde. 

  

Vyjádření FoodDrinkEurope k evropské strategii pro bioekonomiku 

Sdružení FoodDrinkEurope vydalo tiskovou zprávu, která obsahuje pozitivní 

vyjádření na adresu nové strategie Evropské komise pro udržitelnou bioekonomiku 

v Evropě. Dokument je k dispozici zde.  

  

Střednědobé hodnocení programu Zdraví  

Generální ředitelství EK pro zdraví a ochranu spotřebitele zveřejnilo střednědobé 

hodnocení programu pro financování oblasti zdraví. Dokument je dostupný zde. 

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

22. mezinárodní konference Radioelektronika 

22. mezinárodní konference Radioelektronika se koná ve dnech 17. - 18. dubna 2012 

v Brně. Akce je organizována českými a slovenskými technickými univerzitami za 

http://www.ecotrophelia.eu/?page_id=1458
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/12.02.13_Press_release_-_bioeconomy_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/mthp_final_report_oct2011_en.pdf
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účelem vytvoření diskuzního fóra pro výzkumníky, akademiky, odborníky a studenty 

ze střední Evropy, kteří se zajímají o nejnovější vývoj v oblasti radioelektroniky  

a souvisejících disciplínách. Více informací. 

  

2. mezinárodní konference "Cloud Computing and Services Science"  

2. mezinárodní konference zaměřená na cloud computing se koná ve dnech 18. - 24. 

dubna 2012 v portugalském Portu. Více informací . 

  

Konference o chytrých energiích a udrţitelných ICT 

Ve dnech 3. - 4. května 2012 se v Bruselu koná konference k udržitelným ICT, 

inteligentním sítím a chytrým městům, kterou organizuje Evropská komise (DG 

INFSO). V jejím průběhu bude mimo jiné prezentováno nové sdělení EK k chytrým 

městům. Registrace již byla  otevřena. Další informace naleznete zde. 

  

StandarDays 

Evropské standardizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech 17. - 18. 

dubna 2012 v Bruselu dvoudenní akci k evropským standardům (StandarDays).  

V rámci druhého dne proběhne zvláštní zasedání na téma “Standards as a Support 

Tool to FP7 Projects”. Další informace jsou k dispozici zde, program a registrace zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Výzva k příspěvkům: kongres SENN2012 

http://www.radio.feec.vutbr.cz/radioelektronika/
http://www.closer.scitevents.org/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7845
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-002.aspx
http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/StandarDaysApril2012.aspx
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Partneři projektu NANODEVICE a Finský ústav pro ochranu zdraví při práci 

organizují ve dnech 28. - 31. října 2012 v Helsinkách mezinárodní kongres „Safety of 

Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies“ (SENN2012). Příspěvky na 

kongres lze zasílat do 1.4.2012. Další informace naleznete zde. 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

   

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Větrná energie 

EWEA 2012 – největší akce v oblasti energie z větru – se bude v letošním roce konat 

ve dnech 16. - 19. dubna v Kodani. Veškeré podrobnosti ohledně programu a výše 

registračních poplatků naleznete zde. 

  

Biobanky a ochrana biodiverzity 

Role biobank ve výzkumu a ochraně lesní biodiverzity je téma konference, která se 

bude konat 19. - 21. dubna v italském Viterbu. Banky, které shromažďují DNA rostlin, 

http://www.ttl.fi/en/international/conferences/senn2012/pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://events.ewea.org/annual2012/
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pomáhají při definování programů pro zachování druhů a monitorování biodiverzity. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Vodík v energetice 

V Paříži se bude 24. dubna konat workshop organizovaný IEA (International Energy 

Agency) zaměřený na zásobárny vodíku (On-site H2 supply). Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

  

Městské vodní systémy 

V britském New Forest se bude ve dnech 25. - 27. dubna konat mezinárodní 

konference zaměřená na navrhování, konstrukce, údržbu, monitorování a kontrolu 

městských vodních systémů. Na konferenci se budou diskutovat např. témata 

znečišťování a výtoku kontaminace do městských vodních toků. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

  

Infoden programu pro ekoinovace 

Dne 8. května se v Bruselu uskuteční informační den programu Eco-innovation. Tato 

akce poskytne účastníkům informace o tom, jak podat úspěšný projekt do tohoto 

programu. Nabídne také možnost potkat potenciální projektové partnery. Více 

informací je k dispozici zde. 

  

Vodní a energetické zdroje v kontextu klimatické změny 

V Dublinu (Irsko) se bude konat kongres s názvem „World congress on water, 

climate and energy“, a to ve dnech 13. - 18. května 2012. Hlavním tématem 

http://www.medna-bank.eu/index.php/events/36-confviterbo
http://ieahia.org/new.htm
http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/urban-water-2012.html
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2012/eid_2012_en.htm
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kongresu je pohled na udržitelnou budoucnost s ohledem na možný nedostatek vody 

a energie. Další informace jsou k dispozici zde. 

  

Znečištění ovzduší 

Dvacátá mezinárodní konference věnovaná znečištění ovzduší, jeho modelování, 

monitorování a řízení, se bude konat ve španělském městě A Coruña ve dnech  

16. - 18. května 2012. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

  

Systémy řízení ţelezniční dopravy 

Evropská komise ve spolupráci s dánským předsednictvím v Radě EU pořádá 

konferenci ERTMS (European Rail Traffic Management Systems), a to v Kodani od 

16. do 17. května. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností s implementací 

ERTMS mezi rozdílnými evropskými státy. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Význam GMES pro uţivatele 

Ve dnech 4. - 6. června se v Kodani koná konference zaměřená na ekonomický 

dopad a strategický význam systému GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security). Název konference je „GMES in Action“. Podrobnější informace budou 

k dispozici zde. 

  

Berlin Air Show 

V Berlíně se 11. září uskuteční mezinárodní veletrh Berlin Air Show 2012. Jedná se  

o jeden z největších veletrhů zaměřených na letecký průmysl. Bude se zde 

prezentovat rovněž společná technologická iniciativa Clean Sky. Více informací je 

k dispozici zde. 

http://iwa-wcedublin.org/
http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/airpollution-2012.html
http://ertms2012.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5817&lang=en
http://www.cleansky.eu/content/event/ila-berlin
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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  

 

Výzva LIFE+ 2012 

Evropská komise vypsala dne 13. března výzvu programu LIFE+ pro rok 2012. 

Rozpočet výzvy je 276 mil. €. Uzávěrka pro podání návrhů projektů na národní úrovni 

je 26. září 2012. Veškeré podrobné informace naleznete zde.  

  

Další programy a informace 

  

Pracovní program Marco Polo 2012 

Na stránkách programu Marco Polo je možné najít pracovní program pro výzvu 2012. 

Program obsahuje základní informace o výzvě a popis jednotlivých podporovaných 

aktivit. Otevření výzvy se předpokládá ve druhé čtvrtině roku 2012. Další informace 

jsou k dispozici zde. Marco Polo zároveň připravuje informační den k letošní výzvě 

pro podávání návrhů projektů. Infoden se uskuteční 28. června v Bruselu. 

Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici. 

  

Tipy pro koordinátory dopravních projektů 

Evropská komise vydala publikaci obsahující užitečné tipy pro koordinátory 

evropských projektů. Brožura je zaměřena na výzkum v dopravě a věnuje se 

především komunikaci výsledků. Publikaci naleznete volně ke stažení zde. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/in-law/work-programmes/index_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-transport-research-pbKI3212060/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L
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Výsledky konzultace: OZE 

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace ke strategii pro obnovitelné 

zdroje energie. Konzultace byla uzavřena 7. února. Závěry konzultace a seznam 

zúčastněných aktérů naleznete zde. 

  

Clean Sky a IPR 

Společný podnik Clean Sky zveřejnil informaci o nejčastěji kladených otázkách 

týkajících se práv k duševnímu vlastnictví. Informace je dostupná zde. 

  

EURATOM 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Jazykové technologie pro kulturní dědictví, sociální a humanitní vědy 

Seminář 'Language technology for cultural heritage, social sciences and humanities' 

se koná dne 24. dubna 2012 ve francouzském Avignonu. Více informací. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htmhttp:/ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm
http://www.cleansky.eu/content/page/clean-sky-calls-proposals-managing-intellectual-property-rights
http://ilk.uvt.nl/LaTeCH2012/
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Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference WIRE 2012 

Konference WIRE 2012 - Týden inovativních regionů v Evropě (Week of Innovative 

Regions in Europe) se uskuteční 4. - 5. června 2012 v Krakově v Polsku. Téma 

konference se zaměří na "chytrý" regionální rozvoj založený na znalostech  

a inovacích. Účast na konferenci je zdarma, je ale třeba se předem zaregistrovat. 

Více informací naleznete zde.  

  

Konference „Regions for economic change“ 

Dne 15. června 2012 proběhne v Bruselu v Belgii konference „Regions for economic 

change“.Letošní ročník se zaměří na řešení nových výzev v oblasti regionálního 

růstu.Bližší informace jsou dostupné na webu DG Regio zde a zde. 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.wire2012.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_en.cfm?nmenu=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/index_en.cfm
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Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Výzva k zaloţení ESIC 

Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl vyhlásilo dne 28. února 

2012 výzvu k založení Evropského střediska pro inovace služeb (ESIC), jehož 

hlavním úkolem bude zlepšit povědomí mezi tvůrci politik na evropské, národní  

a regionální úrovni o přispění inovací služeb a společnosti poskytujících služby  

k hospodářskému rozvoji. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je  

4. 5. 2012. Další informace v jazyce českém naleznete zde.  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Další programy a informace 

  

Časopis Panorama ke kohezní politice v češtině 

Časopis Panorama věnovaný problematice budoucí kohezní politiky v období 2014-

2020 je nyní dostupný také v češtině. Naleznete ho zde.  

  

Společný strategický rámec pro budoucí kohezní politiku 

Evropská komise představila návrh na společný strategický rámec (CSF, common 

strategic framework) pro strukturální fondy v období 2014 - 2020. Komise tak 

navazuje na svůj legislativní návrh budoucí kohezní politiky z října 2011. Cílem CSF 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63839-2012:TEXT:CS:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_cs.pdf
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je zastřešit a lépe koordinovat financování ze strukturálních zdrojů, aby došlo k jeho 

maximálnímu využití. Více informací naleznete zde a zde.  

  

Informace k REGPOT a RoK 

Informace a statistiky ohledně výzev programů Regiony znalostí a výzkumný 

potenciál 2012 - 2013 naleznete na českém webu k 7. RP zde a zde.  

  

Zápis z pracovní skupiny IGLO ke SF 

Dne 19. března 2012 se uskutečnila pracovní skupina IGLO, na které zástupci sítě 

regionů ERRIN hovořili na téma regionální dimenze v budoucím rámcovém programu 

Horizont 2020. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.  

  

Novinky DG RTD pro malé a střední podniky 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace vydalo 12. číslo newsletteru 

s novinkami pro malé a střední podniky (MSP). Naleznete ho na webu zde. 

 

Infrastruktura CLARIN získala právní status EU 

Evropská komise udělala dne 29. února 2012 výzkumné infrastruktuře CLARIN 

(Common Language Resources and Technology Infrastructure) právní postavení 

Konsorcia Evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), které ji poskytne administrativní 

výhody a osvobození od daní vedoucí ke zjednodušení rozvoje a řízení této 

infrastruktury. Detailní informace je zde. 

 

Otevřené inovace v Evropě 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/236&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
http://www.fp7.cz/regiony-znalosti-regions-of-knowledge/detail-novinky/newid-7290/
http://www.fp7.cz/vyzkumny-potencial-research-potential/detail-novinky/newid-7291/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/19.03.12_IGLO_pracovni_skupina_ke_SF.pdf
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/newsletter/issue12/index_en.html
http://www.clarin.eu/external/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2012&na=na-290212-1
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Obchodní škola ESADE v Barceloně a Rada pro inovace společnosti 

Science|Business připravily publikaci “Open Innovation and Public Policy in Europe”. 

Zpráva uvádí, že průmyslové inovační procesy se stávají otevřenějšími, a velké 

vertikálně integrované výzkumné laboratorní systémy 20. století se mění na 

dezintegrované sítě inovací, které propojují početné společností do ekosystémů. 

Další informace a zpráva sama jsou dostupné zde. 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

 

  

Závěrečná konference Marie Curie Actions 6. RP 

Ve dnech 2. - 5. července pořádá Evropská komise závěrečnou konferenci určenou 

pro prezentaci grantistů akcí Marie Curie, kteří se účastnili projektů v 6. rámcovém 

programu. Konference představí příklady a výsledky úspěšných projektů všem 

zainteresovaným aktérům. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

http://www.innovationmanagement.se/2012/02/17/open-innovation-and-public-policy-in-europe/?utm_source=Subscribers+InnovationManagement.se&utm_campaign=d5b85a670d-This_week_in_IM_February_21_2012_2_20_2012&utm_medium=email
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events.cf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Nové výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty 

Marie Curie  

Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-

výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky. Jedná se o evropské vědecko-

výzkumné pobyty (IEF), vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze 

třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské 

výzkumné pracovníky (IOF). Uzávěrka pro předkládání návrhů pro všechny tři typy 

pobytů je 16. srpna 2012. Podrobné informace vč. aktuálních návodů pro žadatele 

(Guide for Applicants) jsou k dispozici na stránkách Participant Portal.  

 

Další programy a informace 

  

Podpora projektů mezi EU a střední Amerikou 

Evropský projekt ENLACE zaměřený na vytváření výzkumných vazeb mezi Evropou 

a střední Amerikou vypsal výzvu pro získání cestovních grantů, jejichž cílem je 

umožnit evropským a středoamerickým výzkumníkům vycestovat za svými partnery 

za účelem přípravy projektového návrhu do výzev 7. RP. Účastníci mohou strávit 

v EU/střední Americe maximálně 30 dnů. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Hodnotící zpráva COFUND   

Evropská komise publikovala hodnotící zprávu ke COFUNDu. jedná se o první 

hodnocení mechanismu spolufinancování (COFUND), který byl jako nový 

prvek včleněn do akcí Marie Curie 7. RP. Cílem zprávy je objasnit fungování 

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
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COFUNDu, zejména ve srování s individuálními vědecko-výzkumnými pobyty Marie 

Curie. Zpráva vč. příloh je k dispozici ke stažení zde - Zpráva , Přílohy.  

  

Mezinárodní kurz komunikace zaměřený na nanotechnologie 

Nadace Ettore Majorana a Centrum pro vědeckou kulturu pořádají třetí ročník 

mezinárodní školy určené pro studenty a další odborníky z oblasti vědecké 

komunikace a žurnalistiky. Letní kurz se uskuteční ve dnech 1. - 4. srpna 2012 na 

Sicílii a bude zaměřen na nanotechnologie. Podrobnosti naleznete zde . 

  

5. výročí Evropské výzkumné rady 

V Bruselu proběhla ve dnech 29. února – 1. března 2012 oslava pětiletého výročí 

založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC). Konala se 

téměř přesně na den od jejího slavnostního zahájení v Berlíně dne 27. února 2007 

zapřítomnosti kancléřky Angely Merkelové. Záznam kanceláře CZELO z této akce 

naleznete zde. 

 Interaktivní nástroj EUA k autonomii vysokých škol v Evropě 

Sdružení evropských univerzit (EUA) spustilo nový elektronický nástroj, který 

umožňuje uživatelům shlédnout a porovnat komplexní údaje o autonomii vysokých 

škol v 26 evropských zemích (včetně ČR). Data jsou řazena do čtyř skupin dle 38 

indikátorů. Vstup do nástroje je možný zde. 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/Marie_Curie_COFUND_evaluation_Final_Report_1.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
http://ericescijc.wordpress.com/
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
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