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Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ke dni  

19. května 2011 otevřelo 1. vlnu ţádostí o institucionální 

podporu na podporu účasti v projektech společných 

technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 2011.  

 

1. vlna ţádostí vztahující se k projektům vybraným v rámci výzvy JU ARTEMIS 

CALL 2010 a JU ENIAC CALL 2010 je otevřena do 23. června 2011 do 14:30 hodin. 

Do uvedeného termínu musí být ţádosti odeslány v elektronické podobě 

prostřednictvím webové aplikace eprojekt, listinná podoba ţádosti vytvořené 

webovou aplikací včetně čestného prohlášení uchazeče musí být doručena na 

adresu MŠMT, Odbor 32, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 v obálce označené „1. vlna 

ţádostí o dofinancování projektů ARTEMIS/ENIAC“, přičemţ rozhodující je datum 

podacího razítka, které musí souhlasit se dnem uzavření vlny, coţ je 23. červen 

2011.  

Výzva k předkládání projektů společných  
technologických iniciativ ARTEMIS A ENIAC 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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     Softwarovou přihlášku eprojekt včetně dalších informací naleznete na adrese: 

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-RP/. 

    Spolu s otevřením 1. vlny ţádostí o institucionální podporu na podporu účasti  

v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zveřejňují 

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti  

v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC (dále jen 

„pravidla“). Jednou z nejdůleţitějších změn aktualizovaných pravidel je nové 

ustanovení týkající se směnného kurzu pro přepočet podpory z EUR na Kč (viz 

článek 7 odstavec 2 pravidel) a také změna termínu pro podání finanční periodické 

zprávy za kalendářní rok řešení, a to jiţ do 20. ledna následujícího roku (viz článek 

9 odstavec 2 pravidel). Způsob a náleţitosti předkládání ţádostí o poskytnutí 

institucionální podpory jsou vymezeny článkem 4 pravidel.  

     Pravidla naleznete zde: pravidla ARTEMIS ENIAC 2011.pdf  
 

 

 
      

     Ve dnech 3. 5. 2011 – 10. 5. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů 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 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-RP/
http://www.msmt.cz/file/15855
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation
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 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

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

  
ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 
  

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

  
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 
  

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

  
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
  

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

  
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
  

 Akce k evropské mu výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace  

 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

  

Vědní politika 
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Nově publikovaná stanoviska k přípravě 8. RP 

Výstupy konzultací britské vlády naleznete zde, stanovisko Švýcarských akademií 

umění a věd (SAAS) zde, názory Národní rady pro výzkum Itálie (CNR) zde, reakci 

britských rad pro výzkum zde, dokument německé Společnosti Max Planck zde  

a stanovisko Evropské technologické platformy pro stavebnictví (ECTP) zde. 

  

Konzultace EK k mezinárodní spolupráci 

V rámci přípravy nové generace programů VaVaI zorganizovala EK v Bruselu dne 

17. května 2011 konzultace k EK k mezinárodnímu rozměru ve výzkumu. Záznam 

z této akce je zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví 

  

Nová skupina kanceláří pro transfer technologií  

V návaznosti na jeden ze závazků obsaţených v textu vlajkové iniciativy Unie inovací 

zahájilo Společné výzkumné středisko (JRC) činnost nové Skupiny kanceláří pro 

transfer technologií (TTO Circle – Technology Transfer Offices Circle) s cílem posílit 

jejich vzájemnou spolupráci. Poprvé se tato skupina sešla ve dnech 28. - 29. 4. 2011 

v nizozemském Noordwijku. Sloţení skupiny a další informace jsou k dispozici zde, 

prezentace z 1. setkání zde. 

  

Školící kurs k fondům EU 

EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) 

organizuje ve dnech 16. - 17. června 2011 v Bonnu (DE) školící kurs k fondům EU. 

Účastníci se naučí psát úspěšný projekt, zakládat konsorcia, definovat rozpočet atp. 

Další informace naleznete zde. 

  

Další informace a analýzy 

  

Jmenován ředitel EIT 

Správní rada Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) jmenovala 

José Manuel Leceta jako ředitele EIT, který povede centrálu EIT v Budapešti 

následující čtyři roky. Více informací.  

http://www.bis.gov.uk/fp8-call-for-evidence
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Position_Green_Paper_Swiss_Academies_1.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/CNR_POSITION_PAPER_CSFRI.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/110428_rcuk_csfri.pdf
http://www.mpg.de/1265205/EU_Theses_MPS
http://www.ectp.org/cws/params/ectp/download_files/27D1522v1_ECTP_Position_Paper.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/17.05.11_Konzultace_EK_k_mezinarodnimu_rozmeru_VaVaI.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13300&dt_code=NWS&lang=en
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=3810&dt_code=EVN
http://www.eadi.org/events/forthcoming-events/eadi-masterclass/events-2011/funding-june.html
http://eit.europa.eu/press/news-archive/single-view/article/jose-manuel-leceta-appointed-director-of-the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit.html
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Výroční zpráva JRC za rok 2010 

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise zveřejnilo svoji Výroční zprávu 

za rok 2010. Naleznete ji zde. 

  

Výzkumná spolupráce se západním Balkánem  

Nově publikovaná broţura EK poskytuje přehled výzkumné spolupráce EU a zemí 

západního Balkánu. Prostudovat i ji můţete zde. 

  

Iniciativy společného programování 

V Bruselu se dne 18. května 2011 konal seminář ke společnému programování. 

Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde, prezentace zde a zde. 

  

Konference PCP 2011 

Maďarské předsednictví v Radě EU organizovalo v Budapešti ve dnech  

11. - 12. dubna 2011 konferenci zabývající se před-obchodním zadávání veřejných 

zakázek (PCP 2011). Záznam kanceláře CZELO je zde. 

  

Austrálie a JAR: výzkumná stipendia a spolupráce 

Moţnosti a příleţitosti ve VaV, které evropským výzkumným pracovníkům nabízí 

Austrálie a Jihoafrická republika, jsou obsaţeny v záznamu kanceláře CZELO 

z akce, jeţ se konala v Bruselu dne 19. května 2011 - zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Školení pro předkladatele projektů priority Zdraví 7. RP 

Iniciativa Fit for Health organizuje dne 21. června 2011 v řeckých Aténách 

mezinárodní školení pro předkladatele projektů do priority Zdraví 7. RP . Účast na 

školení je zdarma. Více informací naleznete zde.  

  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_ar_2010.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/western_balkans_2010.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18.05.11_seminar_ke_spolecnemu_programovani.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18.05.11_JPIs_-_prezentace_1.zip
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18.05.11_JPIs_-_prezentace_2.zip
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.-12.04.11_konference_PCP_2011_Budapest.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/19.05.11_IGLO_Open_Special_k_INCO.pdf
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-health-applicants-21st-june-2011-athens-greece/150.aspx
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Regionální informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP s tématem 

Personalizovaná medicína  

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační 

medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádají Regionální 

informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP s tématem Personalizovaná medicína, 

který se uskuteční dne 16. června 2011 v Olomouci. Více informací zde.  

  

Informační den k 4. výzvě IMI 

Innovative Medicines Initiative (IMI) pořádá dne 17. června 2011 v belgickém Bruselu 

informační den ke 4. výzvě IMI. Bliţší informace naleznete zde.  

  

Informační den a partnerské setkání výzvy KBBE 2012 

Evropská komise organizuje 15. července 2011 v belgickém Bruselu Informační den 

a partnerské setkání k výzvě 2012 pro oblast KBBE 7. rámcového programu. Více 

informací naleznete zde, registrace je dostupná zde.  

  

Workshop NeSy'11  

Sedmý ročník mezinárodního workshopu NeSy'11 se uskuteční 16. – 18. července 

2011 v Barceloně ve Španělsku. Tato akce se zaměří na téma ‚Neural-Symbolic 

Learning and Reasoning„. Bliţší informace se dozvíte zde.  

  

Seminář k informačním systémům ve zdravotní péči - ProHealth’11 

Ve francouzském Clermont-Ferrand se 29. srpna 2011 uskuteční 4. ročník 

mezinárodního semináře ProHealth‟11 k informačním systémům ve zdravotní péči. 

Tato akce s názvem „Process-oriented Information Systems in Healthcare‟ se zaměří 

na témata z oblasti informačních a komunikačních technologií a zdravotní péče. Více 

naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

http://www.fp7.cz/zdravi-health/detail-akce/eventid-6149/
http://www.imi.europa.eu/events/2011/05/18/open-info-day-4th-call-proposals
http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/
http://www.tetalap.hu/biobro2011/
http://knoesis.wright.edu/faculty/pascal/nesy/NeSy11/
http://www.uni-ulm.de/in/prohealth-11.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

  

Webová stránka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity  

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity. Webovou stránku s bliţšími informacemi naleznete zde.  

  

Závěrečná zpráva projektu BECOTEPS k budoucnosti biohospodářství 

Projekt BECOTEPS vydal závěrečnou zprávu s názvem „The European Bioeconomy 

in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal 

Challenges.‟ Zpráva se zabývá evropským biohospodářstvím a jeho moţnostmi, jak 

přispět k řešení tzv. velkých výzev. Zároveň předkládá soubor politických doporučení 

v oblasti biohospodářství. Dokument spolu s informacemi o projektu BECOTEPS je 

k dispozici zde.  

  

Broţura projektů 7.RP zaměřených na antimikrobiální rezistenci 

Evropská komise publikovala broţuru se souhrnným přehledem projektů priority 

Zdraví v 7. RP, které se věnují problematice antimikrobiální rezistence. Celkový 

rozpočet těchto projektů se pohybuje okolo 150 mil. EUR. Broţuru naleznete 

zde. Web Komise věnovaný tématu antimikrobiální rezistence je dostupný zde.  

  

Vize do budoucna JPI „A healthy diet for a healthy life” 

Iniciativa společného programování „A healthy diet for a healthy life“ (JPI HDHL) na 

svých stránkách zveřejnila svůj Vision paper. Tento dokument obsahuje plány a cíle 

pro rozvoj této iniciativy do roku 2030. Ke staţení je k dispozici zde.  

  

Veřejná zakázka DG AGRI 

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK otevřelo veřejnou zakázku 

na vypracování studie o významu zemědělských produktů chráněných geografickým 

označením. Maximální rozpočet tohoto projektu můţe dosáhnout 300 000 EUR. 

Uzávěrka podání nabídek je 29. června 2011. Více informací se dozvíte zde.  

  

 

 

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=cs
http://www.abakus.be/plantetp/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=67
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/pdf/eu-research-on-antimicrobial-resistance_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php?index=5
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/34_en.htm
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Předběţná témata výzev priority Zdraví v 7. RP pro rok 2012 

Evropská komise zveřejnila předběţný pracovní program (tzv. orientation paper)  

s tématy výzev priority Zdraví v 7. RP pro rok 2012. Dokument je přístupný zde. 

Výzvy budou pravděpodobně otevřeny v červenci 2011.  

  

Prezentace z konference k biomedicínskému výzkumu  

Prezentace z 2. ročníku konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských 

zdrojů v nemocnicích, která se konala ve dnech 14. – 15. dubna 2011 na zámečku 

Větruše v Ústí nad Labem jsou k dispozici zde.  

  

Přehled ERA-NET a ETP v oblasti KBBE 

Evropská komise vydala dvě broţury z oblasti KBBE (potraviny, zemědělství, rybolov 

a biotechnologie), jedna obsahuje přehled projektů typu ERA-NET (zde), druhá 

broţura mapuje Evropské technologické platformy - ETP (zde).  

  

Prezentace z IMI Stakeholder Forum 2011 

Prezentace řečníků a další informace z IMI Stakeholder Forum 2011, které proběhlo 

12. května v maďarské Budapešti, naleznete zde.  

  

Záznamy z konferencí 

Záznam z konference k personalizované medicíně, která proběhla 12. – 13. května 

v Bruselu, naleznete zde. Záznam z konference Evropské technologické platformy 

„Plants for the Future“ je k dispozici zde.  

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

  

VPH-FET konference 

Konference VPH-FET projektu 'Technologies for the Future of the Virtual 

Physiological Human' se koná dne 27. června 2011 v Londýně. Více informací. 

http://cordis.europa.eu/fp7/health/
http://www.kzcr.eu/veda-a-vyzkum/konference-a-seminare/prezentace-2-rocnik-konference-biomedicinsky-vyzkum-s-podporou-evropskych-zdroju-v-nemocnicich.aspx?id=f547376f-d284-4e0e-8014-bb442be2ea10
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA-NET.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/tps_factsheet.pdf
http://www.imi.europa.eu/events/2011/04/08/stakeholder-forum-2011
http://www.czelo.cz/dokums_raw/12.-13.05.11_European_perspectives_in_personalized_medicine.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/17.05.11_ETP_Plants_for_the_Future.pdf
http://www.biomedtown.org/biomed_town/VPHFET/reception/VPHFETflyer.pdf
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WINVR 2011 

Konference k virtuální realitě WINVR 2011 - World Conference on Innovative Virtual 

Reality, se koná ve dnech 27. - 29. června 2011 v italském Milánu. Více informací.  

  

Network Information Security Summer Schoul 

Agentura ENISA (The European Network and Information Security Agency) a Institut 

pro počítačové vědy ICS pořádají ve dnech 27. června - 1. července 2011 v řeckém 

Hersonissosu letní školu zaměřenou na bezpečnost sítí a informací. Více informací.  

  

CEE-SET'2011 

Ve dnech 25. - 26. srpna 2011 se bude v maďarském Debrecenu konat pátý ročník 

konference CEE-SET'2011 (The Fifth Central and Eastern European Conference on 

Software Engineering Techniques). Více informací. 

  

Konference 'Internet and societies' 

Konference na téma "Internet and societies – New innovation paths" se zaměřením 

na výzvy budoucího internetu, se koná pod záštitou Evropské komise ve dnech  

7. - 9. září 2011 v Bruselu. Více informací. 

  

International Workshop on Data Visualisation 

Druhý mezinárodní seminář zaměřený na vizualizaci dat DATAVIEW 2011 se koná 

ve dnech 14. - 15. září 2011 ve švýcarském Luganu. Více informací. 

  

Konference ACIB 2011 

První ročník konference k integrální biomatematice “Annual Conference on Integral 

Biomathics” (ACIB 2011) se bude konat ve skotském městě Stirling ve dnech  

29. - 31. srpna 2011. Akci organizuje projekt Inbiosa ('Integral biomathics support 

action), finančně podpořený ze 7. RP. Další informace včetně registrace naleznete 

zde. 

  

Konference NanoteC11 

http://www.asmeconferences.org/winvr2011/
http://www.nis-summer-school.eu/
http://cee-set.njszt.hu/
http://paradiso-fp7.eu/events/2011-conference/
http://dataview.como.polimi.it/2011/
http://www.inbiosa.eu/en/Workshops-And-Conferences-View.html?article=acib-11
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Konference „Nanotechnology in Carbon and Related Materials” (NanoteC11) se koná 

ve dnech 31. srpna – 3. září 2011 ve francouzském Nantes. Další informace včetně 

registrace naleznete zde. 

  

Konference k mechatronickým systémům a materiálům 

V pořadí jiţ 7. mezinárodní konference k mechatronickým systémům a materiálům 

(Mechatronic Systems and Materials, MSM 2011) se koná ve dnech 7. - 9. července 

v litevském městě Kaunas. Další informace o této akci naleznete zde. 

 

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

Vyhlášeno 6 FET Flagships projektů 

Evropská komise vyhlásila 6 výzkumných projektů v oblasti budoucích a nově 

vznikajících technologií (Future and emerging technologies - FET). Tyto projekty 

obdrţí grant ve výši 1,5 mil. euro k dalšímu propracování svého návrhu a následně 

budou vybrány 2 projekty k realizaci. Více informací. 

   

Veřejná konzultace ke cloud computing 

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k vyuţití  'cloud computing' v Evropě. 

Příspěvky budou vyuţity při přípravě 'European cloud computing strategy', kterou EK 

představí v roce 2012. Online konzultace je otevřena do 31. srpna a je přístupná zde. 

  

ARTEMIS a ENIAC, první vlna ţádostí otevřena 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ke dni 19. května 2011 otevírá 1. vlnu 

ţádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných 

technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 2011. 1. vlna ţádostí vztahující se  

k projektům vybraným v rámci výzvy JU ARTEMIS CALL 2010 a JU ENIAC CALL 

2010 je otevřena do 23. června 2011 do 14:30 hodin.  Více informací.  

http://www.britishcarbon.org/nanotec/index.html
http://www.ktu.lt/msm/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/270&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/artemis-a-eniac-prvni-vlna-zadosti-otevrena
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Pozitivní efekt fotonických technologií 

Studii s názvem “Pozitivní efekt fotonických technologií na evropskou ekonomiku: 

evropská perspektiva“ byla zveřejněna 29. dubna 2011. Studie uvádí, ţe cca 20-30% 

evropského hospodářství a 10% evropských pracovních sil závisí právě na fotonice 

jako klíčové technologii. Další informace včetně studie samé naleznete zde. 

  

Iniciativa reFINE 

Evropská technologická platforma pro stavebnictví (ECTP) zahájila novou iniciativu 

reFINE (Research for Future Infrastructure Networks in Europe), v rámci které 

poţaduje realizaci výzkumu relevantních infrastruktur prostřednictvím iniciativy 

velkých rozměrů. Další informace naleznete zde. 

  

Konference PCP 2011 

Maďarské předsednictví v Radě EU organizovalo v Budapešti ve dnech  

11. - 12. dubna 2011 konferenci zabývající se před-obchodním zadávání veřejných 

zakázek (PCP 2011). Záznam kanceláře CZELO je zde. 

  

Program Safer Internet - výzva pro nezávislé experty 

Evropská komise vyhlásila výzvu pro hodnotitele v rámci programu Safer internet 

2009 - 2013. Uzávěrka výzvy je 30. září 2013.  Více informací. 

  

Záznam z FET 2011 

Ve dnech 4. – 6. května 2011 se v Budapešti konala konference The European 

Future Technologies Conference and Exhibition (FET 2011). Záznam kanceláře 

CZELO z této akce je k dispozici zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Infoden – výzva Ocean Of Tomorrow 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6921
http://www.ectp.org/TFI.asp
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.-12.04.11_konference_PCP_2011_Budapest.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/4-6.5.2011-FET_2011,_Budapest-web.pdf
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Evropská komise pořádá dne 16. června v Bruselu informační den k výzvě Ocean of 

Tomorrow. Více informací a registrace budou k dispozici v dohledné době zde. 

  

Partnerská burza k výzvě ŢP 

V Bruselu se bude 17. června konat partnerská burza pro oblast Ţivotní prostředí 7. 

RP se zvláštním zaměřením na spolupráci s Ruskem. Cílem akce je příprava na 

nadcházející výzvu Ţivotní prostředí, která bude vyhlášena koncem července 2011. 

Pro více informací pokračujte zde. 

  

Informační den pro TEN-T 

Dne 29. června pořádá výkonná agentura pro trans-evropské dopravní sítě (TEN-T 

Executive Agency) v Bruselu informační den TEN-T. Hlavními tématy infodne budou 

priority výzvy 2011 – ERTMS (European Rail Traffic Management System), RIS 

(River Information Services) a MoS (Motorways of the Sea). Podrobnější informace 

naleznete zde. 

  

Informační dny PPP 

Evropská komise pořádá ve dnech 11. - 12. července 2011 v Bruselu informační dny 

pro iniciativy partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) – Factories of 

the Future, Green Cars a Energy-Efficient Buildings. Výzvy obsahující témata PPP 

budou otevřeny 20. července. Podrobnější informace budou v dohledné době 

k dispozici zde. 

  

Umělá inteligence v kosmu 

Workshop s názvem „Artificial Intelligence in Space: Intelligence beyond planet 

Earth“ pořádá National Aeronautics and Space Administration ve spolupráci s ESA 

dne 17. července ve španělské Barceloně. Akce je zaměřena především na 

nejnovější aplikace a pokrok dosaţený v oblasti vyuţití umělé inteligence v kosmu  

a kosmickém výzkumu. Podrobnější informace najdete zde. 

  

 

 

Exploring new landscapes of energies 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/ocean2012/index_en.html
http://www.b2match.eu/environmentresearch2011
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/2011_ten-t_info_day_96_29_june_2011_-_save_the_date.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/news-events_en.html
http://www.congrex.nl/11M10/
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Ve dnech 1. - 5. srpna se v Brně bude konat konference s názvem „Expoloring new 

landscapes of energies“. Konference věnovaná vlivům lidské činnosti na přírodní 

cykly je určena především odborníkům na environmentální geografii, potaţmo 

geologii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii a další příbuzné obory. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

    

Evropský týden mobility 

Ve dnech 16. - 22. září 2011 se bude konat Evropský týden pro mobilitu – akce 

zaměřená na zvyšování povědomí a propagaci vyuţívání ekologičtějších dopravních 

prostředků – veřejné dopravy, jízdních kol a chůze. Podrobnější informace naleznete 

zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Další programy a informace 

  

Zpráva o implementaci EEPR  

Evropská komise zveřejnila zprávu o implementaci Evropského energetického 

programu pro obnovu (European Energy Programme for Recovery; EEPR). Cílem 

programu je urychlit a zabezpečit investice do projektů zaměřených na energetické 

infrastruktury a technologie. Zpráva je k dispozici zde. 

  

Publikace LIFE 

Program LIFE uveřejnil novou publikaci s názvem „LIFE and Resource Efficiency: 

Decoupling growth from resource use“. Broţura obsahuje příklady úspěšných 

projektů zaměřených na zvyšování účinnosti vyuţívaní zdrojů ve výrobě, vyuţití 

principů eco-design v průběhu ţivotního cyklu produktů apod. Publikace je zájemcům 

k dispozici zde. 

  

 

http://www.geonika.cz/doplnky/Congeo%202011.pdf
http://www.mobilityweek.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0217:EN:HTML:NOT
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/resource_efficiency.pdf
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Projekty NER300 

Na stránkách Evropské komise je k dispozici statistika projektů podaných (za 

jednotlivé země EU) do programu NER300 k 9. květnu 2011. 

  

Příspěvek ESSC k přípravě 8. RP 

Evropský výbor pro vědy o kosmu (European Space Sciences Committee, 

ESSC) připravil svou pozici k přípravě 8. rámcového programu. Dokument naleznete 

zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Sympozium 'Women and gender studies - where do we stand?' 

Mezinárodní sympozium s názvem 'Women and gender studies - where do we 

stand?' se koná ve dnech 14. - 17. září 2011 v Paříţi. Více informací.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

Newsletter Ţeny a věda 

Vyšlo nové číslo newsletteru Ţeny a věda, aktuální dubnové číslo si můţete stáhnout 

zde. 

  

Sociální síť pro vědce 

Byla spuštěna sociální síť pro vědce - ResearchGate, která spojuje vědce z celého 

světa. 

  

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011051301_en.htm
http://www.esf.org/research-areas/space-sciences/publications.html
http://dhst-woman.mpiwg-berlin.mpg.de/doku.php?id=cfp_paris_2011
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.cec-wys.org/media/21f3a14a07/nL%20DUBEN%202011.pdf
http://www.researchgate.net/
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Letní škola regionální spolupráce 

8. ročník mezinárodní letní školy věnované regionální spolupráci proběhne  

3. – 10. července 2011 ve Vídni, v Rakousku. Jedná se o příleţitost pro mladé vědce 

z oblasti politických a sociálních věd i další zájemce. Uzávěrka přihlášek je  

12. června 2011. Tuto akci organizuje Institut pro region Podunají a střední Evropu 

(IDM) a další aktéři. Více informací naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Společné výzvy (Joint Calls) ERA-NETs a nadnárodních programů spolupráce ve 

výzkumu a vývoji naleznete zde. 

  

Další programy a informace  

  

Newsletter projektu EuroRIs-Net 

Další číslo zpravodaje projektu EuroRIs-Net (síť národních kontaktních pracovníků 

pro výzkumné infrastruktury 7. RP ), je k dispozici zde. 

  

Úspěšné projekty výzkumných infrastruktur z výzvy 2011 

Evropská komise uveřejnila na svých webových stránkách přehled projektů, které 

byly vybrány k negociacím v minulé výzvě (FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1). 

Tento přehled je ke staţení zde. 

  

 

 

http://www.drcsummerschool.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/index.cfm/info/Jointcalls
http://www.euroris-net.eu/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/eurorisnetenewsletterissue7may2011_1304618835_1.pdf
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/call8-shortdescriptionofprojects.pdf
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Strategická zpráva k výzkumným infrastrukturám 

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zveřejnilo v březnu 

2011 „Strategickou zprávu k výzkumným infrastrukturám – Cestovní mapu 2010“. 

První část dokumentu obsahuje pracovní plán ESFRI na příští léta a druhá část 

aktualizovanou cestovní mapu pro 48 evropských výzkumných infrastruktur (výhled 

na 10 - 20 let). Do cestovní mapy bylo přidáno 6 infrastruktur, 3 z oblasti energetiky  

a 3 z oblasti biologických a lékařských věd. Další informace jsou dostupné zde, 

vlastní zpráva zde. 

  

Nový nástroj pro vlastníky MSP pro výpočet hodinové sazby 

V lednu 2011 přijala Evropská komise tři nová opatření ke zjednodušení fungování  

7. rámcového programu. Jedním z nich je, ţe vlastníci malých a středních podniků 

(MSP), jejichţ platy se obvykle nevykazují v jejich účetnictví, mohou nyní za svůj 

podíl na práci ve výzkumných projektech získat paušální částky. K podpoře tohoto 

opatření představila EK on-line nástroj pro výpočet hodinové sazby pro osobní 

náklady. Naleznete ho zde.  

  

Výsledky veřejné konzultace k 5. zprávě o hospodářské a sociální soudrţnosti  

Evropská komise zveřejnila zprávu s výsledky veřejné konzultace, která byla 

vyhlášená v souvislosti s vydáním 5. zprávy o hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Do konzultace přispělo přes 400 zájemců, kteří vyjádřili svůj názor k politice 

soudrţnosti. Více informací a výsledky naleznete zde.  

  

Průzkum k magazínu Inforegio Panorama 

Generální ředitelství EK pro regionální politiku pravidelně vydává informační magazín 

Inforegio Panorama. Nyní do 31. května 2011 sbírá podněty ke zlepšení tohoto 

magazínu. Přispět svým názorem můţete zde.  

  

Soutěţ pro mladé vědce z oblasti evropské regionální politiky 

Generální ředitelství EK pro regionální politiku a Asociace regionálních studií 

organizují soutěţ určenou mladým vědcům z oblasti evropské regionální politiky. Tito 

vědci mohou prezentovat svůj výzkum ve formě plakátu na Evropském týdnu měst  

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/cordis-sme-owners-rates_en.xls
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/answers_en.cfm
http://surveys.publications.europa.eu/formserver/regio_panorama
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a regionů -  Open Days 2011. Nejlepší plakáty budou finančně oceněny. Uzávěrka 

přihlášek je 17. června 2011. Více informací zde.  

  

Veřejná konzultace k mezinárodnímu potenciálu MSP 

Generální ředitelství EK pro podnikání a průmysl vyhlásilo veřejnou konzultaci 

k problematice mezinárodního potenciálu malých a středních podniků (MSP). EK 

přivítá názory reagující na současné (i moţné budoucí) nástroje a příleţitosti, které 

pomáhají MSP uplatnit se na světových trzích. Konzultace je otevřena do  

12. července 2011. Více se dozvíte zde.   

  

Průzkum ohledně posílení inovační kapacity MSP 

Průzkum, který si klade za cíl identifikovat hlavní překáţky, které brání inovacím 

malých a středních podniků (MSP) v Evropě, naleznete zde. Zároveň je moţné 

navrhnout moţná řešení k odstranění těchto bariér. 

  

Iniciativa reFINE 

Evropská technologická platforma pro stavebnictví (ECTP) zahájila novou iniciativu 

reFINE (Research for Future Infrastructure Networks in Europe), v rámci které 

poţaduje realizaci výzkumu relevantních infrastruktur prostřednictvím iniciativy 

velkých rozměrů. Další informace naleznete zde. 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Sociální aspekty mobility 

Dne 6. června se ve švédském městě Lulea koná workshop zaměřený na sociální 

aspekty a otázky související se zachováním soukromí v kontextu vědecké mobility. 

Akce je podpořena projektem MODAP 7. RP (Mobility, Data mining and Privacy). 

Více informací o workshopu je k dispozici zde. 

  

 

 

http://www.czelo.cz/detail_/?news=2524
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-stakeholders/public-consultation-sme-support/index_en.htm
https://www.surveymonkey.com/s/feasibilitystudysurvey
http://www.ectp.org/TFI.asp
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=15&CAT=NEWS&QUERY=01301c2606a5:c0b6:25c51d09&RCN=32958
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Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Proof of Concept - příručka pro ţadatele 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila draft příručky pro ţadatele o grant nového 

schématu Proof of Concept. Výzva má dvě uzávěrky: 15. června 2011 a 8. listopadu 

2011. Příručka je k dispozici zde.  

  

Výroční zpráva o aktivitách a výsledcích ERC za rok 2009 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila zprávu o svých aktivitách a dosaţených 

výsledcích za rok 2009. Dokument je ke staţení zde.  

  

Pozice Vědecké rady ERC ke společnému strategickému rámci 

Vědecká rada Evropské výzkumné rady (ERC) zveřejnila své stanovisko k budoucí 

podobě a financování evropského výzkumu a inovací. Konkrétně se jedná reakci na 

veřejnou konzultaci k navrhovanému společnému strategickému rámci (CSF). 

Stanovisko zaměřené na ERC je k dispozici zde. 

    

Měření pokroku v evropském vzdělávání a odborné přípravě 

Evropská komise publikovala novou zprávu o dosaţeném pokroku v Evropě v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy. Na přípravě zprávy se autorsky podílelo Společné 

výzkumné středisko (JRC). Zpráva konstatuje, ţe členské státy EU dosáhly 

podstatného navýšení počtu absolventů v matematice, vědách a technologiích. 

Detaily a zpráva sama jsou dostupné zde. 

  

Zatraktivnění vědeckých oborů 

V průběhu víkendové konference Scientix, která se konala v Bruselu ve dnech  

6. - 8. května 2011, se pedagogičtí pracovníci ze všech stupňů vzdělávacích systémů 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://erc.europa.eu/pdf/ERC-PoC2011_GfA_DRAFT_EN.pdf
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=130
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Contribution_Framework_RI.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/PressRelease_ERC_AdG1_26_06_08.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13250&dt_code=NWS&lang=en
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věnovali způsobům, jak přilákat mladou generaci ke studiu vědeckých oborů  

a matematiky. Další informace naleznete v záznamu kanceláře CZELO zde. 

  

Austrálie a JAR: výzkumná stipendia a spolupráce 

Moţnosti a příleţitosti ve VaV, které evropským výzkumným pracovníkům nabízí 

Austrálie a Jihoafrická republika, jsou obsaţeny v záznamu kanceláře CZELO 

z akce, jeţ se konala v Bruselu dne 19. května 2011 zde. 
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