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     Ve dnech 25. 4. 2012 – 4. 5. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé  

a Spolupráce. 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  

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

informuje 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 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 

 Přehled investic EU do výzkumu a inovací 

Na webové stránce Generálního ředitelství EK pro výzkum (DG RTD) byly 

zveřejněny údaje o investicích EU do výzkumu  a inovací v průběhu sedmi 

rámcových programů, tj. v období téměř 30 let (1984 – 2013). Přehled je dostupný 

zde. 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=budget
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 Konzultace k budoucím síťovým technologiím 

EK vyhlásila veřejnou konzultaci k výzkumu budoucích síťových technologií 

v rámcovém programu Horizont 2020, ve kterém budou spadat pod druhou část 

Vedoucí postavení v průmyslu (Industrial Leadership). Zapojit do konzultace se 

mohou výzkumníci z průmyslu a akademické obce, poskytovatelé, výrobci či 

současní i potencionální uţivatelé aţ do 15. května 2012. Další informace včetně 

podkladové dokumentace naleznete zde. 

 

 Návrh stanoviska Výboru regionů k Horizontu 2020 

Komise pro vzdělávání, mládeţ, kulturu a výzkum Výboru region projedná návrh 

svého stanoviska k příštímu rámcovému program Horizont 2020 na zasedání dne  

23. dubna 2012. Text v současném znění je dostupný zde. 

  

Stanovisko Švýcarska k návrhu H2020 

Dokument s oficiálním stanoviskem Švýcarska k návrhu příštího rámcového 

programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde. 

  

Studie o dlouhodobém dopadu rámcových programů 

Studii “Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme” 

vypracovala pro Evropskou komisi společnost Technopolis a Science Metrix v rámci 

projektu EPEC. Studie je dostupná zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/events/future_networks/concertation/horizon2020-stakeholder-consultation/index_en.htm
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-v%5cdossiers%5ceduc-v-021%5cEN%5cCDR402-2011_REV1_PA_EN.doc&docid=2831427
http://www.czelo.cz/dokums_raw/20120328_Swiss_position_paper_H2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/long_term_impact_of_the_fp.pdf
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 Finance, management, duševní vlastnictví  

 

 Informační balíček IPR Helpdesk 

IPR Hepldesk zveřejnil Informační balíček o své práci a poskytovaných sluţbách. 

Balíček obsahuje tiskovou zprávu, fakta o IPR Helpdesk, přehled sluţeb a zkušenosti 

uţivatelů a k dispozici je zde. 

  

Školení ke správě IP ve výzkumných projektech EU 

Dne 6. června 2012 se v Ispře (IT) uskuteční školení ke správě duševního vlastnictví 

v kolaborativních výzkumných projektech EU (Successfully managing IP in EU-

funded collaborative research projects). Akce, kterou společně organizuje European 

IPR Hepdesk, italská kancelář APRE a Generální ředitelství EK Společné výzkumné 

středisko (JRC), se zaměří na správnou integraci a správu duševního vlastnictví 

v projektech 7. RP. Program a registraci naleznete zde. 

  

Případové studie IPR Helpdesk 

IPR Helpdesk připravuje případové studie, které poskytnou nejen příklady 

osvědčených postupů, ale i chyb, kterých je nutné se vyvarovat. První studie byla 

vypracována ve spolupráci s londýnskou Vysokou uměleckou školou a představuje 

význam zaloţení centra pro duševní vlastnictví v akademických institucích. 

K dispozici je zde. 

  

 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/902
http://www.iprhelpdesk.eu/node/886?pk_campaign=Newsletter93&pk_kwd=news3
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Own_it_Case_Study.pdf
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Další informace a analýzy 

  

Kancelář CZELO se zapojuje do diskuse k návrhu Horizontu 2020  

Návrh nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je 

intenzivně diskutován na všech úrovních. Společnost Science|Business Publishing 

Ltd. oslovila některé z hlavních aktérů věnujících se evropskému výzkumu 

k problematice zjednodušování H2020 (doba k udělení grantu, timesheety, pravidla 

účasti atd.) a jejich názory shrnula do článku „Horizon 2020: The devil is in the 

details“, publikovaného dne 20. března 2012. Do diskuse se zapojila i vedoucí 

kanceláře CZELO Anna Vosečková. Celý článek je k dispozici zde. 

  

FP7 connections 2012 matchmaking conference 

Dne 16. května 2012 se v Bratislavě (SK) koná akce pod názvem “FP7 connections 

2012 matchmaking conference”, která se zaměří na praktické způsoby zapojování 

podniků a dalších subjektů do projektových konsorcií. Další informace včetně 

moţnosti registrace jsou k dispozici zde. 

 

Cestovní granty do zemí Karibiku 

Projekt 7. RP EUCARINET podporující vědeckou spolupráci EU se zeměmi karibské 

oblasti (Fostering EU-Caribbean research and innovation networks) otevřel výzvu 

k ţádostem o cestovní granty pro výzkumné pracovníky EU a zemí Karibiku s cílem 

podpořit společnou účast v projektech 7. RP. Uzávěrky výzvy se liší dle tématu 

(poslední je 20. 7. 2012). Detaily jsou dostupné na webové stránce projektu. 

  

http://www.sciencebusiness.net/news/75685/Horizon-2020-%e2%80%98The-devil-is-in-the-details%e2%80%99
http://www.7rp.sk/fp-7/fp7-connections-2012-eng.html
http://www.eucarinet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=129&catid=1&Itemid=24
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Výstupy konzultace EUA k programu Erasmus pro všechny  

Sdruţení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo výsledky konzultací se svými členy  

k návrhu příštího unijního programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládeţ  

a sport “Erasmus pro všechny” na léta 2014-2020. Tiskové prohlášení EUA je zde, 

dokument s výstupy zde. 

  

Výzva k rozvoji Znalostních aliancí 

EK zveřejnila dne 30. března 2012 výzvu k předkládání návrhů na další rozvoj 

znalostních aliancí. Jedná se o pilotní iniciativu zahájenou v r. 2011. EP se rozhodl 

podpořit jejich další rozvoj a na r. 2012 alokoval rozpočet ve výši jednoho milionů 

eur. Plně budou znalostní aliance implementovány v navrhovaném programu EU 

Erasmus pro všechny (2014-2020). Znalostní aliance jsou strukturovanými 

partnerstvími vzdělávacích institucí a inovačních partnerů. Text výzvy, která je 

otevřena do 28. 6. 2012, naleznete zde. 

  

Studie LERU o kancelářích pro transfer technologií 

Liga evropských výzkumných univerzit (League of Euroepan Researh Universities, 

LERU) zveřejnila studii obsahující 10 nejdůleţitějších faktorů podmiňujících úspěšné 

a efektivně fungující kanceláře pro transfer technologií na vysokých školách. Studii 

pod názvem The TTO, a university engine transforming science in innovation 

naleznete zde. 

  

 

 

http://www.eua.be/News/12-03-15/Results_of_EUA_consultation_on_EC_Proposal_for_next_education_and_training_programme_Erasmus_for_All.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Newsletters_2012/Erasmus_for_all_-_EUA_member_consultation_results.sflb.ashx
http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm
http://www.leru.org/files/publications/TTO_paper_final.pdf
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Školení pro předkladatele projektů Zdraví v 7. RP 

Projekt Fit for Health organizuje školení pro zájemce o podání projektu do výzev  

v oblasti zdraví v 7. RP, dvě jednodenní akce se uskuteční v italském Římě dne  

15. června 2012 a ve španělském Madridu dne 6. července 2012. Účast je 

bezplatná, je ale třeba se předem zaregistrovat. Více zde (IT) a zde (ES).   

 

Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP 

Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP se uskuteční dne 29. května 2012 v Bruselu 

v Belgii. Akci organizuje GŘ pro výzkum a inovace a jejím cílem je informovat 

zájemce o nadcházejících výzvách a poskytnout praktická doporučení a rady pro 

psaní projektů. Více informací a registraci naleznete zde. 

  

Světová konference IFA ke stárnutí 

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

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

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

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

  

http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-rome/193.aspx
http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-madrid/194.aspx
http://ec.europa.eu/research/health/events-14_en.html
http://www.ifa2012.com/home
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21. Severský kongres ke gerontologii 

V dánské Kodani se 10. - 13. června 2012 uskuteční 21. Severský kongres ke 

gerontologii. Stárnutí populace je v současné době aktuální společenskou výzvou, 

tento kongres se tématu bude věnovat z mnoha perspektiv. Uzávěrka abstraktů je do 

31. ledna 2012. Více informací a registraci naleznete zde.  

  

Konference COST k personalizované medicíně 

Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST) pořádá 

konferenci k personalizované medicíně, která se uskuteční 17. - 22. června 2012 na 

Kypru. Akce se zaměří především na oblast bioinformatiky, lékařské chemie  

a medicíny. Více informací naleznete zde. 

  

Kongres evropských společností pro toxikologii - EUROTOX 2012 

Kongres evropských společností pro toxikologii EUROTOX 2012 se uskuteční 17. - 

20. června 2012 ve Stockholmu ve Švédsku. Více informací naleznete zde. 

  

Mezinárodní zemědělská výstava a konference Agritech 2012 

18. Mezinárodní zemědělská výstava a konference Agritech 2012 proběhne  

v izraelském Tel Avivu ve dnech 15. - 17. května 2012. Jedná se o jednu z největších 

akcí v oblasti zemědělských technologií. Více informací naleznete na webu zde. 

  

 

 

http://www.21nkg.dk/index.html
http://www.cost.esf.org/events/pemed
http://www.eurotox2012.org/
http://www2.kenes.com/agritech2012/pages/home.aspx
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Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Předběţná témata výzvy Zdraví v 7.RP 

Evropská komise zveřejnila tzv. Orientation paper, jedná se o předběţný seznam 

témat, pro která bude otevřena výzva priority Zdraví v 7. RP v červenci 2012. 

Dokument je dostupný zde. 

  

Pátá výzva IMI otevřena 

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) 

otevřela 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  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Únorový zpravodaj IMI 

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vydala únorové 

číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete především informace k 5. výzvě IMI. 

Zpravodaj je dostupný zde. 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/fp7-health-2013-orientation-paper-120402_en.pdf
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/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.imi.europa.eu/content/newsletter-archive
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Publikace k personalizované medicíně 

Evropská federace nemocnic a zdravotní péče (HOPE) vydala publikaci s názvem 

„Personalizovaná medicína v evropských nemocnicích“. V anglickém jazyce je 

dostupná zde.  

  

Záznam z akce věnované biotechnologiím 

Dne 27. března 2012 se v Evropském parlamentu uskutečnila akce EuropaBio  

k budoucnosti biotechnologií. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. Další 

informace naleznete také zde.  

  

Prezentace ze závěrečné konference projektu 4Biomass 

Závěrečná konference projektu 4Biomass se uskutečnila 21. - 22. března 2012 

v Berlíně. Prezentace řečníků zaměřené na výsledky projektu naleznete zde. Do 

projektu byli zapojení i partneři z ČR. 

  

Prohlášení k bioekonomice 

Během předsednické konference zaměřené na bioekonomiku 26. - 28. března 2012 

v Kodani vzniklo prohlášení „Bioeconomy in Action“. Obsahuje závěry, stanoviska  

a další informace z konference, toto prohlášení tak oficiálně odstartovalo strategii 

Evropské komise pro udrţitelnou bioekonomiku, která byla vydána v únoru 2012. 

Prohlášení je dostupné zde.  

  

 

http://www.hope.be/05eventsandpublications/docpublications/88_personalised_medicine/88_HOPE-PWC_Publication-Personalised-Medicine_February_2012.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.03.12_akce__EuropaBio_k_biotechnologiim.pdf
http://www.europabio.org/sme/press/europabioernst-young-report-highlights-need-european-governments-ensure-rd-converted-new
http://www.4biomass.eu/en/news-events/news-presentations-from-the-4biomass-final-conference-in-berlin
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/the_copenhagen_declaration_for_a_bioeconomy_in_action.pdf
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

Fórum WSIS 2012 

Světový summit o Informační společnosti (World Summit on the Information Society, 

WSIS) byl iniciován Organizací spojených národů s cílem vytvořit diskusní platformu 

k problematice informačních a komunikačních technologií. V r. 2012 ho hostí 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a koná se ve dnech 14. - 18. května 2012 

v Ţenevě (CH). Program a registrace jsou zde. 

  

Konference ICPAM 2012 

Mezinárodní konference k čistým a aplikovaným matematickým vědám (ICPAM 

2012) se koná ve dnech 7. - 8. července 2012 v Paříţi (FR). Diskutován bude 

nejnovější pokrok v oblasti teoretické i technologické s cílem podpořit transfer 

znalostí. Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné zde. 

  

Konference TridentCom 2012 

8. ročník Mezinárodní konference k testování a výzkumným infrastrukturám pro vývoj 

sítí a společenství (TridentCom 2012) se koná ve dnech 11. - 13. června 2012 

v řecké Soluni. Hlavním cílem akce je diskuse o experimentálních výzkumných 

infrastrukturách pro budoucí internet. Webová stránka konference je zde. Jeden ze 

seminářů je organizován projektem INFINITY (PPP Future Internet) a informace 

o něm naleznete zde. 

http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Home.aspx
http://www.icpam.org/index.htm
http://www.tridentcom.org/2012/
http://www.fi-infinity.eu/tridentcom
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EUSIPCO 2012  

Konference EUSIPCO-2012 (European Signal Processing Conference) organizovaná 

Evropskou asociací pro zpracování signálu, řeči a obrazu (EURASIP) se koná ve 

dnech 27. - 31. srpna 2012 v Bukurešti. Více informací. 

  

ICT Proposers Day 2012 

Evropská komise (DG INFSO) organizuje ve dnech 26. – 27. září 2012 ve Varšavě 

čtvrtý ročník ICT Proposers Day 2012. Akce je mezinárodním informačním dnem pro 

témata 10. a 11. výzvy ICT. Více informací . 

  

Kalendář mezinárodních akcí v oblasti ICT 

Na stránkách Evropské komise (DG INFSO) je k dispozici kalendář nadcházejích 

akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kalendář je k dispozici zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Výzva k příspěvkům – Fórum AAL 

Společný program Asistované ţití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living, 

AAL) vyhlásil výzvu k zasílání příspěvků na Fórum AAL, které se koná ve dnech  

24. - 27. září 2012 v holandském Eindhovenu. Příspěvky lze zasílat do 31. května 

2012. Další informace o Fóru naleznete zde, text výzvy zde. 

 

http://www.eusipco2012.org/home.php
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/nanoelectronics/events_en.html
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=calendar&tpa_id=7
http://www.aalforum.eu/
http://www.aalforum.eu/profiles/blogs/call-for-contributions2012


  5. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 13 

 

Výzva k příspěvkům: konference GreenCom 2012 

Ve francouzském Besançonu se ve dnech 11. - 14. září 2012 koná mezinárodní 

konference k zeleným výpočetním vědám a komunikacím (Green computing and 

communications, GreenCom 2012). Příspěvky na konferenci lze zasílat do 

15.5.2012. Další informace jsou k dispozici zde. 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

  

Nabídka spolupráce do programů EUREKA/EUROSTARS: Smart, Integrated, and 

High Tech LED Lighting System Design and Development , ALE Technologies, 

Turecko. 

  

Další programy a informace 

  

Druhý certifikovaný referenční materiál nanočástice 

Ústav pro referenční materiály a měření (IRMM) Společného výzkumného střediska 

(JRC) EK vyvinul v pořadí jiţ druhý certifikovaný referenční materiál nanočástice 

(certified reference material, CRM) s kódem ERM-FD304, který se skládá  

z křemičitých částic ve vodném prostředí. Detailní informace jsou k dispozici zde. 

http://greencom.univ-fcomte.fr/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/partner_search_form_IGLO-ALE.doc
http://www.czelo.cz/dokums_raw/partner_search_form_IGLO-ALE.doc
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=14570&dt_code=NWS&lang=en
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Zpráva ze semináře Japonsko - EU k surovinám 

Japonská agentura pro vědy a technologie (JST), Delegace EU v Japonsku  

a Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zorganizovaly ve dnech 

21. - 22. listopadu 2011 v Tokiu seminář k výzkumným aktivitám zaměřených na 

nahrazování důleţitých surovin a k budoucí spolupráci v této oblasti. Zprávu ze 

semináře naleznete zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 

Obnovitelné zdroje pro vytápění a chlazení 

Ve dnech 14. - 16. května proběhne v budově Evropského parlamentu v Bruselu 

týden pro obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení „Renewable Heating 

and Cooling Week“. Akce je pořádána za podpory evropské technologické platformy 

RHC. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

  

Helio a asteroseismologie 

V rakouském Obergurglu se uskuteční akce s názvem „The Modern Era of Helio- and 

Asteroseismology“, a to ve dnech 20. - 25. května 2012. Helioseismologie  

a asteroseismologie se zabývají výzkumem nitra Slunce a hvězd. Pomáhají 

předpovídat mj. sluneční magnetickou aktivitu, která má dopad na řízení vesmírných 

misí. Akci spoluorganizuje European Science Foundation. Další informace naleznete 

zde. 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/japan-eu-workshop_en.pdf
http://www.rhc-platform.org/singleview/article/renewable-heating-and-cooling-week-at-the-european-parliament/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=eb105084fdd40a573910d72567136a59
http://www.esf.org/index.php?id=9140
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Pozorování Země a management rizik 

Mezinárodní fórum pořádané Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) zaměřené na 

satelitní pozorování Země s ohledem na řízení geologických rizik se bude konat ve 

dnech 21. - 23. května na řeckém Santorini. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Lesní poţáry 

V New Forest (Velká Británie) se ve dnech 22. - 24. května bude konat mezinárodní 

konference věnovaná modelování, monitorování a řízení lesních poţárů. Tyto poţáry 

představují sloţitý fenomén, na jehoţ zvládnutí má vliv mnoho různých faktorů. 

Konference se proto zaměří na nejmodernější poznatky a nástroje k analýze  

a předpovídání těchto jevů. Další informace jsou k dispozici zde. 

  

Modelování změny klimatu 

Ve dnech 27. května aţ 1. června se v Obergurglu (Rakousko) koná konference 

s názvem „Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future“. Akce se 

zaměří na vývoj změn klimatu a modely, pomocí kterých se tyto změny předpovídají. 

Organizátorem akce je European Science Foundation. Více informací naleznete zde. 

  

Sesuvy a pohyb sutin 

V chorvatském Dubrovníku se ve dnech 29. - 31. května bude konat konference 

věnovaná monitorování, simulaci, prevenci a odstraňování sesuvů a toků sutin. Tyto 

sesuvy mají negativní vliv na přírodní procesy spojené s vodními zdroji a jsou také 

vysoce nebezpečné pro obyvatele ţijící v rizikových oblastech. Podrobnosti o akci 

najdete zde. 

http://www.int-eo-geo-hazard-forum-esa.org/
http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/forest-fires-2012.html
http://www.esf.org/index.php?id=9094
http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/debris-flow-2012.html
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Waterborne Days 

Ve dnech 19. - 21. června se ve španělském Santiago de Compostela budou konat 

dny Waterborne (Waterborne Days). Podrobnosti by měly být k dispozici v dohledné 

době zde. 

  

Informační dny Energie 

Evropská komise pořádá ve dnech 4. - 5. července v Bruselu informační den  

a projektovou burzu k výzvě 7. RP Energie 2013. Více informací bude moţné získat 

v dohledné době na stránkách DG RTD zde. 

  

Informační dny Doprava 

Ve dnech 18. - 19. července se budou v Bruselu konat informační dny pro výzvu  

7. RP 2013 v oblasti Doprava. Více informací bude k dispozici v brzké době zde. 

  

Letní škola ESA 

Evropská vesmírná agentura (ESA) organizuje letní školu jejímţ cílem je připravit 

studenty na novou éru evropské satelitní navigace. Letní škola proběhne ve dnech 

16. - 26. července ve Francouzských městech Toulouse a Montauban a je určena 

pro studenty, doktorandy, mladé zástupce průmyslu nebo národních agentur, kteří si 

chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Podrobnosti naleznete zde. 

  

 

http://www.waterborne-tp.org/index.php/eventDetails/P24zNzU2ZyJkNj59ZC1mKw%3D%3D%3D
http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays/index_en.htm
http://www.esa.int/esaNA/SEMT053T00H_index_0.html


  5. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 17 

 

Satelitní technologie a obnovitelné zdroje energie 

Dne 11. září se v rakouském Grazu uskuteční konference na téma obnovitelné 

energie v souvislosti s vyuţíváním satelitních technologií. Konference bude zacílena 

především na příleţitosti pro malé a střední podniky. Podrobnosti naleznete zde. 

  

IEEE SmartGridComm 

Ve dnech 17. - 20. října 2012 se v Bruselu uskuteční konference IEEE 

SmartGridComm zaměřená na komunikace inteligentních elektrických sítí. Veškeré 

podrobnosti naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

 

Další programy a informace 

  

Návrh pracovního programu Vesmír 2013 

Evropská komise zveřejnila na internetových stránkách návrh pracovního programu 

oblasti Vesmír 7. RP pro výzvu 2013. Informace obsaţené v dokumentu zatím nejsou 

http://www.eurisy.org/index.php/activities/sme/event/item/183-renewable-energy-the-added-value-of-satellite-solutions-for-smes.html
http://www.ieee-smartgridcomm.org/2011/index.html
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/


  5. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 18 

ve finální verzi. Můţe ještě dojít ke změnám. Konečná verze programu pak bude 

k dispozici v polovině července 2012. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Zpráva Advisory Group k dopravě 

Poradní skupina oblasti Doprava 7. RP vydala pátou výroční zprávu o vývoji této 

tematické priority. Dokument obsahuje mj. doporučení skupiny pro pracovní program 

výzvy Doprava 2013. K dispozici je zde. 

  

Navipedia 

ESA (Evropská vesmírná agentura) vytvořila informační systém zaměřený na 

satelitní navigaci s názvem „Navipedia“. Jedná se o nový referenční web věnující se 

vývoji a pokroku v přípravě evropských navigačních systémů. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

  

Tendr: observatoř pro elektromobilitu 

DG MOVE Evropské komise zveřejnilo veřejnou zakázku na Evropskou observatoř 

pro elektromobilitu. Tato observatoř by mj. monitorovala trendy, zpracovávala 

statistické údaje a identifikovala nedostatky v oblasti elekromobility v Evropě. 

Nabídka je otevřená do 5. června 2012. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

  

Zpráva ze semináře Japonsko - EU k surovinám 

Japonská agentura pro vědy a technologie (JST), Delegace EU v Japonsku  

a Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zorganizovaly ve dnech 

21. - 22. listopadu 2011 v Tokiu seminář k výzkumným aktivitám zaměřených na 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5852&lang=en&title=Space%20FP7%20Work%20Programme%202013
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/advisory-groups/transport_2011_report.pdf
http://www.esa.int/esaNA/SEM8TLEWF0H_index_0.htm
http://ec.europa.eu/transport/tenders/index_en.htm


  5. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 19 

nahrazování důleţitých surovin a k budoucí spolupráci v této oblasti. Zprávu ze 

semináře naleznete zde. 

  

Inaugurační zasedání EPUE 

Zahajovací zasedání Evropské platformy univerzit věnujících se výzkumu, vzdělávání 

a odborné přípravě v oblasti energetiky (European Platform of Universities Engaged 

in Energy Research, Education and Training, EPUE) se konalo ve dnech  

23. - 24. února 2012 na Technické univerzitě v Delftu (NL). Zprávu o průběhu 

zasedání včetně prezentací naleznete zde. Informaci u EPUE, která v současnosti 

sdruţuje 165 vysokých škol (včetně čtyřech českých – ČVUT, TU-VŠB, UP a ZČU), 

je k dispozici zde. 

  

Granty a kontrakty v dopravě a mobilitě 

Evropská komise zveřejnila rozhodnutí o pracovním programu grantů a kontraktů 

v oblasti dopravy a mobility pro rok 2012. Dokument naleznete zde. 

  

Hodnotitelé pro projekty IEE, Marco Polo, Eco-innovation 

Agentura EACI hledá nové hodnotitele projektů v programech Intelligent Energy 

Europe (IEE), Eco-innovation a Marco Polo. Výzva je určena pro experty v oblastech 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, silniční dopravy a ekologizace 

podnikání a výroby. Zájemci se mohu informovat zde. 

  

Výzkumná agenda Smart Grids 2035 

Evropská technologická platforma Smart Grids vydala aktualizovanou verzi 

Strategické výzkumné agendy – do roku 2035. Dokument obsahuje strategické cíle  

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/japan-eu-workshop_en.pdf
http://www.eua.be/news/12-03-01/Inaugural_Meeting_of_the_European_Platform_of_Universities_Engaged_in_Energy_Research_Education_and_Training_EPUE_TU_Delft_The_Netherlands.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Research/EPUE-Members-February-2012.sflb.ashx
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/Universities-Engaged-in-Energy-Research.aspx
http://ec.europa.eu/transport/tenders/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm
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a prostředky (technologie), jimiţ by měl sektor těchto cílů dosáhnout. Agenda je ke 

staţení zde. 

  

Stáţisté pro Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky nabízí místo pro stáţistu na období 

6 - 12 měsíců. Úkolem stáţisty bude podporovat činnost sekretariátu JTI. Zájemci se 

mohou hlásit do 29. června 2012. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Studie pro sítě metra a tramvají v Evropě 

Ţelezniční technologická platforma ERRAC ve spolupráci s UITP vydala studii 

věnovanou evropským systémům metra, lehké ţeleznice a tramvají. Tato studie má 

zmapovat vývoj, budoucí směřování a potřeby zmíněných systémů. Dokument je ke 

staţení zde. 

  

EURATOM 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

International conference on science communication 

Ve dnech 4. - 7. září 2012 se ve francouzském Nancy uskuteční třetí ročník 

mezinárodní konference "Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, 

http://www.smartgrids.eu/documents/sra2035.pdf
http://www.cleansky.eu/content/news/clean-sky-seeking-trainee-12-months
http://www.errac.org/IMG/pdf/errac_metrolrtramsystemsineurope.pdf
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Technique et Industrielle 2012". Konference bude zaměřena na vztahy mezi vědou, 

technologiemi a současnou společností se zvláštním důrazem na roli univerzit  

a výzkumných center v tomto procesu. Akce bude zkoumat nové formy dialogu mezi 

"producenty znalostí" a lidmi, pro něţ musí být technologický pokrok vztahován 

k etickým, politickým a ekonomickým otázkám. Více informací. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

  

Další programy a informace 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE 

Akce k evropskému výzkumu 

  

Evropský týden MSP 

V týdnu 15. - 21. října 2012 bude na různých místech v Evropě probíhat Evropský 

týden malých a středních podniků (MSP), který organizuje Evropská komise. Cílem 

http://www.jhc2012.eu/index.php/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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akce je podpořit podnikání a šířit informace. Zájemci se mohou zaregistrovat k 

organizování vlastní akce. Více informací naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

 

 

Zpravodaj e-IRG 

Letošní první číslo zpravodaje Reflexní skupiny pro e-Infrastruktury (e-IRG) vyšlo  

v březnu a obsahuje, mimo jiné, závěry ze setkání delegátů ve Varšavě, strategický 

dokument „e-Infrastructures in support of the Digital Agenda“ a novinky infrastruktur 

PRACE, EGI a eScienceTalk. Zpravodaj naleznete zde. 

  

Studie k politice soudrţnosti a udrţitelnému vývoji 

Za podpory Evropské komise vznikla studie „Politika soudrţnosti a udrţitelný rozvoj“. 

Naleznete ji v oddíle „Latest studies“ zde. Věnuje se tématu, jak můţe kohezní 

politika přispět k rozvoji „zelené“ ekonomiky.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.e-irg.eu/images/stories/e-irg_newsletter_march_2012.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_en.cfm
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Akce k evropskému výzkumu   

  

První Finanční fórum EUA  

V prostorách salcburské univerzity (AT) se ve dnech 11. - 12. června 2012 koná 

historicky první Finanční fórum EUA (Sdruţení evropských univerzit), které poskytne 

diskusní platformu pro instituce vysokoškolského vzdělávání, státní správu, veřejné  

i soukromé poskytovatele financí a partnery. Na akci se můţete registrovat do 24. 5. 

2012. Další informace jsou dostupné zde. 

  

Výroční konference ACA 2012 

Výroční konference Sdruţení pro akademickou spolupráci (Academic Cooperation 

Association, ACA) se pod názvem „Tying it all together“ uskuteční ve dnech 10. - 12. 

června 2012 v Helsinkách (FI). Program a moţnost registrace naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Cestovní granty do zemí Karibiku 

Projekt 7. RP EUCARINET podporující vědeckou spolupráci EU se zeměmi karibské 

oblasti (Fostering EU-Caribbean research and innovation networks) otevřel výzvu 

k ţádostem o cestovní granty pro výzkumné pracovníky EU a zemí Karibiku s cílem 

podpořit společnou účast v projektech 7. RP. Uzávěrky výzvy se liší dle tématu 

(poslední je 20. 7. 2012). Detaily jsou dostupné na webové stránce projektu. 

  

http://www.eua.be/eua-funding-forum.aspx
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=561
http://www.eucarinet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=129&catid=1&Itemid=24
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Výzva k rozvoji Znalostních aliancí 

EK zveřejnila dne 30. března 2012 výzvu k předkládání návrhů na další rozvoj 

znalostních aliancí. Jedná se o pilotní iniciativu zahájenou v r. 2011. EP se rozhodl 

podpořit jejich další rozvoj a na r. 2012 alokoval rozpočet ve výši jednoho milionů 

eur. Plně budou znalostní aliance implementovány v navrhovaném programu EU 

Erasmus pro všechny (2014 - 2020). Znalostní aliance jsou strukturovanými 

partnerstvími vzdělávacích institucí a inovačních partnerů. Text výzvy, která je 

otevřena do 28. 6. 2012, naleznete zde. 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Broţurka o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků 

VŠCHT Praha vydala aktualizaci broţury "ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH 

PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI" zahrnující legislativní změny z roku 

2011. Příručka obsahuje informace o úkonech, které musí hostitelská organizace 

učinit v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka, komentované 

přílohy (dohoda o hostování, závazek k úhradě, dodatek k pracovní smlouvě, 

prohlášení o shodě) a anglicko-český slovník často pouţívaných frází a pojmů. Je  

k dispozici ke staţení  zde. 

  

Výstupy konzultace EUA k programu Erasmus pro všechny 

http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-804-7/anotace/
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Sdruţení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo výsledky konzultací se svými členy  

k návrhu příštího unijního programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládeţ  

a sport “Erasmus pro všechny” na léta 2014 - 2020. Tiskové prohlášení EUA je zde, 

dokument s výstupy zde. 

  

Inaugurační zasedání EPUE 

Zahajovací zasedání Evropské platformy univerzit věnujících se výzkumu, vzdělávání 

a odborné přípravě v oblasti energetiky (European Platform of Universities Engaged 

in Energy Research, Education and Training, EPUE) se konalo ve dnech 23. - 24. 

února 2012 na Technické univerzitě v Delftu (NL). Zprávu o průběhu zasedání včetně 

prezentací naleznete zde. Informaci u EPUE, která v současnosti sdruţuje 165 

vysokých škol (včetně čtyřech českých – ČVUT, TU-VŠB, UP a ZČU), je k dispozici 

zde. 

  

Studie LERU o kancelářích pro transfer technologií 

Liga evropských výzkumných univerzit (League of Euroepan Researh Universities, 

LERU) zveřejnila studii obsahující 10 nejdůleţitějších faktorů podmiňujících úspěšné 

a efektivně fungující kanceláře pro transfer technologií na vysokých školách. Studii 

pod názvem The TTO, a university engine transforming science in innovation 

naleznete zde. 

  

Výroční zpráva ERC za rok 2011 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2011. 

Dokument je dostupný zde. 

  

http://www.eua.be/News/12-03-15/Results_of_EUA_consultation_on_EC_Proposal_for_next_education_and_training_programme_Erasmus_for_All.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Newsletters_2012/Erasmus_for_all_-_EUA_member_consultation_results.sflb.ashx
http://www.eua.be/news/12-03-01/Inaugural_Meeting_of_the_European_Platform_of_Universities_Engaged_in_Energy_Research_Education_and_Training_EPUE_TU_Delft_The_Netherlands.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Research/EPUE-Members-February-2012.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Research/EPUE-Members-February-2012.sflb.ashx
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/Universities-Engaged-in-Energy-Research.aspx
http://www.leru.org/files/publications/TTO_paper_final.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_annual_report_2011.pdf
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Zpravodaj ERC 

Evropská výzkumná rada (ERC) vydala březnové číslo svého newsletteru. Informuje 

v něm např. o pětiletém výročí svého fungování a nabízí řadu rozhovorů. Zpravodaj 

je k dispozici zde. 

  

Příručka pro hodnotitele 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila příručku pro hodnotitele Synergy grantů 

(vztahuje se k pracovnímu program 2012). Je k dispozici zde.  

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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