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     Technologická agentura České republiky vyhlásila 

dne 29. června 2011 veřejnou soutěţ ve výzkumu, vývoji  

a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra 

kompetence (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 

2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 

za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen 

Nařízení Komise).  

Předmětem veřejné soutěţe ve výzkumu, vývoji a inovacích je výběr návrhů 

projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných  

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěţ  
ve výzkumu, vývoji a inovacích 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen 

poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu Centra kompetence. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně 

informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaţeny v Zadávací dokumentaci  

a souvisejících dokumentech, které naleznete zde. 

Kontaktní osobou je Mgr. Eva Procházková, tel.: 234 611 616, e-mail: 
prochazkova@tacr.cz.  

  

Návrh projektu a dále přílohy prokazující poţadovanou způsobilost uchazeče 

musí být předány poskytovateli během soutěţní lhůty, tj. od 30. června 2011 do  

10. srpna 2011 do 16:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dostupného 

na http://centrakompetence.tacr.cz či proklikem přes stránky poskytovatele 

www.tacr.cz a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě, v uzavřené obálce  

s adresou poskytovatele a označením „Veřejná soutěţ – program Centra 

kompetence – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Technologické agentury České 

republiky (budova Hadovka Office Park), Evropská 2589/33b, Praha 6, 160 00. 

Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Pá 9:00 – 16:30 hod. V jedné obálce smí 

být pouze jeden návrh projektu. 

Veškeré další podrobné informace o soutěţi naleznete zde. 
 

 

 
      

     Ve dnech 10. 5. 2011 – 27. 6. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Spolupráce  

a Kapacity. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

 

 

 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-kompetence/prvni-verejna-soutez-id:121/
mailto:prochazkova@tacr.cz
http://centrakompetence.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-kompetence/prvni-verejna-soutez-id:121/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation
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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 
  

 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 
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 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 

  

HORIZONT 2020 - nové jméno budoucího rámcového programu 

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn oznámila vítězné jméno 

nového rámcového programu. Je jím "HORIZONT 2020 - Rámcový program pro výzkum a inovace". 

Tento název navrhly nezávisle na sobě  Marcela Endlová z České republiky a Beata Zyngier  

z Polska, shodou okolností obě učitelky. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde. 

  

JRC spustilo nový web I3S 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) spustilo novou webovou platformu Informační a inteligenční 

systém Unie inovací (I3S), která obsahuje informace o kaţdém z 34 závazků Sdělení k Unii inovací  

z října 2010. Detaily naleznete zde, pro přístup na web klikněte zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví 

  

Úvod do pravidel duševního vlastnictví v 7. RP 

Evropský IPR Heldesk zveřejnil informační dokument o pravidlech duševního vlastnictví v projektech 

7. RP s názvem "Introduction to IP rules in FP7 Projects", který poskytuje jednoduchý přehled těchto 

pravidel a obecně uţívané terminologie. Dokument je dostupný zde. 

  

Mezinárodní letní akademie pro granty EU 

Knowledge Centre Ltd. organizuje ve dnech 11. - 16. září 2011 ve slovinském přímořském letovisku 

Portoroţ pětidenní Mezinárodní letní akademii pro granty EU v oblasti výzkumu, technologického 

vývoje a inovací (International Summer EU Grant Academy for RTDI). Další informace včetně 

moţnosti registrace naleznete zde. 

  

Zpravodaj WIPO pro MSP 

Vyšlo červnové číslo zpravodaje Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) určené malým  

a středním podnikům. Obsahuje řadu informací pro podnikatele a společnosti, mimo jiné ke správě 

patentů, obchodním tajemstvím, licencování či k auditům IP. Přečíst si ho můţete zde. 

  

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/435&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13480&dt_code=NWS&lang=en
http://i3s.ec.europa.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/relateddocuments/Factsheet%20IP%20rules%20FP7%20June%202011.pdf
http://media.rr-co.eu/en/trainings.html
http://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/news_0005.html
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Seminář ke konsorciálním smlouvám v projektech 7. RP 

V belgické Lovani se dne 26. srpna 2011 koná seminář ke konsorciálním smlouvám, uzavíraných 

partnery v rámci projektů 7. RP. Jelikoţ většina těchto smluv podléhá belgickému právu, zorganizoval 

Ústav pro závazkové právo Katolické univerzity v Lovani tuto akci, na které budou experti na belgické 

právo odpovídat na často kladené otázky. Detailní informace o akci naleznete zde a zde. 

  

Další informace a analýzy 

  

Předsednictví Polska v Radě EU 

Od 1. července 2011 převzalo od Maďarska úlohu předsednictví v Radě EU Polsko, které ji bude 

vykonávat aţ do 31. prosince 2011. Oficiální stránky polského předsednictví naleznete zde. Na 

stránkách portálu Cordis budou zveřejňovány informace, akce a novinky polského předsednictví v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

  

Zpravodaj JRC - červen/červenec 2011 

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo další číslo svého zpravodaje - vydání 

červen/červenec 2011. Naleznete jej zde. 

   

Zveřejněna Strategická inovační agenda (SIA) EIT 

Správní rada Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) zveřejnila Strategickou inovační 

agendu (SIA) EIT pro období po roce 2014 a předloţila ji Evropské komisi (DG EAC). SIA obsahuje 

vizi budoucího působení EIT a jeho přispění k zavádění inovací v Evropě a posílení její 

konkurenceschopnosti. Více informací. 

  

Klíčové technologie – budoucnost evropského průmyslu 

Dne 28. června 2011 představila skupina předních odborníků sestavená Komisí svou závěrečnou 

zprávu s 11 politickými doporučeními zaměřenými na vyuţívání klíčových průmyslových technologií 

budoucnosti (Key Enabling Technologies, KETs). Ve zprávě vyzývá osoby s rozhodovací pravomocí 

k přijetí radikálních politických cílů zaměřených na udrţení kritických evropských schopností a kapacit 

prostřednictvím jednotného a uceleného přístupu ke KETs. Skupina zvláště doporučuje, aby se 

zásadní význam KETs promítl do struktury a finančních plánů příštího rámce pro výzkum a inovace 

a do priorit budoucích regionálních politik EU. Reakce EK formou sdělení bude zveřejněna počátkem 

r. 2012. Zprávu naleznete zde. 

  

Global Innovation Index 2011 

Mezinárodní škola zaměřená na obchod INSEAD vydala globální index inovací Global Innovation 

Index 2011 (GII 2011), který hodnotí inovační potenciál celkem 125 zemí. Pět zemí EU a Švýcarsko 

se umístily na prvních deseti příčkách. ČR je na 27. pozici, dosáhla 47,3 bodů ze 100. Zpráva JRC je 

k dispozici zde.  

http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/index.php?show=activiteit&sessie_ref=140
https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/uploads/activiteit_333_11-2-15%20Folder%20Conference%20consortium%20agreements.pdf
http://pl2011.eu/en
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_PRES
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2820&obj_id=643&dt_code=HLN&lang=en
http://eit.europa.eu/press/news-archive/single-view/article/eit-strategic-innovation-agenda-sia-investing-in-innovation-beyond-2014.html
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_kets_report_en.pdf
http://www.globalinnovationindex.org/gii/
http://www.globalinnovationindex.org/gii/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13660&dt_code=NWS&lang=en
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Studie LERU k otevřenému přístupu 

Záznam kanceláře CZELO z akce dne 17. června 2011, na které byla představena studie LERU 

(League of European Research Universities) k otevřenému přístupu, si můţete přečíst zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Sympózium k etice environmentálního zdraví 

Sympózium k etice environmentálního zdraví proběhne 24. - 27. srpna 2011 v Praze. Více zde. Jedná 

se o satelitní sympózium mezinárodního kongresu k výzkumu radiace ve Varšavě 28. srpna - 1. září  

(více).  

  

Mezinárodní konference k modelování v medicíně a biologie - BIOMED 2011 

Devátá mezinárodní konference k modelování v medicíně a biologii - BIOMED 2011 proběhne 26. - 

28. července 2011 v Rize v Lotyšsku. Akce se zaměří na široké spektrum témat, např. počítačové 

aplikace simulující biomedicínské problémy, kardiovaskulární modelování i simulace chirurgických 

operací. Více informací zde. 

  

Seminář ke statické analýze a systémové biologii (SASB 2011) 

Druhý mezinárodní seminář ke statické analýze a systémové biologii (SASB 2011) proběhne 13. září 

2011 v italských Benátkách. Cílem akce je podpořit spolupráci mezi biology, počítačovými experty  

a matematiky v oblasti vytváření biologických modelů. Více informací zde.  

  

Konference zaměřená na inovace a nové technologie v lékařství 

Konference zaměřená na inovace a nové technologie v lékařství se uskuteční 13. - 16. září 2011 v Tel 

Avivu v Izraeli. Akci organizuje Society for Medical Innovation and Technology - SMIT a nabídne řadu 

témat z akademické, klinické i komerční oblasti. Více informací naleznete zde. 

  

Výroční konference EAPB: "Science to Market" 

Výroční konference European Association of Pharma Biotechnology (EAPB) se zaměřením "Science 

to Market" (S2M) se uskuteční 27. - 28. září 2011 v německém Berlíně. Jedná se o platformu pro 

výměnu informací a spolupráci mezi evropským biofarmaceutickým výzkumem a průmyslem. Letošní 

ročník se zaměří na téma výzev v rozvoji personalizované medicíny. Více informací na stránkách 

EAPB  zde. 

  

 

 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/17.06.11_Prezentace_studie_LERU_k_otevrenemu_pristupu.pdf
http://www.seeh2011.org/index.html
http://www.czelo.cz/detail_/?news=2667
http://www.wessex.ac.uk/11-conferences/biomed-2011.html
http://www.di.ens.fr/sasb2011/
http://www.smit2011.org/welcome.php
http://www.eapb.de/
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Konference k potravinám a výţivě ve 21. století 

Pod záštitou předsednictví Polska v Radě EU se ve Varšavě uskuteční 8. - 9. září 2011 konference  

k potravinám a výţivě ve 21. století. Akce se bude věnovat výzvám v oblasti bioekonomiky, hlavním 

trendům ve výzkumu potravin a výţivy a identifikaci doporučení pro evropskou výzkumnou a inovační 

politiku. Více informací a registraci naleznete zde. 

  

Kongresy k potravinám, bezpečnosti potravin a výţivě - výzva k zaslání příspěvků  

Do 15. srpna 2011 je moţné zasílat příspěvky na 4. mezinárodní kongres k potravinám a výţivě  

a zároveň 3. mezinárodní kongres konsorcia SAFE k bezpečnosti potravin, které proběhnou 12. - 14. 

října 2011 v Istanbulu v Turecku. Více informací zde.  

  

 

Mezinárodní kongres k výzkumu radiace 

V rámci polského předsednictví v Radě EU proběhne ve Varšavě 14. mezinárodní kongres k výzkumu 

radiace v termínu 28. srpna - 1. září 2011. Program pokryje širokou škálu témat v oblasti výzkumu 

radiace. V souvislosti s kongresem se uskuteční 4 satelitní sympózia. Ty se zaměří na následující 

témata:  

 Myšlenky a práce Marie Sklodowské-Curie (Krakov)  

 Etika environmentálního zdraví (Praha)  

 Katastrofa v Černobylu a její důsledky pro zdraví (Kyjev)  

 Fyzické, molekulární, buněčné a lékařské aspekty Augerova jevu (Jülich) 

Více informací naleznete zde. 

  

Konference Health 2.0 - výzva pro řečníky 

Ve dnech 27. - 28. října 2011 se v Berlíně v Německu uskuteční konference Health 2.0. Nyní se 

zájemci mohou hlásit jako řečníci, uzávěrka je 15. září 2011. Přehled témat a bliţší informace 

naleznete zde. Konference se zaměří na nové nástroje v oblasti zdravotní péče, je určena lékařům, 

pacientům i organizacím zdravotní péče.  

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Návrh pracovního programu KBBE zveřejněn 

Evropská komise zveřejnila návrh pracovního programu pro oblast KBBE 7. RP. Otevření výzvy se 

očekává 20. července 2011. Tzv. Orientation paper je k dispozici zde. 

  

Výzva programu EMRP - oblast zdraví 

Evropský program pro metrologický výzkum (EMRP) otevřel výzvu pro oblasti "Metrology for Health", 

"SI Broader Scope" a "Metrology for New Technologies". Zájemci se mohou ucházet o granty na 

http://www.foodconference2011.inhort.pl/Home
http://www.tubitaksafe-food2011.org/?page=abstract
http://icrr2011.org/
http://www.health2con.com/europe/europe-2011/apply-to-speak/
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/orientation-paper-2011_en.pdf
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excelenci (Researcher Excellence Grants, REG) a granty na společné výzkumné projekty (Joint 

Research Projects, JRPs). Uzávěrka je 3. října 2011. Více informací zde.   

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

  

Visgeneer Inc. - nabídka spolupráce s Taiwanem  

Biotechnologická společnost Visgeneer nabízí spolupráci českým subjektům, které mají zájem  

o biomedicínské produkty spojené s některými chorobami, jako např. rakovina, kardiovaskulární 

choroby, diabetes, a problematiku stárnutí. Visgeneer má zájem se zapojit i do projektů 7. RP s tím, ţe 

si svou část výzkumu a vývoje bude hradit z vlastních zdrojů. Více informací zde.  

  

Další programy a informace 

  

Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP 

Dne 9. června 2011 se v Bruselu uskutečnil informační den EK věnovaný novým výzvám v prioritě 

Zdraví v 7. RP. Záznam kanceláře CZELO z této akce naleznete zde. Videozáznam a prezentace 

řečníků jsou dostupné zde.   

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

4. Fórum o spolupráci EU-Afrika v ICT – výzva k příspěvkům  

V Kapském Městě (JAR) se ve dnech 14. - 15. listopadu 2011 koná v pořadí jiţ 4. fórum o spolupráci 

EU-Afrika k výzkumu v oblasti ICT. Pod záštitou Evropské a Africké komise a v rámci projektu 7. RP 

EuroAfrica-ICT ho organizuje francouzský podnik Sigma Orionis a jihoafrický Meraka Institute of 

CSIR. Hlavním tématem budou způsoby podpory inovativních partnerství veřejného a soukromého 

sektoru v oblasti ICT. Výzvu k zasílání příspěvků naleznete zde. 

  

Šestá konference k budoucímu bezpečnostnímu výzkumu 

Konference k bezpečnostnímu výzkumu zaměřená na terorismus, organizovaný zločin, sabotáţ, 

přírodní katastrofy a průmyslové havárie se koná ve dnech 5. - 7. září 2011 v Berlíně. Více informací. 

   

 

 

 

http://www.emrponline.eu/call2011/stage2.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.visgeneer.com.tw/en_com.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/09.06.11_Infoden_Health_1.pdf
http://ec.europa.eu/research/health/events-05_en.html
http://euroafrica-ict.org/
http://www.sigma-orionis.com/about.php
http://www.csir.co.za/meraka/
http://euroafrica-ict.org/files/2011/06/Call_4_Papers.pdf
http://www.future-security.eu/
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Výroční konference k bezpečnostnímu výzkumu 2011 

Ve dnech 19. - 21. září 2011 se ve Varšavě, v rámci polského předsednictví v Radě EU, koná výroční 

konference k bezpečnostnímu výzkumu - SRC2011. Součástí konference je i "brokerage event". Více 

informací. 

  

 

Mezinárodní konference o bezpečnosti dětí a mladých lidí na internetu 

Pátá mezinárodní konference o bezpečnosti dětí a mládeţe v on-line světě, se koná v rámci polského 

předsednictví v Radě EU ve dnech 20. - 21. září 2011 ve Varšavě. Více informací. 

  

Čtvrtá mezinárodní konference o inteligentní robotice a aplikacích 

Čtvrtá mezinárodní konference o inteligentní robotice a aplikacích se koná ve dnech 6. - 9. prosince 

2011 v německém Aachen. Tématem konference je "zlepšování chování robotů". Více informací. 

  

Konference ke kompozitním materiálům pro konstrukční provedení 

Ve dnech 5. - 9. září 2011 se v dánském městě Roskilde koná konference “Composite materials for 

structural performance: towards higher limits”. V dnešní době je většina vrtulí větrných turbín vyrobena 

z kompozitních materiálů a ze strany průmyslu je velký zájem o zdokonalení jejich vlastností. Tyto 

materiály by měly být pevné, a současně i podstatně lehčí s cílem sníţit úsporu energií a zvýšit 

efektivnost nákladů. Konference se proto zaměří na pevnost a trvanlivost kompozitních materiálů. 

Další informace naleznete zde. 

  

Mezinárodní konference projektu NanoCode 

Projekt NanoCode, finančně podpořený ze 7. RP, organizuje v Bruselu dne 29. září 2011 mezinárodní 

konferenci k budoucnosti Kodexu odpovědného výzkumu nanotechnologií. Detaily a moţnost 

registrace naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Nová výzva Společného podniku ENIAC 

Společný podnik ENIAC vyhlásil dne 27. června 2011 výzvu k předkládání návrhů pod označením 

ENIAC-2011-2 s celkovým rozpočtem 88 253 080 eur. Výzva se uzavře 15. 9. 2011. Dokumentace  

k výzvě a další informace jsou dostupné zde. 

  

Předběţná témata výzev na rok 2012 priority NMP v 7. RP 

Evropská komise dnes zveřejnila předběţný pracovní program (tzv. orientation paper) s tématy výzev 

priority NMP (nanovědy/technologie, materiály a výroba) v 7. RP pro rok 2012. Výzvy 7. RP na rok 

2012 budou oficiálně vyhlášeny 20. 7. 2012. Předběţný pracovní program naleznete zde. 

  

http://www.src11.eu/
http://www.src11.eu/
http://www.saferinternet.pl/articles-2011/5th_international_conference_keeping_children_and_young_people_safe_online.html
http://www.icira2011.org/
http://www.risoe.dtu.dk/en/Conferences/symp32.aspx
http://www.nanocode.eu/
http://www.nanocode.eu/content/view/225/40/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=408
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nmp-2012-orientation-paper_en.pdf
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Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

Připravovaný informační den k 5. výzvě Security 7. RP  

Evropská komise připravuje na 9. září 2011 informační den k 5. výzvě programu Bezpečnost 7. RP, 

která má být vyhlášena 20. července 2011. Registrace se teprve připravuje. 

  

Novinky projektu NanoCode 

První číslo zpravodaje projektu 7. RP NanoCode (projekt zabývající se implementací Kodexu pro 

odpovědné nanotechnologie) naleznete zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Mezinárodní kongres k výzkumu radiace 

V rámci polského předsednictví v Radě EU proběhne ve Varšavě 14. mezinárodní kongres k výzkumu 

radiace v termínu 28. srpna - 1. září 2011. Program pokryje širokou škálu témat v oblasti výzkumu 

radiace. V souvislosti s kongresem se uskuteční 4 satelitní sympózia. Ty se zaměří na následující 

témata:  

 Myšlenky a práce Marie Sklodowské-Curie (Krakov)  

 Etika environmentálního zdraví (Praha)  

 Katastrofa v Černobylu a její důsledky pro zdraví (Kyjev)  

 Fyzické, molekulární, buněčné a lékařské aspekty Augerova jevu (Jülich) 

Více informací naleznete zde. 

  

Registrace na infoden Marco Polo otevřena 

Byla otevřena registrace na evropský informační den programu Marco Polo, který podporuje 

převádění silniční dopravy na ekologičtější způsoby (lodní a ţelezniční dopravu). Infoden se koná  

13. září 2011 v Bruselu. Pro další informace pokračujte zde. 

  

Space Governance 

Dne 13. září 2011 se v Bruselu koná konference s názvem „European Space Governance: the 

Outlook“. Akce poskytne aktuální informace v oblasti řízení programů pro Kosmos. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

  

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.nanocode.eu/content/view/223/40/
http://icrr2011.org/
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/european-info-day-2011_en.htm
http://swfound.org/events/2011/european-space-governance-the-outlook
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WasteEng2012 

Ve dnech 10. - 13. září 2012 se bude v Portu (Portugalsko) konat mezinárodní konference zaměřená 

na vyuţití odpadu a biomasy WasteEng2012. V současnosti je otevřena výzva pro zasílání vědeckých 

příspěvků na konferenci (uzávěrka 31. října 2011). Podrobnosti najdete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

Výzvy TEN-T 

Trans-European Transport Network Executive Agency otevřela 28. června 2011 tři výzvy pro podávání 

návrhů projektů do programu TEN-T s celkovým rozpočtem 180 mil. €. Výzvy spadají do oblastí: 

 European Rail Traffic Management System (ERTMS)  

 River Information Services (RIS)  

 Motorways of the Sea (MoS) 

Uzávěrka podávání návrhů je 23. září 2011. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Příprava výzvy Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky připravuje vypsání desáté výzvy pro podávání návrhů 

projektů. Tato výzva by měla být vyhlášena 13. července a uzavřena 13. října 2011 (předběţně). 

Podrobnější informace by měly být v dohledné době k dispozici na stránkách Clean Sky zde. 

  

Další programy a informace 

  

Iniciativa Smart Cities 

Dne 21. června byla oficiálně spuštěna evropská průmyslová iniciativa Smart Cities and Communities. 

Jedná se o jednu z iniciativ strategického dokumentu pro evropskou energetiku SET Plan, jejímţ cílem 

je zavádění chytrých a nízkouhlíkových energetických systémů ve městech a komunitách. Více 

podrobností si můţete přečíst zde. 

  

Návrh pracovního programu výzvy Doprava 

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách návrh Pracovního programu pro 

nadcházející výzvu priority Doprava 2012. Otevření výzvy se předpokládá 20. července 2011. Přístup 

k dokumentu naleznete zde. 

  

 

 

http://www.wasteeng2012.org/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm
http://www.cleansky.eu/content/homepage/calls
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_conference_en.htm
http://ec.europa.eu/research/transport/news/article_11015_en.html
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Návrh pracovního programu výzvy Ţivotní prostředí  

Evropská komise zveřejnila předběţnou verzi pracovního programu priority Ţivotní prostředí pro výzvu 

2012. Vyhlášení výzvy se očekává 19. července 2011. Dokument naleznete zde. 

  

Biopaliva v letectví 

Evropská komise ve spolupráci se společností Airbus, předními evropskými aerolinkami (Lufthansa, 

Air France/KLM a British Airways) a výrobci biopaliv (Choren Industries, Neste Oil, Biomass 

Technology Group a UOP) spustila novou iniciativu, která by měla urychlit komercializaci biopaliv v 

evropském leteckém průmyslu. Název iniciativy je „European Advanced Biofuels Flight Path“. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Návrh Směrnice k Energy Efficiency 

Dne 22. června 2011 navrhla Evropská komise soubor nových opatření, která by měla vést ke zvýšení 

energetické účinnosti v Evropě. Jedná se o návrh nové Směrnice podporující členské státy  

v efektivnějším nakládání s energií, a to v rámci celého energetického řetězce. Více informací je  

k dispozici zde. 

  

Stáţe v JTI Fuel Cells and Hydrogen 

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík (FCH JTI) otevřela vlastní program pro 

přijímání stáţistů. Na stáţ se mohou hlásit zájemci ze států EU a EHS s ukončeným univerzitním 

vzděláním, jejichţ specializace je příbuzná aktivitám JTI. Uzávěrka pro stáţe na druhou polovinu roku 

2011 uţ proběhla, nicméně na podzim se očekává vypsání nového výběrového řízení pro rok 2012. 

Více informací naleznete zde. 

  

Tendr JTI FCH 

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík (FCH JTI) vypsala veřejnou zakázku na 

politickou studii na následující téma - „Market and Public Policies respective roles: Options for Public 

Sector Funding Support - The case of Commercialisation of Fuel Cell Electric Vehicles“. Podrobnosti 

naleznete zde. 

  

EURATOM 

  

Nová metoda pro analyzování radioaktivních materiálů 

Ústav JRC pro transuranové prvky (Institute for Transuranium Elements, ITU) vyvinul novou metodu 

pro určování stáří uranové rudy a jejích meziproduktů, jako je např. yellowcake. Tato metoda je 

komplementární k dosud nejuţívanější metodě Thorium-230/Uranium-234, kterou však lze analyzovat 

pouze vysoce čisté materiály. Určení stáří uranových koncentrátů přitom poskytuje klíčovou informaci 

http://circa.europa.eu/Public/irc/rtd/env2012calls/library?l=/orientation_paperpdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/biofuels_flight_path_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://www.fch-ju.eu/news/fuel-cells-and-hydrogen-joint-undertaking-opens-traineeship-programme
http://www.fch-ju.eu/news/fch-ju-launches-negotiated-procurement-procedure-policy-study
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pro ověření deklarovaného původu jaderných a radioaktivních materiálů, důleţitou pro potírání 

nelegálního obchodování. Další informace jsou dostupné zde. 

  

Nový správce portálu Nucleonica 

Společnost Nucleonica GmbH, která vznikla vyčleněním z JRC v březnu 2011, bude spravovat a dále 

rozvíjet webový portál pro jaderné vědy Nucleonica. Portál zaloţil Ústav JRC pro transuranové prvky 

(ITU). Další informace naleznete zde, webový portál zde. 

  

Zpráva JRC k bezpečnému zpracování pouţitého jaderného paliva 

Ústav JRC pro transuranové prvky (ITU) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím EK pro energetiku 

připravily zprávu o činnostech laboratoří umístěných ve dvou největších jaderných areálech v EU: v La 

Hague (FR) a Sellafield (UK), kde dochází k opětovnému zpracování části pouţitého jaderného paliva 

z evropských elektráren. Další informace naleznete zde, zprávu samu pak zde. 

  

 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference 'Challenge Social Innovation' 

Konference zaměřená na oblast socio-ekonomických a humanitních věd (SSH) s podtitulem 

"Challenge Social Innovation – Innovating innovation by research – 100 years after Schumpeter" se 

bude konat ve dnech 19. - 21. září 2011 ve Vídni. Součástní této akce je i představení SSH výzvy 7. 

RP na rok 2012, které organizuje síť SSH NCP NET4Society. 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 další číslo newsletteru Ţeny a věda, aktuální červnové číslo naleznete zde. 

  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13630&dt_code=NWS&lang=en
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13120&dt_code=NWS&lang=en
http://www.nucleonica.net/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13460&dt_code=NWS&lang=en
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/16358
http://www.socialinnovation2011.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.cec-wys.org/media/21b5ab824a/nL%20CERVEN%202011.pdf
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE  

 

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference k výzkumu a vývoji ve firmách - CONCORD 2011 

Generální ředitelství EK Společné výzkumné středisko (JRC) a Výzkum a inovace (RTD) organizují  

6. října 2011 ve španělské Seville třetí ročník evropské konference k výzkumu a vývoji v podnikové 

sféře CONCORD 2011. Více zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Výzva programu CIP/EIP 

V rámci programu CIP/EIP byla vyhlášena výzva pro podporu zadávání zakázek veřejného sektoru  

v oblasti inovací "Supporting Public Procurement Of Innovative Solutions: Networking And Financing 

Procurement". Výzva má rozpočet 15 mil. EUR a uzávěrku 27. září 2011. Více informací. 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS)  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Další programy a informace 

  

Nová platforma k podpoře inteligentní specializace regionů 

Evropská komise představila novou platformu k podpoře tzv. "inteligentní" specializace regionů -

 Smart Specialisation Platform (S3 Platform). Jejím úkolem je přispět k implementaci strategie 

"inteligentní" specializace, poskytnout regionům odborné vedení a vyvinout příslušné nástroje.  

   

Na ekologické inovace bude k dispozici 35 milionů EUR 

Na 42 projektů ekologických inovací vybraných v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace 

(CIP) bude vyčleněno financování ve výši 35 milionů EUR. Nyní lze podávat ţádosti o financování 

v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2011. Více informací.  

  

Zhodnocení dopadu programu Výzkumný potenciál 7. RP 

Evropská komise si nechala expertní skupinou pod vedením dr. Gonzala Leona z Technické univerzity 

Madrid zpracovat hodnocení dosavadního průběhu programu Výzkumný potenciál v 7. RP. 

Prezentace výsledků této zprávy je k dispozici zde. 

  

 

 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2011/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5229&lang=en&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/812&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.wire2011.eu/upload/presentations/18/08062011%20-%20WIRE2011%20-%20Gonzalo%20Leon%20-%20Debrecen.pdf
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Studie hodnotící dopad programu Regiony znalostí 7. RP 

Evropská komise zveřejnila analýzu dopadu programu Regiony znalostí 7. RP, kterou si nechala 

zpracovat u společnosti Technopolis. Studie je ke staţení zde, prezentace hlavních výstupů 

studie  zde. 

  

Zpráva o účasti MSP v 7. RP 

Zpráva Evropské komise z jara 2011 analyzuje dosavadní účast malých a středních podniků  

z jednotlivých zemí EU v 7. RP. Dokument je ke staţení zde. 

  

Záznam z konference k PPI 

Ve dnech 27. – 28. června 2011 se v Turíně, konala konference zaměřená na zadávání veřejných 

zakázek veřejných sektorem v oblasti inovací (Public Procurement of Innovation – PPI). Na koferenci 

byla vyhlášena výzva programu CIP/EIP „Call on public procurement of innovation“. Záznam z této 

konference je k dispozici zde. 

  

Zpravodaj WIPO pro MSP 

Vyšlo červnové číslo zpravodaje Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) určené malým a 

středním podnikům. Obsahuje řadu informací pro podnikatele a společnosti, mimo jiné ke správě 

patentů, obchodním tajemstvím, licencování či k auditům IP. Přečíst si ho můţete zde. 

  

JRC spustilo nový web I3S 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) spustilo novou webovou platformu Informační a inteligenční 

systém Unie inovací (I3S), která obsahuje informace o kaţdém z 34 závazků Sdělení k Unii inovací  

z října 2010. Detaily naleznete zde, pro přístup na web klikněte zde. 

  

Záznamy ze seminářů k regionální problematice 

Záznam kanceláře CZELO ze semináře věnovaného „zelené“ ekonomice v souvislosti s regionálním 

rozvojem, který zorganizovalo zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu, naleznete zde. Konference 

k Evropskému regionu Dunaj-Vltava je zaznamenána zde.  

  

Global Innovation Index 2011 

Mezinárodní škola zaměřená na obchod INSEAD vydala globální index inovací Global Innovation 

Index 2011 (GII 2011), který hodnotí inovační potenciál celkem 125 zemí. Pět zemí EU a Švýcarsko 

se umístily na prvních deseti příčkách. ČR je na 27. pozici, dosáhla 47,3 bodů ze 100. Zpráva JRC je 

k dispozici zde.   

  

 

 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/assessment_of_the_impact_of_the_regions_of_knowledge_programme.pdf
http://www.wire2011.eu/upload/presentations/12/08062011%20-%20WIRE2011%20-%20Alasdair%20Reid%20-%20Debrecen.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/sme_1.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5229&lang=en&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27-28.6.11-Public_procurement_of_innovation,_Turin-web.pdf
http://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/news_0005.html
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13480&dt_code=NWS&lang=en
http://i3s.ec.europa.eu/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/28.06.11_seminar_KV_kraje.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/30.06.11_euroregion_Dunaj_Vltava.pdf
http://www.globalinnovationindex.org/gii/
http://www.globalinnovationindex.org/gii/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=13660&dt_code=NWS&lang=en
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Záznam z konzultačního semináře EK k MSP v příštím RP  

Dne 21. června 2011 zorganizovalo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) ve 

spolupráci s GŘ pro podnikání (DG ENTR) konzultační seminář s relevantními hráči k přípravě CSF 

(Horizont 2020). Tématem byly inovace v malých a středních podnicích. Záznam kanceláře CZELO 

naleznete zde.  

  

 

 

Záznam z konference zaměřené na regiony 

Ve dnech 23. – 24. června 2011 se v Bruselu uskutečnila konference "Regions for Economic Change", 

která se zaměřila na téma posílení inteligentního a udrţitelného růstu v evropských regionech  

a městech. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference “The Engaged University"  

Konferenci organizuje Sdruţení evropských univerzit (EUA), European Access Network (EAN), 

European University Continuing Education Network (EUCEN) a European Association of Distance 

Teaching Universities (EADTU) v Southamptonu (UK) ve dnech 31. srpna – 1. září 2011. Zaměří se 

na strategie institucionálních přístupů k celoţivotnímu učení. Program, registraci a další informace 

naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Výzva programu Mládeţ v akci 

Dne 7. června 2011 vyhlásila EK výzvu unijního programu Mládeţ v akci na podporu mobility  

a výměny pracovníků s mládeţí s cílem prosazovat získávání nových dovedností a kompetencí  

a obohatit tak jejich profil jako odborníků v oblasti mládeţe. Výzva se uzavře 1.9.2011. Text výzvy 

v jazyce českém je k dispozici zde. 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

  

 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/21.06.11_CSF_a_inovace_v_MSP.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/23.-24.06.11_Regions_for_Economic_Change_1.pdf
http://www.eua.be/sirus-conference.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:165:0007:0011:CS:PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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Nabídka spolupráce v programu Lidé 7. RP 

Univerzita ve Staffordshire (Velká Británie) nabízí místo pro stáţistu Marie Curie (IOF, IEF, IIF) 

v několika oblastech (převáţně energetika). Podrobnosti naleznete zde. 

  

Další programy a informace 

  

Zpravodaj ERC 

Evropská výzkumná rada (ERC) vydala v červnu 2011 další číslo svého zpravodaje. Naleznete zde 

např. rozhovory s nově jmenovanými místopředsedy ERC, informace o projektech ERC zaměřených 

na výzkum rakoviny a další novinky. Zpravodaj je dostupný zde. 

  

Zápis z konference věnované ERC 

Dne 20. června 2011 se v Budapešti pod záštitou maďarského předsednictví v Radě EU uskutečnila 

konference věnovaná Evropské výzkumné radě a podpoře excelentního výzkumu v Evropě. Záznam 

kanceláře CZELO je dostupný zde, dokumentace ke konferenci je zde. 

  

Přehled hlavních mezinárodních typů hodnocení vysokých škol 

Sdruţení evropských univerzit (European University Association, EUA) publikovalo novou zprávu 

“Global University Rankings and their Impact”, která poskytuje vůbec první přehled hlavních 

mezinárodních hodnocení vysokých škol. Zpráva analyzuje pouţívané metodologie a také odkazuje 

na řadu probíhajících projektů, jejichţ cílem je měření výkonnosti VŠ. Zpráva byla představena 

v Bruselu dne 17. června 2011 na akci EUA Rankings Seminar a je k dispozici zde. 
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