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Ministerstvo školství, mládeže 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 

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

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Projekt musí obsahovat povinnou klíčovou aktivitu – Podpora spolupráce mezi 

institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, 

veřejným a neziskovým sektore. 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 sektore. 

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. 

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete v Příloze č. 8 této 

výzvy. 

Cílové skupiny:  

- studenti vyšších odborných škol; 

- studenti vysokých škol; 

http://www.msmt.cz/file/15424
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- 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, jejichž náplň práce má vazbu na výzkumnou, vývojovou či 

vzdělávací činnost (např. o popularizátory, administrátory V a V a konzultanty 

či 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 žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 

13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí: 

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.psup.cz/article.php?idarticle=218
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Dále bychom Vás chtěli upozornit, že 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 snižují šance na 

úspěch projektu. Vyplněný formulář IPRM 2.4 prosím zašlete elektronicky nejpozději 

do termínů uvedených v tabulce níže na adresu jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme 

zařazení projektu do IPRM. 

 

Termín ukončení přijímání projektových 

žádostí na MŠMT 

Termín pro zaslání vyplněného formuláře 

pro zařazení projektu do IPRM 

16. – 20. května 2011 Již ukončen 

21. – 25. listopadu 2011 16. září 2011 

 

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

kontaktujte některého z projektových manažerů PS UP: 

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

Pokud budete mít zájem o podání projektu v rámci této výzvy, rádi Vám pomůžeme! 

 

 
 

 

 
 
 
 

Ukončení 4. výzvy OP VK,  
OP 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

 
    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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Na základě vysokého počtu předložených projektových žádostí Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK,  ukončuje 4. výzvu  

k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 

2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ukonceni-4-vyzvy-k-predkladani-individualnich-
projektu?lang=1&ref=m&source=email  
 

 

 

 
      

     Ministerstvo kultury vyhlásilo dne  

4. 5. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rámci 

programu DF - Program aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).  

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 1. 7. 2011, předpokládaná doba zahájení 

řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2012.  

Více informací naleznete zde. 

 

 

 

 
      

Ve dnech 12. 4. 2011 – 3. 5. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Spolupráce  

a Kapacity. 

Vyhlášení veřejné soutěţe ve výzkumu,  
experimentálním vývoji a inovacích na rok 2012 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ukonceni-4-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ukonceni-4-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu?lang=1&ref=m&source=email
http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez/vyhlaseni-verejne-souteze-souteze-ve-vyzkumu--experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-na-rok-2012-90646/
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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  
 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 

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 

  
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 

  

Problematika otevřeného přístupu 

Kancelář CZELO uspořádala pro partnerské subjekty v Bruselu dne 22. března 2011 

seminář na téma “otevřený přístup” (Open Access in FP7 and outlook to the future). 

Jako řečníci vystoupili odpovědní úředníci EK z Generálního ředitelství pro výzkum  

a inovace Jean-François Dechamp a Francesco Fusaro. Prezentaci  

a fotodokumentaci naleznete zde. 

  

Příprava 8. RP 

K dalším zemím a subjektům, které zveřejnily svá stanoviska k přípravě příštího RP, 

patří: Dánsko zde, švýcarská nadace SNFS zde, francouzský CEA zde,  

4 konference rektorů zde a německá grantová agentura DFG zde. 

 

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Zpráva o VTI v Turecku 2010 

http://czelo.cz/detail_/?news=2387
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Danish_Position_Paper_-_coming_framework_for_research_and_innovation.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/SNSF_Response_to_Green_Paper_CSF_final.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/elements_FP8_CEA_English.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Opinion_of_four_Rectors´_Conferences_on_The_Future_of_European_Cohesion_Policy.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/im_internationalen_kontext/dfg_position_paper_on_future_eu_funding_110321.pdf


 
květen/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. 

8 

Vědecká a technologická rada pro výzkum Turecka (TÜBITAK) zveřejnila v lednu 

2011 zprávu "Science, Technology and Innovation in Turkey 2010". Dokument je 

k dispozici zde. 

  

Mezinárodní letní vědecký tábor PI 2011 

V srbské Petnici se ve dnech 2. - 15. srpna 2011 uskuteční Mezinárodní letní 

vědecký tábor (Petnica International Summer Science Camp, PI 2011). Určen je 

studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a studentům vysokoškolským. 

Pracovním jazykem je angličtina. Uzávěrka přihlášek: 31.5.2011. Další informace 

naleznete zde. 

  

Výroční konference Academia Europaea 

23. výroční konference evropského nevládního sdružení Academia Europaea se 

pod názvem “Chemistry, Sciences, Culture and Society in the making of Europe” 

koná ve dnech 20. - 22. září 2011v prostorách sídla UNESCO v Paříži. Program, 

registrace a další informace jsou dostupné zde. 

  

EIT Newsletter 

Vyšlo první číslo newsletteru Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT). Vydání EIT newsletteru na měsíc březen a duben naleznete zde. 

  

Zpravodaj COST č. 19 – duben 2011 

Nové číslo elektronického Zpravodaje COST informuje např. o vývoji COST za 

posledních 20 let, plánovaných akcích, vydaných knihách a obsahuje speciální 

přílohu věnovanou fyzice, materiálům a nanovědám. Nové číslo a přílohu naleznete 

zde.  

  

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/arsiv/STI_in_Turkey_2010.pdf
http://pi.petnica.rs/
http://www.acadeuro.org/
http://www.acadeuro.org/index.php?id=304
http://eit.europa.eu/eit-march-april-newsletter.html
http://www.cost.eu/library/newsroom/COSTnews19
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Mezinárodní konference ke sportu a kvalitě ţivota 

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity organizuje ve dnech 10. – 11. 

listopadu 2011 mezinárodní konferenci s názvem „Sport and Quality of Life 2011“, 

která se uskuteční v Brně. Konference nabídne účastníkům mnoho sekcí 

zaměřených na široké spektrum témat z oblasti sportu a jeho různých aspektů 

(zdravý životní styl, biomedicína, vzdělání, management atd.). Registrace je otevřena 

do 31. srpna 2011. Více naleznete zde.  

  

Konference Pervasive Health 2011 

Pátý ročník mezinárodní konference Pervasive Health 2011 se uskuteční v termínu 

23. - 26. května v Dublinu v Irsku. Zaměří se na téma výpočetních technologií ve 

zdravotní péči. Více informací naleznete zde.  

  

PerMediCon - shromáţdění k personalizované medicíně 

Tato mezinárodní událost se uskuteční v německém Kolíně nad Rýnem ve dnech 21. 

a 22. června 2011 a je jedinou událostí v Evropě, která se věnuje výhradně 

personalizované medicíně. PerMediCon je určena pro široké spektrum klíčových 

hráčů a zúčastněných stran a umožňuje přímé, interdisciplinární sdílení znalostí. 

Kongres a semináře budou doprovázeny speciální výstavou, která poskytne zajímavý 

pohled na konkrétní projekty a specifické cílové skupiny. Více informací zde.  

  

3rd European Connected Health Leadership Summit 2011  

Ve dnech 14. – 15. června 2011 se v Bruselu uskuteční třetí ročník summitu 

European Connected Health Leadership Summit 2011. Jedná se o událost určenou 

http://www.fsps.muni.cz/conference2011/default.php
http://www.pervasivehealth.org/
http://www.permedicon.com/en/permedicon/home/index.php


 
květen/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. 

10 

zájemcům z výzkumné, podnikatelské i politické sféry, která se zaměří na téma 

inovací, odstraňování bariér a digitální agendu EU. Bližší informace naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Výzva v rámci platformy vývoje vakcín – TRANSVAC 

Projekt TRANSVAC financovaný ze 7. RP nabízí bezplatné využití svého 

výzkumného a vývojového vybavení a služeb pro vybrané výzkumné týmy z Evropy 

za účelem podpory vývoje vakcín (tematicky neomezeno). V rámci tzv. platformy 

vývoje vakcín TRANSVAC vyhlásil výzvu, která bude otevřena po celou dobu trvání 

projektu, tj. do září 2013, nebo do vyčerpání nabízených služeb. Výzva má několik 

průběžných uzávěrek, nejbližší je 30. dubna 2011. Více informací naleznete zde.  

  

4. výzva AAL JP otevřena 

Společný program Ambient Assisted Living ( AAL) otevřel 4. výzvu v oblasti  “ICT 

based solutions for Advancement of Older Persons’ Mobility”. Uzávěrka výzvy je 30. 

června 2011. Bližší informace o výzvě naleznete zde. Informace z informačního dne 

ke 4. výzvě jsou k dispozici zde. 

   

Další programy a informace 

  

NutrEvent 2011 a ceny pro inovativní MSP 

Mezinárodní konference zaměřená na výživu a inovace v této oblasti NutrEvent 2011 

proběhne 15. - 16. června v Lille ve Francii. Současně se uskuteční řada 

doprovodných akcí, např. výstavy, veletrh pracovních příležitostí a další. Více 

naleznete zde. Zároveň budou uděleny ceny NutriAwards nejvíce inovativnímu MSP 

nebo Start-Up podniku, který se NutrEvent zúčastní. Uchazeči se mohou hlásit zde.  

  

Evropský registr klinických testů 

http://www.echcampus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=121
http://www.transvac.org/open-call
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011
http://www.aal-europe.eu/project-ideas-from-call-4-online
http://www.nutrevent.com/en/nutrevent
http://www.nutrevent.com/en/nutriawards
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Dne 22. března 2011 byl spuštěn Evropský registr klinických testů, který umožňuje 

veřejnosti získat informace o intervenčních klinických testech léčiv v 27 členských 

státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.  Registr, který spustila 

Evropská agentura pro léčivé přípravky ( EMA), naleznete zde.  

  

Mezinárodní výzkumná databanka ke stárnutí obyvatelstva 

Evropská komise rozhodla, že rozsáhlá mezinárodní výzkumná databanka zaměřená 

na stárnutí obyvatelstva (SHARE) se stane prvním konsorciem evropské výzkumné 

infrastruktury (ERIC). SHARE-ERIC, se sídlem na Univerzitě v Tilburgu 

v Nizozemsku, poskytne volný a bezplatný přístup k údajům a jeho cílem je asistovat 

výzkumným pracovníkům při studiu dopadu demografického stárnutí na evropské 

společnosti, a pomoci tak tvůrcům politiky při přijímání rozhodnutí v oblasti zdravotní, 

sociální a hospodářské politiky. ČR je jednou ze zakládajících zemí konsorcia. Více 

naleznete zde. 

  

Konzultace k Akčnímu plánu pro eHealth 2012-2020 

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k Akčnímu plánu pro elektronické 

zdravotnictví (eHAP) 2012–2020. Tento akční plán usiluje o sjednocení evropských 

iniciativ v oblasti eHealth a stanovení dlouhodobých cílů v kontextu strategie Evropa 

2020. Uzávěrka konzultace je 25. května 2011. Bližší informace naleznete 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. 

  

Věda a bezpečnost potravin 

Dne 30. března 2011 se v Bruselu uskutečnil seminář "Future of Global Food and 

Farming - How can Science Support Food Security?", který byl zaměřený na téma 

http://www.ema.europa.eu/ema/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/323&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6828
http://www.cppcongress.com/
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vědy a udržitelnosti a bezpečnosti v oblasti potravinářství. Prezentace jednotlivých 

řečníků jsou k dispozici zde 

 

Výsledky veřejné konzultace k EIP Aktivní a zdravé stárnutí 

Evropská komise vydala závěrečnou zprávu, která se věnuje výsledkům veřejné 

konzultace k pilotnímu Evropskému inovačnímu partnerství (EIP) Aktivní a zdravé 

stárnutí. Zprávu naleznete zde.  

  

AAL Fórum 2011 - výzva k zaslání příspěvků 

Společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného života ( AAL - Ambient 

Assisted Living) organizuje v italském Lecce ve dnech 26. - 28. září 2011 fórum 

zaměřené na sdílení znalostí a inovací v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. V této 

souvislosti byla vyhlášena výzva k zasílání příspěvků do jednotlivých tematických 

sekcí. Uzávěrka je 2. května 2011. Více se dozvíte zde.   

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Future Internet Week 

Ve dnech 16. - 19. května 2011 se v Budapešti koná série konferencí  

a odborných seminářů v rámci maďarského předsednictví v Radě EU, zaměřených 

na ICT a internet - Internet of Things Conference, Future Internet Conference, 

FIA Future Internet Assembly, ICT Proposers Day a další. Více informací o týdnu 

budoucího internetu nalezdete zde.  

  

Code generation 2011 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6140&lang=en
http://ec.europa.eu/health/ageing/docs/consult_report_en.pdf
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aalforum.eu/page/call-for-contributions
http://www.iot-budapest.eu/
http://www.fi-budapest.eu/index.php?menu=7
http://www.fi-budapest.eu/index.php?menu=9
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2011/index_en.htm
http://www.fi-budapest.eu/
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Code Generation konference představuje hlavní akci zaměřenou na praktické 

aplikace v oblastech 'Model-Driven Software Development', 'Domain-Specific 

Languages' a 'Code Generation'. Konference se koná ve dnech 25. - 27. května 2011 

v Cambridge (UK). Více informací. 

 

Třetí mezinárodní seminář o síťové steganografii - IWNS 2011 

ČVUT v Praze pořádá mezinárodní odborný seminář zaměřený na síťovou 

steganografii (ukrývání dat v rámci sítí). Seminář se koná ve dnech 26. - 28. května 

2011 v Praze. Více informací. 

  

2011 European Security Konference 

Druhá Evropská konference v oblasti bezpečnostního výzkumu se koná ve dnech  

13. - 14. června 2011 ve švédském Örebro. Tato konference je evropskou částí 

Annual Security Conference, která se pravidelně koná v Las Vegas. Více informací. 

  

Seminář o zabezpečení letišť 

Konsorcium BESOMA pořádá dne 25. května 2011 v Bruselu seminář o lidském 

faktoru při zabezpečení letišť. Na semináři bude diskutována práce, příslušná 

legislativa a školení zaměstnanců letišť a další výzkum v této oblasti. Více informací. 

  

Partnerská burza NMP a PPPs 

Ve Štrasburku (FR) se dne 28. června 2011 koná partnerská burza u příležitosti 

plánovaného zveřejnění nových výzev v oblasti NMP a partnerství veřejného  

a soukromého sektoru (Továrny budoucnosti, Energeticky účinné budovy a Zelená 

auta). Program a registrace jsou zde. 

  

ECME 2011 

Evropská konference k molekulární elektronice (ECME 2011) se bude konat ve 

dnech 7. - 10. září 2011 v Barceloně (ES). Akce se účastní přední vědci z různých 

http://www.codegeneration.net/cg2011/
http://stegano.net/workshop/
http://www.oru.se/hh/isce
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=2631FC6E-993A-CC46-7774F4346A0D96FC
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/280611-form-nmp.php
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disciplin s cílem diskutovat o novinkách v oblasti molekulární elektroniky. Uzávěrka 

zvýhodněných registrací: 1. 7. 2011. Více informací je zde. 

  

Výroční konference Academia Europaea 

23. výroční konference evropského nevládního sdružení Academia Europaea se 

pod názvem “Chemistry, Sciences, Culture and Society in the making of Europe” 

koná ve dnech 20. - 22. září 2011 v prostorách sídla UNESCO v Paříži. Program, 

registrace a další informace jsou dostupné zde. 

   

Výzva programu EMRP 

Dne 6. dubna 2011 byla zveřejněna výzva Evropského programu pro metrologický 

výzkum (EMRP). Zájemci se mohou ucházet o granty na excelenci (Researcher 

Excellence Grants, REG) či granty na mobilitu (Researcher Mobility Grants, RMG) do 

6.5.2011. Detailní informace naleznete zde. 

  

Oznámení o zakázce - Sluţby 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace, ředitelství G Průmyslové technologie 

zveřejnila zakázku na služby (2011/S 57-091882) pro poradce pro strategii využívání 

a inovace (ESIC). Lhůta pro doručení nabídek je 23.5.2011. Detaily v jazyce českém 

jsou zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Technologická burza - lesnictví 

Na 1. června je plánována společná technologická burza pro sektor lesnictví. 

Brokerage by se měla uskutečnit v Mnichově. Pro podrobnější informace sledujte 

tyto stránky. 

http://www.ecme2011.com/
http://www.acadeuro.org/
http://www.acadeuro.org/index.php?id=304
http://www.emrponline.eu./call2010/stage3.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91882-2011:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://www.forestplatform.org/index.php?mid=190
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Udrţitelná energie pro budovy 

Ve francouzské Marseille se bude ve dnech 1. - 3. června konat třetí mezinárodní 

konference na téma udržitelné energie v budovách. Na konferenci se budou 

diskutovat možnosti pro inteligentní budovy budoucnosti a technologie pro 

obnovitelné zdroje energie. Pro více informací pokračujte zde. 

  

Řízení vodních zdrojů 

Ve dnech 5. - 11. června se v rakouském Obergurglu koná konference s názvem 

„Water governance meeting the challenges of global change“. Akce se bude zabývat 

udržitelným řízením vodních zdrojů, jako jednou z hlavních globálních výzev 21. 

století. Podrobnosti o konferenci, kterou pořádá European Science Foundation 

naleznete zde. 

  

Space Power Conference 

V Saint Raphaël (Francie) se ve dnech 6. - 10. června koná „European Space Power 

Conference“ zaměřená na elektrické subsystémy jako klíčový prvek pro vesmírné lodi 

a rakety. Podrobné informace naleznete zde. 

  

Krizový management v dopravě 

Workshop věnovaný krizovému managementu a rozvoji odborných schopností 

v přepravě se uskuteční od 9. do 10. června v Aténách. Akce je organizována v rámci 

projektu L4S (Learning for Security) podporovaném 7. RP. Projekt se zaměřuje 

hlavně na rozvoj schopnosti spolupráce v krizových situacích vznikajících především 

v námořní a letecké dopravě. Pro více informací pokračujte zde. 

  

GMES and Climate Change 

Ve dnech 16. - 17. června se v Helsinkách koná konference „GMES and Climate 

Change“. Akce bude příležitostí k diskusi nad současným rozsahem informací pro 

http://seb11.sustainedenergy.org/
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2011/confdetail364.html?conf=364&year=2011
http://www.espc2011.com/
http://www.iscm2011.eu/


 
květen/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. 

16 

monitorování klimatických změn a nad současnými a budoucími potřebami uživatelů. 

Další informace naleznete zde. 

  

Letní škola „Navigační satelitní systémy“ 

Evropská vesmírná agentura (ESA) pořádá letní školu „Navigační satelitní systémy“. 

Letní škola proběhne v termínu 20. - 30. července v německém Berchtesgadenu a je 

určena pro absolventy univerzit, doktorandy, začínající výzkumníky a technické 

odborníky z průmyslu a státních orgánů. Další informace najdete zde. 

  

Zpráva ESFRI k environmentálním vědám  

Zprávu Tématické pracovní skupiny ESFRI pro environmentální vědy si můžete 

stáhnout zde. 

  

Pracovní program Marco Polo 2011 

Dne 31. března byl přijat text pracovního programu Marco Polo pro rok 2011. 

Vzhledem ke změnám, které se pro program Marco Polo připravují, bude text výzvy 

(zohledňující pravidla podávání projektů a podporované aktivity) v letošním roce 

vydán samostatně, a to během podzimu. Výzva se očekává rovněž ve třetí čtvrtině 

roku 2011. Na 13. září připravuje výkonná agentura EACI evropský informační den 

Marco Polo, který se uskuteční v Bruselu. Podrobnosti o pracovním programu 2011 

naleznete zde. Informace o infodni Marco Polo by v nejbližší době měly být dostupné 

zde. 

  

Bílá kniha pro evropskou dopravu 

Evropská komise uveřejnila Bílou knihu věnovanou jednotnému evropskému 

dopravnímu prostoru (Single European Transport Area). Bílá kniha představuje 

budoucí vizi pro konkurenceschopnější a udržitelnější evropskou dopravu. Dokument 

je k dispozici ke stažení zde. 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5031&lang=en&tpa=0&displayType=calendar&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dcalendar%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D2
http://munich-satellite-navigation-summerschool.org/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/environmental_sciences_report_2011.pdf
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/in-law/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2011_white_paper/white_paper_com(2011)_144_en.pdf


 
květen/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. 

17 

Vize pro evropské letectví do roku 2050 

Evropská komise zveřejnila dokument s názvem „Flightpath 2050“ připravený ve 

spolupráci DG MOVE, DG RTD a skupinou vysokých zástupců výzkumu v letectví. 

Jedná se o novou dlouhodobou vizi představující 5 hlavních cílů v oblasti letecké 

dopravy, jež by měly být splněny do roku 2050. Cíle se týkají především ochrany 

životního prostředí a zajištění dodávek energie, dosažení maximální bezpečnosti 

dopravy nebo zajištění potřeb trhu a společnosti. Dokument je zájemcům k dispozici 

zde. 

  

Veřejná konzultace ke strategickému plánu pro dopravu 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k připravovanému Strategickému 

technologickému plánu pro dopravu (STTP). Tento plán bude obsahovat oblasti 

technologií, jejichž podpora by měla přispět k větší evropské konkurenceschopnpsti  

a snížení emisí z dopravy. Více informací a přístup do konzultace naleznete zde. 

  

Makedonie v IEE 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie se chystá připojit k programu Intelligent 

Energy Europe. Účastníci z Makedonie se již mohou zapojit do výzvy 2011, grantová 

dohoda ale bude podepsána pouze za podmínky, že právní dokument, který stvrzuje 

zapojení FYROM do IEE, vejde v platnost. Více informací na stránkách IEE zde. 

  

Dětská soutěţ o pojmenování druţic systému GALILEO 

Evropská komise nabízí dětem z jednotlivých členských států EU pojmenovat po 

sobě jeden ze satelitů navigačního programu Galileo. V každém státě proběhne 

soutěž v kreslení určená pro děti narozené v letech 2000 – 2002. Autor nejlepšího 

výkresu v každé členské zemi získá právo pojmenovat po sobě jednu z družic 

Galilea. Komise tak chce přitáhnout pozornost a zájem dětí k vesmíru a výzkumu 

kosmu.Více informací a podrobnosti o soutěži naleznete zde. 

  

http://ec.europa.eu/transport/air/doc/flightpath2050.pdf
http://ec.europa.eu/transport/research/consultations/2011_05_28_sttp_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/444&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Publikace ACARE – úspěšné projekty 

Evropská technologická platforma pro výzkum v letectví ACARE vydala publikaci 

úspěšných projektů, které byly podpořeny rámcovým programem pro výzkum a vývoj 

a vycházejí ze Strategické výzkumné agendy této ETP. Dokument je k dispozici ke 

stažení zde. 

  

Nový organigram DG Energy 

DG Energy Evropské komise zveřejnilo novou organizační strukturu (organigram) se 

jmény vedoucích jednotlivých oddělení. Dokument je k dispozici zde. 

 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

    

Vyhlášena iniciativa Evropa sociálních inovací 

Evropská komise vyhlásila dne 17. března 2011 novou iniciativu v sociální oblasti – 

Evropu sociálních inovací (Social Innovation Europe), která má přispět k zavádění 

nových nápadů v sociální oblasti v Evropě. Iniciativa by měla poskytovat expertízu v 

oblasti sociálních inovací a vytvářet síť podniků, institucí veřejného sektoru, 

neziskových organizací, politiků a dalších sociálních inovátorů ze všech sektorů  

a napomoci tak zavádění sociálních inovací v rámci celé Evropy. Více informací. 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu  

  

Seversko-německo-polská klastrová konference 2011 

Ve dnech 26. - 27. května 2011 proběhne v dánské Kodani Seversko-německo-

polská klastrová konference zaměřená na excelenci klastrů. Jedná se o největší 

evropskou událost roku 2011 pro klastrové manažery a zástupce politické sféry  

http://www.acare4europe.org/docs/ACARE_Success_Stories_Final.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/energy/doc/dg_energy_organigram_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/social-inno-event_en.htm
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s řadou praktických workshopů a sekcí zaměřených na výměnu zkušeností. Více 

informací naleznete zde. 

  

Konference "Mobilising SMEs for the Future of Europe" 

Konference zaměřená na problematiku malých a středních podniků "Mobilising SMEs 

for the Future of Europe" se uskuteční 24. - 25. května 2011 v Gödöllő v Maďarsku. 

Akce se zaměří na proces implementace Evropského aktu pro malé a střední 

podniky, inovace a další výzvy, které s MSP souvisejí. Více zde. 

  

Konference ICE 2011 

17. ročník mezinárodní konference ICE 2011 zaměřený na problematiku současného 

podnikání bude konat 20. - 22. června 2011 v německém Aachenu. Letošní ročník je 

zaměřený na téma “Innovating Products and Services for Collaborative Networks”. 

Bližší informace a registrace zde.  

  

Další programy a informace 

  

Zpráva ESFRI k environmentálním vědám 

Zprávu Tématické pracovní skupiny ESFRI pro environmentální vědy si můžete 

stáhnout zde. 

  

Studie ERINA4Africa 

Projekt 7. RP ERINA4Africa (Exploiting Research INfrastructures potentiAl for 

boosting Research and Innovation in Africa) zveřejnil studii, která obsahuje základní 

informace o e-Infrastrukturách, mapuje konkrétní aktivity a příležitosti pro evropské  

a africké výzkumníky a navrhuje strategické kroky. Studie je k dispozici zde. 

  

NutrEvent 2011 a ceny pro inovativní MSP 

http://www.clusterexcellence.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/charter/2011-sba-conference-budapest/index_en.htm
http://www.ice-conference.org/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/environmental_sciences_report_2011.pdf
http://www.erina4africa.eu/
http://www.erina4africa.eu/docs/ERINA4Africa_brochure.pdf
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Mezinárodní konference zaměřená na výživu a inovace v této oblasti NutrEvent 2011 

proběhne 15. - 16. června v Lille ve Francii. Současně se uskuteční řada 

doprovodných akcí, např. výstavy, veletrh pracovních příležitostí a další. Více 

naleznete zde. Zároveň budou uděleny ceny NutriAwards nejvíce inovativnímu MSP 

nebo Start-Up podniku, který se NutrEvent zúčastní. Uchazeči se mohou hlásit zde.  

  

Reakce Komise na střednědobé hodnocení programu Eurostars 

Evropská komise zveřejnila dne 8. dubna 2011 svoji reakci na střednědobé 

hodnocení programu Eurostars, které vydala skupina nezávislých expertů  

20. prosince 2010. Hodnocení programu Eurostars i reakci EK naleznete zde.   

  

Prezentace z konference ke konkurenceschopnému hospodářství a inovacím  

Dne 5. dubna 2011 se v Budapešti pod záštitou maďarského předsednictví v Radě 

EU uskutečnila konference "Towards an Open and Competitive Economy: Examining 

the Roots of Innovation". Prezentace řečníků naleznete zde.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání  

  

V pořadí již 22. ročník Mezinárodní konference o vysokém školství (ICHE) na téma 

„Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání“ se uskuteční v tureckém hlavním městě 

Ankaře ve dnech 17. - 19. června 2011. Registrovat se můžete do 15.5.2011 zde.  

 

Mezinárodní letní vědecký tábor PI 2011 

V srbské Petnici se ve dnech 2. - 15. srpna 2011 uskuteční Mezinárodní letní 

vědecký tábor (Petnica International Summer Science Camp, PI 2011). Určen je 

http://www.nutrevent.com/en/nutrevent
http://www.nutrevent.com/en/nutriawards
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6210&lang=en
http://www.intconfhighered.org/
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studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a studentům vysokoškolským. 

Pracovním jazykem je angličtina. Uzávěrka přihlášek: 31.5.2011. Další informace 

naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Výzva ERC k návrhům projektů 'Proof of Concept' otevřena  

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu pro předkládání návrhů projektů  

v novém schématu 'Proof of Concept'. Výzva má dvě uzávěrky, 15. června 2011  

a 8. listopadu 2011. Bližší informace naleznete zde. 

  

Další programy a informace 

  

Publikace Eurydice k zapojení dospělých do vzdělávacího procesu 

Síť Eurydice zveřejnila dne 7. března 2011 novou studii o vzdělávacích a školících 

příležitostech pro dospělé s nižší kvalifikací. Zahrnuty jsou rovněž politiky a opatření 

na podporu většího zapojení dospělých do VŠ vzdělávání. Zpráva je k dispozici zde . 

  

Nové grantové schéma ERC zaměřené na inovace 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila informace o nové iniciativě 'Proof of 

Concept'. Jedná se o grantové schéma, které má podpořit uplatnění výsledků 

základního výzkumu na trhu. Výše grantu může dosáhnout až 150 000 EUR. Toto 

schéma je určené dosavadním držitelům grantů ERC pro začínající a zkušené 

výzkumné pracovníky a první výzva byla otevřena 29. března 2011 s uzávěrkami 15. 

června a 8. listopadu 2011. Tiskovou zprávu naleznete zde.  

  

Nový newsletter Evropské výzkumné rady 

Evropská výzkumná rada (ERC) zahájila vydávání čtvrtletního přehledu aktualit. V 

prvním čísle, které vyšlo 31. března, naleznete informace o probíhajících projektech 

http://pi.petnica.rs/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=389
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_PR_Proof_of_Concept.pdf
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ERC, novém schématu Proof of Concept a o proběhlých i plánovaných akcích. 

Newsletter naleznete zde. 

  

Zpráva 'Best Practices in Starting Grants'  

V listopadu 2010 se v Bruselu uskutečnil seminář Evropské rady zaměřený na 

úspěšné příklady projektů oceněných grantem pro začínající výzkumné pracovníky. 

Cílem semináře bylo informovat o iniciativách v různých evropských zemích, které 

jsou podobné grantům ERC pro začínající výzkumné pracovníky (StG ERC). Zprávu 

a prezentace ze semináře naleznete zde.  
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