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Veřejné soutěţe ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci 

programů  COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), 

INGO II (LG) a KONTAKT II (LH).        

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vyhlašuje veřejné soutěţe ve 

výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „VES12“) o poskytnutí účelových prostředků na 

vybrané programové projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen 

„VaVaI“) naplňující cíle programů COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), 

INGO II (LG) a KONTAKT II (LH), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní 

spolupráce ve VaV. Řešení vybraných projektů VaVaI v rámci VES12 musí být 

zahájeno v roce 2012.  

Zadávací dokumentace příslušného programu mezinárodní spolupráce ve VaV  

- jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu 

projektu VaVaI, který je pak ţádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory  

Vyhlášeny veřejné soutěţe ve VaVI pro rok 2012 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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- slouţící jako příručka pro uchazeče v uvedené veřejné soutěţi ve VaVaI je spolu  

s dalšími dokumenty k vyhlašované veřejné soutěţi ve VaVaI dostupná na adrese 

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

Harmonogram veřejných soutěţí VES12 programů mezinárodní spolupráce ve 

VaV je následující:  

 

Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací (CEA): Údaje o poskytovateli, 
výši podpory na programy aj. předává provozovateli a správci datových prvků a 
číselníků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „provozovatel“) 
poskytovatel. 

Evidence veřejných soutěţí ve výzkumu, vývoji 
a inovacích (VES): Údaje o VES12 předává 
poskytovatel provozovateli ve lhůtě nejméně 15 dnů 
před vyhlášením. 

max. do 4. července 2011 

Vyhlášení veřejné soutěţe ve výzkumu, vývoji a 
inovacích VES12 (den zveřejnění v Obchodním 
věstníku). 

20. července 2011 

Soutěţní lhůta, tj. období, ve kterém je moţno 
podávat návrhy projektů, trvá nejméně 36 
kalendářních dnů. 

21. července 2011 aţ 16. 
září 2011 

(58 kalendářních dnů) 

Uzávěrka přijímání návrhů projektů do VES12 
(podání poštou či osobně), tj. poslední den soutěţní 
lhůty. 

16. září 2011 v 14:00 hodin 
otisk poštovního razítka max. 

ze dne 15. září 2011 

Hodnotící lhůta, tj. období, ve kterém poskytovatel 
zajistí vyhodnocení návrhů projektů, rozhodne a 
vyhlásí výsledky VES12, trvá nejvýše 180 
kalendářních dnů. 

17. září 2011 aţ 19. ledna 
2012 

(125 kalendářních dnů) 

Zveřejnění výsledků veřejné soutěţe ve výzkumu, 
vývoji a inovacích na internetových stránkách 
poskytovatele. Poskytovatel od tohoto dne umoţní 
uchazeči se seznámit s výsledkem hodnocení jeho 
návrhu projektu ve VES12, vč. zdůvodnění a 
poskytnutí oponentních posudků jeho projektu bez 
uvedení osobních údajů oponentů. 

19. ledna 2012 

Evidence veřejných soutěţí ve výzkumu, vývoji 
a inovacích (VES): Předání údajů o vyhodnocení 
veřejné soutěţe ve výzkumu, vývoji a inovacích 
provozovateli prostřednictvím správce stanoveného 
zařízení pro zpracování a přenos údajů – předává 
poskytovatel do 50 kalendářních dnů ode dne 
ukončení VES12. 

max. do 9. března 2012 

http://www.msmt-vyzkum.cz/
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Předpokládaný termín uzavření smlouvy (vydání 
rozhodnutí) o poskytnutí podpory – nejdéle do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona 
o státním rozpočtu pro rok 2012 nebo od vyhlášení 
výsledků VES12, jestliţe byl výsledek vyhlášen po 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

max. do 19. března 2012 

Centrální evidence projektů výzkumu, vývoje a 
inovací (CEP): Poskytovatel předá provozovateli 
prostřednictvím správce platné údaje o projektech 
podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly, a to do 50 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

max. do 8. května 2012 

Lhůta pro poskytnutí podpory: Povinností 
poskytovatele je začít poskytovat podporu do 60 
kalendářních dnů ode den nabytí účinnosti smlouvy 
nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Ve stejné lhůtě má příjemce povinnost začít 
řešit projekt. 

max. do 18. května 2012 

 
 

 

 

 
      

     Ve dnech 1. 7. 2011 – 12. 8. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  
7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, Spolupráce, 
Kapacity, Myšlenky a Euratom. Zdroj: Přehled aktuálních informací o 
evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu (www.czelo.cz). 

 

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  

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

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

 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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Zpráva expertní skupiny pro synergie 

Závěrečná zpráva expertní skupiny pro synergie mezi 7. rámcovým programem  

(7. RP), Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)  

a strukturálními fondy (SF) je k dispozici zde. Od října 2010 expertní skupina 

analyzovala výzkumnou politiku EU a vzájemné synergie evropských výzkumných 

programů. Závěry hovoří o tom, ţe evropské prostředí je fragmentované a společná 

koordinace jednotlivých programů je spíše podprůměrná. Skupina např. doporučuje 

lepší vyuţití SF k zadávání veřejných zakázek, které by podpořily "inteligentní růst". 

Článek k této tématice je k dispozici zde.  

Návrh Víceletého finančního rámce 2014 - 2020 

Dne 29. června 2011 předloţila EK návrh příštího víceletého rozpočtu EU na léta 

2014 - 2020. Vedoucím motivem návrhu je chytrý, trvalý a inkluzívní růst. EK 

navrhuje navýšení částek na výzkum a inovace, vzdělávání a podporu a rozvoj 

malých a středních podniků. Společnému strategickému rámci pro VaI (Horizont 

2020) by měla připadnout částka ve výši 80 miliard eur, kterou bude doplňovat 

podpora pro VaI z fondů strukturálních. Tiskové prohlášení EK naleznete zde, 

kompletní dokumentaci zde a detailněji popsané nástroje jednotlivých politik (včetně 

VaVaI) zde. 

Zahájeno zřízení další iniciativy společného programování 

Evropská komise zveřejnila dne 11. července 2011 v Úředním věstníku EU 

doporučení k ustavení další výzkumné iniciativy společného programování „Delší  

a lepší ţivot – potenciál a výzvy spojené s demografickými změnami“. Rada EU 

rozhodne o jejím vzniku do konce r. 2011. Text doporučení v jazyce českém 

naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/seg-final_en.pdf
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=news.document&N_LANG=EN&N_RCN=33588&pid=0
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/799&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_II_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:0028:0030:CS:PDF
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Finance, management, duševní vlastnictví 

 

 

 

Akce k duševnímu vlastnictví “Create, Innovate and Protect” 

V britském městě Middlesbrough se dne 26. října 2011 bude konat akce pod názvem 

“Create, Innovate and Protect”, kterou organizuje Britský úřad duševního vlastnictví 

(UKIPO). Experti na otázky IP budou přednášet o výhodách, které přinášejí obchodní 

známky, patenty a vzory obchodním firmám. Další informace a moţnost registrace 

naleznete zde. 

Školení k finančním aspektům projektů 7. RP 

Financial Helpdesk organizuje ve dnech 19. - 21. září 2011 v Londýně třídenní 

školení k finančním otázkám projektů 7. RP. Školení je určeno účetním, auditorům, 

finančním pracovníkům a zkušeným projektovým manaţerům. Další informace 

naleznete zde. 

Další informace a analýzy 

Zakázka na sluţby: studie o nadacích podporujících výzkum a inovace v EU 

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) Evropské komise vyhlásilo 

zakázku na sluţby - vypracování studie o nadacích podporujících výzkum a inovace 

v EU: kvantitativní a kvalitativní hodnocení, srovnávací analýza, trendy a potenciál. 

Uzávěrka pro ţádosti o dokumenty je 5. září, celková uzávěrka potom 12. září 2011. 

Více informací naleznete zde.  

Předběţné výsledky konzultace k EIT 

Evropská komise (DG EAC) zveřejnila předběţné výsledky veřejné konzultace  

k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) a poziční dokumenty 

jednotlivých respondentů. Více informací. 

Nové číslo zpravodaje EK k mezinárodní spolupráci ve VaV 

http://www.ipo.gov.uk/whyuse/events/events-calendar/events-cip-middlesbrough.htm
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1457
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225467-2011:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm
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GŘ pro výzkum a inovace (Direktorát D) zveřejnilo další číslo zpravodaje (7/2011)  

k mezinárodní spolupráci ve VaV. K dispozici je zde. 

 
Výstupy ze semináře k mezinárodní spolupráci ve VaVaI 

DG RTD zorganizovalo v Bruselu ve dnech 16. - 17. června 2011 seminář k podpoře 

mezinárodní spolupráce v rámci 7. RP, který se zaměřil na 4 regiony: Středomoří, 

Sub-saharskou Afriku, Jihovýchodní Asii a Latinskou Ameriku a Karibik. Program, 

fotografie, prezentace a závěry jsou k dispozici zde. 

Prezentace z výroční konference UKRO 

Britská styčná kancelář UKRO zorganizovala ve dnech 7. - 8. července 2011  

v Newcastlu svou kaţdoroční konferenci. Prezentace k programu Horizont 2020,  

k Unii inovací, ERC, Marie Curie, EIT, budoucím a vznikajícím technologiím (FET), 

společenským a humanitním vědám, MSP a k celoţivotnímu učení naleznete zde. 

Záznam z informačního dne k výzvě pro PPPs 

V Bruselu se ve dnech 11. - 12. července 2011 konal informační den k připravované 

výzvě 7. RP na rok 2012 pro tři partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPPs). 

Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

IGLO Open k mezinárodní spolupráci ve VaVaI 

Pravidelná akce IGLO Open se konala dne 5. července 2011 a byla zaměřena na 

mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Zápis z průběhu akce a prezentaci ředitele Isiho 

Saragossiho (DG RTD) naleznete zde a zde. 

Connect-EU - iniciativa na podporu zapojení katalánských organizací do 

projektů VaV v 7. RP 

Nová iniciativa Connect-EU se zaměří na podporu a posílení účasti Katalánska  

v 7. rámcovém programu Evropské unie. Je organizována pomocí pracovních skupin, 

které se skládají z veřejných a soukromých subjektů. Jsou to: udrţitelný 

automobilový průmysl, pokročilé materiály, energie a ţivotní prostředí, potraviny, 

lékařské technologie, inteligentní doprava, továrny budoucnosti, katalytické procesy , 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/newsletter_number_15_july_2011.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=workshop-june-2011
http://www.ukro-conference.be/eventPresentations.php
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.-12.07.11_Informaeni_den_k_vyzkumnym_PPPs.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/05.07.11_IGLO_Open_k_INCO.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/International_cooperation_IGLO-July_2011.pdf
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výrobní systémy a elektronické součástky, nano-biotechnologie, společenské  

a humanitní vědy, média a mobilita. Více informací zde. 

 
Veřejné konzultace k otevřenému přístupu  

Evropská komise vyhlásila dne 15. července 2011 veřejné konzultace k vědeckým 

informacím v digitálním věku, coţ znamená zvláště více otevřeného přístupu  

a uchování digitálních informací. Konzultace potrvají do 9. září 2011. Tiskové 

prohlášení naleznete zde a všechny relevantní informace ke konzultacím zde. 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

Evropský summit transferu technologií 

Evropský summit transferu technologií "Tech Transfer Summit Europe 2011" se 

uskuteční 19. - 20. září 2011 v Paříţi ve Francii. Tato akce je určená z oblasti 

transferu technologií, především biotechnologií. Nabídne řadu příleţitostí k diskuzím 

a networkingu. Kapacita je omezená na 200 účastníků. Více informací zde. 

BioBusiness Matching 2011 

V rámci veletrhu BIOTECHNICA 2011 v německém Hannoveru proběhne 11. - 13. 

října networkingové setkání a diskuze "BioBusiness Matching 2011". Vědci, policy-

makers, investoři i vývojáři z biotechnologického a farmaceutického sektoru i z oblasti 

Life Sciences budou mít moţnost k navázání kontaktů a spolupráce a k vzájemným 

diskuzím. Více informací zde. 

BIOTECHNICA 2011 

Mezinárodní veletrh BIOTECHNICA 2010 se uskuteční 11. - 13. října 2011  

v německém Hannoveru. Na programu je řada konferencí, networkingových setkání 

a výstav z oblasti biotechnologií a Life Science. Více informací naleznete na 

stránkách veletrhu zde. 

IV EUROBIOTECH 2011 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/rdi-internacional/programa-connect-eu/?__utma=1.1770776706.1310991828.1310991828.1310991828.1&__utmb=1.0.10.1310991828&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1310991828.1.1.utmcsr=acc10.cat%7Cutmccn=%28referral%29%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/ACC1O/cat/empresa-ACC1O/activitats/altres/connect-eu/index.jsp&__utmv=-&__utmk=3715120
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/890&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en%29.
http://ec.europa.eu/research/consultations/scientific_information/consultation_en.htm
http://www.techtransfersummit.com/europe2011/registration
https://www.biobusinessmatching.com/p_index.php
http://www.biotechnica.de/homepage_e


  8. číslo, ročník 2011 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 9 

Mezinárodní kongres IV EUROBIOTECH 2011 proběhne spolu se čtvrtým 

kongresem polské biotechnologie ve dnech 12. - 15. října 2011 v Krakově v Polsku. 

Jedná se o událost, kde se sejde přes 400 zástupců z oblasti vědy i obchodu  

v biotechnologiích ze střední Evropy i z celého světa. Více informací zde.  

Partnerské fórum k potravinám a zdraví - Norsko 2011 

Partnerské fórum k potravinám a zdraví proběhne 13. - 14. září 2011 v norském 

Oslu. Jedná se o zajímavou příleţitost k navazování kontaktů s podnikateli  

a výzkumníky, hledání obchodních a výzkumných partnerů a investorů. Více 

informací naleznete zde.  

EPMA - Světový kongres 2011 

Evropská asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu 

(European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine, EPMA), 

pořádá 15. - 18. září světový kongres v německém Bonnu. Více informací o obsahu 

kongresu naleznete zde. Webová stránka kongresu a registrace je zde. 

Konference „Inovační dny“ 

Universal Medica Group pořádá druhou mezinárodní konferenci "Inovační dny"  

26. a 27. září v Paříţi. Hlavním tématem konference je vytváření příleţitostí 

spolupráce mezi farmaceutickým a biotechnologickým sektorem. Více informací zde.  

  

Seminář ke zhodnocení výsledků VaV projektů 7. RP – registrace 

Projekt Fit for Health organizuje mezinárodní seminář ke zhodnocení výzkumných 

výsledků projektů v oblasti Zdraví v 7. RP, který proběhne 10. října 2011  

v Hannoveru v rámci veletrhu Biotechnica 2011. Účast je zdarma, zaregistrovat se 

můţete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Čtvrtá výzva IMI otevřena 

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

otevřela svoji v pořadí 4. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. stupeň). 

http://eurobiotech.krakow.pl/gb/about-congress.html
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=459
http://www.fitforhealth.eu/events/epma-world-congress-2011/153.aspx
http://www.epmanet.eu/index.php/world-congress
http://www.universal-biotech.com/index.php/lang-en/innovation-days
http://www.fitforhealth.eu/events/fit-for-health-international-workshop-valorisation-of-fp7-r-d-results-/156.aspx
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Uzávěrka Expression of Interest (EoI - Vyjádření zájmu) je 18. října 2011. 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 

  

Záznam z informačního dne k oblasti KBBE 

Záznam kanceláře CZELO z informačního dne k 6. výzvě KBBE v 7. RP, který se 

uskutečnil 15. července 2011, naleznete zde.  

  

Závěrečná konference projektu BID 

Záznam kanceláře CZELO ze závěrečné konference projektu BID (Brains in 

Dialogue), finančně podpořeného ze 7. RP, která se konala v Bruselu dne 6. června 

2011,  si můţete přečíst zde. 

  

Potenciál ČR v biotechnologiích 

Zpráva hodnotící evropský pokrok v oblasti biotechnologií „Worldview Bio-Innovation 

Scorecard“, kterou zpracovali američtí vědci, uvádí, ţe od vydání první zprávy před 

třemi roky ČR udělala velký pokrok, a posílila tak inovační potenciál v oblasti 

biotechnologií. Více informací naleznete zde. 

  

Zpravodaj Fit for Health 

Třetí číslo zpravodaje projektu Fit for Health z června 2011 je dostupné zde. Přináší 

informace z akce hledání projektových partnerů do výzvy 2012 priority Zdraví, 

doporučení, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat při psaní projektu, informace ke 

světovému kongresu EPMA a další. 

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 

  

Akce k evropskému výzkumu 

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/15.07.11_Informacni_den_KBBE.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/06_07_11_zaverecna_konference_projektu_BID_1.pdf
http://www.sciencebusiness.net/news/75244/Spain%2c-Portugal-and-Czech-Republic-make-strides-in-biotech?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Spain%2C%20Portugal%20and%20Czech%20Republic%20make%20strides%20in%20biotech&utm_campaign=253&utm_project=Bulletin%20%28Weekly%20Newsletter%29&utm_workspace=News&utm_email
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/cms/docs/Newsletters/2011-06-ffh-newsletter03.pdf
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Informační den k 8. ICT výzvě 7.RP 

Evropská komise pořádá dne 27. září 2011 v Bruselu informační den k 8. ICT výzvě 

7.RP zaměřené na: Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software 

Engineering (Objective ICT-2011.1.2). Více informací. 

  

Seminář k etickým otázkám bezpečnostního výzkumu v 7.RP 

Výkonná agentura pro výzkum (REA) Evropské komise pořádá dne 29. září v Bruselu 

seminář k etickým otázkám bezpečnostního výzkumu v 7. rámcovém programu. Více 

informací.  

  

Konference "Innovation in Digital Inclusion"  

Od 5. do 7. října 2011 se v polském Gdaňsku bude konat evropská konference 

"Innovation in Digital Inclusion" (Inovace v digitálním začlenění). Konference 

pořádaná v rámci polského předsednictví v Radě EU bude slouţit jako fórum pro 

diskuzi o modelech a nástrojích digitálního světa, k demostraci inovativních vyuţití 

informačních technologií pro digitálně vyloučené dospělé i seniory s moţnostmi 

zdravotního zabezpečení a začlenění v kulturním a společenském ţivotě. Více 

informací o akci zde. 

  

Valné shromáţdění EPoSS, výroční forum a Proposers´day 2011 

Evropská technologická platforma pro integraci inteligentních systémů (EPoSS) na 

tomto setkání, které proběhne 5. - 7. října 2011 v Barceloně, podá zprávu o své 

činnosti v průběhu valné hromady. Výroční fórum bude otevřené všem zúčastněným 

stranám a zástupci průmyslu a výzkumu na něm budou prezentovat návrh integrace, 

výroby a uvedení na trh pro inteligentní systémy. Proposers' Day bude informační  

a vzdělávací akce pro firmy podnikající v inteligentních systémech. Bude zaměřen na 

příslušné cíle pracovního programu ICT a nadcházející výzvy. Více informací zde. 

  

Společný summit ARTEMIS a ITEA 

http://ec.europa.eu/information_society/events/ssai/infoday2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=ethics7fp_workshop2011_form
http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=ethics7fp_workshop2011_form
http://www.facebook.com/innodig
http://www.smart-systems-integration.org/public
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Ve dnech 25. - 26. října 2011 se v Helsinkách koná společný summit JTI ARTEMIS 

(vestavěné počítačové systémy) a klastru EUREKA ITEA-2. Tématem summitu je 

"Cross border cooperation for clean technologies". Více informací. 

  

ICMMI 2011  

V polském městě Beskids se ve dnech 6. - 9. září 2011 bude konat Mezinárodní 

konference k interakci člověka se stroji (International Conference on Man-machine 

interactions, ICMMI 2011). Další informace včetně moţnosti registrace naleznete 

zde. 

  

Závěrečný workshop EURASIAPAC  

Projekt EURASIAPAC je projekt, který přispívá k usnadnění výzkumné spolupráce 

v oblasti ICT mezi Evropou a zeměmi asijsko-pacifické oblasti. V rámci workshopu 

konaného 30. listopadu 2011 v Bruselu budou projednány postupy vedoucí  

k efektivnímu financování a návrhu programů spolupráce s cílem posílit výzkumnou 

spolupráci v oblasti ICT mezi Evropou a zeměmi ACP a také budou představeny 

hlavní výsledky projektu EURASIAPAC. Více informací 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 

  

Záznam z informačního dne k výzvě pro PPPs 

V Bruselu se ve dnech 11. - 12. července 2011 konal informační den k připravované 

výzvě 7. RP na rok 2012 pro tři partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPPs). 

Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

http://www.itea2.org/
http://www.artemis-ia.eu/cosummit2011
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=12465&copyownerid=18035
http://eurasiapac-fp7.eu/2011/05/30/agenda-registration-final-eurasiapac-workshop/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.-12.07.11_Informaeni_den_k_vyzkumnym_PPPs.pdf
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Letní škola Observational Kosmology 

Ve dnech 31. srpna aţ 6. září 2011 se na Azorských ostrovech (Portugalsko) koná 

letní škola zaměřená na “Observational Cosmology“. Registrace je stále otevřená. 

Podrobnosti o programu a další informace naleznete zde. 

  

Energetické technologie (SET2011) 

V tureckém Istanbulu se ve dnech 4. - 7. září koná 10. mezinárodní konference 

věnovaná udrţitelným energetickým technologiím (SET2011). Cílem konference je 

propagace energetických řešení, která jsou šetrná k ţivotnímu prostředí. Podrobnější 

informace jsou k dispozici zde. 

  

Fotovoltaika 

Dne 8. září 2011 se v německém Hamburku bude konat odpolední akce s názvem 

„Sustainability Aspects for Terawatt-scale Photovoltaics“. Akci spoluorganizuje 

evropská technologická platforma pro fotovoltaiku. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Vyuţití odpadu 

Ve městě Guimaraes (Portugalsko) se ve dnech 12. - 14. září uskuteční konference  

a výstava na téma odpadů a moţnosti jejich vyuţití. Různorodost sloţek odpadu 

v současnosti vede ke sloţitějšímu nakládání s odpadem a komplikovanější 

recyklaci. Další podrobnosti o konferenci jsou k dispozici zde. 

  

Udrţitelná doprava ve městech 

Dne 13. září se v Bruselu bude konat workshop věnovaný udrţitelné městské 

dopravě a výsledkům, kterých dosáhla města zapojená do iniciativy CIVITAS. Další 

informace najdete zde. 

  

Udrţitelná jezera 

http://cosmocoffee.info/viewtopic.php?p=4994&sid=414b1a4299725dce99d2e34aa6dd2a11
http://www.set2011.org/
http://www.eupvplatform.org/events/side-event-26th-eu-pvsec.html
http://www.wastes2011.org/node/13
http://www.civitas.eu/event.phtml?archiv=&event_id=400
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První mezinárodní konference na téma udrţitelnosti jezer se koná v New Forest 

(Velká Británie) ve dnech 13. - 15. září. Konference se zúčastní odborníci z oblasti 

studia prostředí v jezerech a jezerních ekosystémů. Jedním z témat konference bude 

např. vliv změny klimatu na jezerní prostředí. Další informace naleznete zde. 

  

Redukce uhlíku 

Ve dnech 19. - 22. září se polské Jura Krakowsko-Czestochowska koná konference 

zaměřená na technologie pro redukci uhlíku a CO2. Tématy konference budou např. 

zachycování uhlíku před spalováním, po spalování, nové technologie, doprava  

a skladování CO2, spalování biomasy, obnovitelné zdroje energie apod. Pro 

podrobnosti pokračujte zde. 

  

Znečištění ovzduší 

V pořadí devatenáctá mezinárodní konference věnovaná modelování, monitorování  

a řízení znečištění ovzduší se uskuteční na Maltě od 19. do 20. září. Akce se zaměří 

na celou řadu problémů od managementu ovzduší ve městech, studie emisí, vlivu 

klimatických změn na kvalitu vzduchu, po strategie pro sniţování emisí. Další 

uţitečné informace naleznete zde. 

  

Společná prezentace JTI v Evropském parlamentu 

Ve dnech 4. - 6. října 2011 proběhne v prostorách Evropského paramentu v Bruselu 

prezentace a výstava organizovaná Společnými technologickými iniciativami (JTI) 

ARTEMIS, ENIAC, FCH, Clean Sky a IMI. Tyto iniciativy jsou částečně financované 

z prostředků 7. RP a představují spolupráci soukromého a veřejného sektoru ve 

výzkumu. Podrobnější informace naleznete zde. Informace o registraci by měly být 

k dispozici v nejbliţší době. 

  

Kongres pro elektrická vozidla 

V Bruselu se ve dnech 26. - 28. října bude konat evropský kongres pro elektrická 

vozidla. Cílem kongresu bude nastínit plán rozvoje technologií pro udrţitelnou 

mobilitu. Další podrobnosti najdete zde. 

  

SET Plan v Polsku 

http://www.wessex.ac.uk/11-conferences/lakesustainability-2011.html
http://www.itc.polsl.pl/caretech/
http://www.wessex.ac.uk/11-conferences/airpollution-2011.html
http://www.fch-ju.eu/event/exhibition-joint-technology-initiatives-european-parliament
http://www.eevc.eu/
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Konference SET Plan zaměřená na strategie v oblasti energetiky se uskuteční ve 

dnech 28. - 29. listopadu 2011 ve Varšavě. Konference je jednou z akcí pořádaných 

pod záštitou polského předsednictví v Radě EU. Podrobnější informace by se měly 

objevit zde. 

  

Transport Research Arena 2012 

Ve dnech 23. - 26. dubna 2012 se bude v Aténách konat tradiční Transport Research 

Arena s podtitulem „Sustainable Mobility through Innovation“. Konference se 

zaměřuje na povrchovou dopravu. V příštím roce se její záběr rozšíří ze silniční i na 

ţelezniční a lodní dopravu. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Desátá výzva Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky otevřela 10. výzvu pro podávání návrhů 

projektů. Výzva obsahuje 40 témat, bude otevřena do 12. října 2011 a její rozpočet je 

19,4 mil. €. Podrobnější informace naleznete zde. Na stránkách Clean Sky je rovněţ 

moţné nalézt předběţná data vyhlášení následujících 3 výzev – 10. ledna 2012, 26. 

dubna 2012 a 12. července 2012. Podrobnosti zde. 

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

  

Nabídky spolupráce z informačních dní Doprava 7. RP 

Na webu projektu, který koordinuje spolupráci národních kontaktních pracovníků pro 

oblast Doprava 7. RP – ETNA – je moţné nalézt krátké prezentace účastníků 

projektové burzy, jenţ proběhla v rámci informačních dní ve dnech 18. a 19. 

července v Bruselu. 

  

Další programy a informace 

  

http://www.setplan2011.pl/
http://www.traconference.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.cleansky.eu/content/news/10th-call-proposals-out-now
http://www.cleansky.eu/content/homepage/calls
http://transport-ncps.net/index.php?option=com_content&view=article&id=143:5th-brokerage-summary&catid=35:news&Itemid=220
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Nový nástroj pro oblast energetiky a klimatu 

Evropská komise a Evropská investiční banka ve spolupráci s Cassa Depositi  

e Prestiti a Deutsche Bank oznámily spuštění nového nástroje, který by měl členské 

státy EU podpořit v jejich úsilí o dosaţení cílů v oblasti energetiky a klimatu. Nástroj 

se jmenuje EEEF – European Energy Efficiency Fund a jeho cílem je poskytnout 

financování (trţní) pro komerčně vyuţitelné projekty zaměřené na energetickou 

účinnost a obnovitelné zdroje energie. Další informace jsou k dispozici zde. 

  

Větší rozpočet pro energetické infrastruktury 

Evropská komise plánuje zvýšit financování pro energetické infrastruktury v EU. 

Vyplývá to z návrhu rozpočtu pro období 2014 - 2020, ve kterém Komise navrhuje 

vyčlenit 9,1 miliardy € právě na rozvoj a dokončení evropské infrastruktury pro 

energetiku. Dokumenty vztahující se k návrhu rozpočtu naleznete zde. 

  

Inteligentní sítě: Nová studie upozorňuje na klíčové výzvy a trendy v EU 

Inteligentní elektrické sítě (smart grids) jsou klíčovým prvkem ve strategii EU v oblasti 

energetiky. Nová studie Evropské komise podává přehled o 219 projektech 

inteligentních sítí v celé Evropě. Zpráva ukazuje, jak inteligentní sítě mohou pomoci 

integrovat více obnovitelných zdrojů, vyuţít více elektrických vozidel, dát větší 

kontrolu uţivatelům nad jejich spotřebou energie, vyvarovat se výpadkům a rychle 

obnovit zdroj, kdyţ k nim dojde. Více informací zde. 

  

Schémata pro biopaliva 

Evropská komise schválila 19. července dobrovolná evropská schémata pro 

biopaliva. Tato schémata by měla pomoci zajistit, aby rostliny pěstované pro výrobu 

biopaliv neohrozily jiné důleţité plodiny a aby bylo moţné dokázat pozitivní vliv 

biopaliv na sniţování skleníkových plynů v ovzduší. Podrobnosti o konkrétních 

schématech naleznete zde. 

  

Výzva pro nové partnery projektu ACCEPTA 

Evropský projekt ACCEPTA zveřejnil výzvu pro přijetí nových partnerů. Projekt 

podporuje letiště, aerolinky a operátory ve vývoji letištních postupů, které jsou 

zaloţené na systému EGNOS a propagují jeho vyuţití. Ţadatelé musejí podat svoje 

http://www.eib.org/about/press/2011/2011-098-european-energy-efficiency-fund-eeef-launched.htm?media=rss&language=en?lang=en
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?obj_id=3030&id=2300&dt_code=PRL
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
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nabídky do konce září 2011. Další informace naleznete na stránkách projektu zde  

a na stránkách agentury GSA zde. 

  

 

 

Záznam z informačního dne k výzvě pro PPPs 

V Bruselu se ve dnech 11. - 12. července 2011 konal informační den k připravované 

výzvě 7. RP na rok 2012 pro tři partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPPs). 

Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

  

Informační dny pro Dopravu 

V zápisu kanceláře CZELO najdete informace o průběhu informačních dní Doprava 

7. RP (aeronautika a pozemní doprava). Prezentace a videozáznamy prezentací jsou 

k dispozici na této webové stránce. 

  

Prezentace z infodne k prioritě Energie 7. RP 

Na webové stránce EK jsou k dispozici prezentace z informačního dne priority 

Energie 7. RP, který proběhl 7. července v Bruselu. Přístup k materiálnům získáte 

zde. 

  

Dohoda o spolupráci v rámci SESAR 

Dne 19. července 2011 došlo k podepsání memoranda mezi Evropskou komisí (DG 

MOVE) a Japonskem s ohledem na spolupráci v rámci SESAR – řízení letového 

provozu. Další stručné informace naleznete v tiskové zprávě zde. 

  

Výběr nových členů řídícího výboru ETP WIND 

Dne 18. července zveřejnila evropská technologická platforma pro energii z větru 

výzvu, na základě které hodlá vybrat nové členy řídícího výboru (Steering 

Committee). Tento výbor je hlavním řídícím orgánem platformy. Uzávěrka přihlášek 

je 30. září 2011. Všechny podrobnosti naleznete zde. 

  

EURATOM 

Souhlas Rady EU s prodlouţením 7. RP EURATOM 

http://accepta.ineco.es/acepta/html/main.html
http://www.gsa.europa.eu/go/news/-accepta-project-calling-for-new-aviation-partners
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.-12.07.11_Informaeni_den_k_vyzkumnym_PPPs.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18+19_07_11_Infoden_Aeronautika_Pozemni_doprava.doc
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=12697&catId=12661
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=12591
http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_index/doc/2011-07-19-press-release-sesar-japanese-moc.pdf
http://www.windplatform.eu/118.0.html
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Dne 28. června 2011 odsouhlasila Rada EU prodlouţení 7. Rámcového programu 

EURATOM pro jaderný výzkum na další dvouleté období (2012-2013). Konečné 

rozhodnutí bude přijato v návaznosti na stanovisko Evropského parlamentu  

a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Další informace o tzv. obecném 

přístupu Rady naleznete zde. 

  

Výstupy ze semináře EP k jaderné fúzi a energetice 

Výbory Evropského parlamentu pro rozpočet a pro kontrolu rozpočtu zorganizovaly 

v Bruselu dne 4. května 2011 seminář k Mezinárodnímu termonukleárnímu 

experimentálnímu reaktoru, energii z jaderné fúze a evropským energetickým 

scénářům (ITER, fusion energy and European energy scenarios). Výstupy ze 

semináře naleznete v této publikaci. 

  

Nové číslo Zpravodaje SNETP 

Červnové číslo Zpravodaje Technologické platformy pro udrţitelnou jadernou 

energetiku (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, SNETP) je k dispozici 

zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Připravované konference v oblasti SSH 

Během září 2011 se v Bruselu a v Lyonu koná několik konferencí a dalších akcí 

v oblasti socioekonomických a humanitních věd 7. RP:  

Work-care tensions: the impact of labour market transitions across 

generations and around family formation WORKCARE SYNERGIES project 

European-level dissemination event  (1. září, Brusel) 

Profane citizenship in Europe – Testing democratic ownership in hybrid 

situations, Symposium organised by the PROFACITY project (19. – 21. září, 

Lyon) 

Language dynamics and management of diversity - DYLAN closing conference 

(22. září, Brusel) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/123163.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ITER_Scenarios.zip
http://www.snetp.eu/www/snetp/images/stories/Docs-Newsletters/snetpnewsletter8.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-174_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-174_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-174_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-173_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-173_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-178_en.html


  8. číslo, ročník 2011 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 19 

The changing role of knowledge in education and health policy across Europe - 

KNOWandPOL project final conference (23. září. Brusel) 

Interplay of European, national and regional identities: nations between States 

along the new Eastern borders of the EU, ENRI-EAST final open conference for 

stakeholders (26. září, Brusel) 

  

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  

  

Studie k financování výzkumu v oblasti ekonomických věd 

V Bruselu byla dne 7. července 2011 prezentována studie „Research Funding for 

Economics in Europe“. Záznam kanceláře CZELO z této akce si můţete přečíst zde. 

  

EU potřebuje lingvisty 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) zahájil 6. července 2011 výběrové řízení 

pro lingvisty, překladatele a tlumočníky, kteří budou plnit důleţité úlohy ve všech 

orgánech EU. Význam, který EU nadále přikládá náboru kvalifikovaných jazykových 

odborníků, svědčí o jejím odhodlání podporovat mnohojazyčnost. Výběrové řízení je 

otevřeno do 9. srpna 2011, více informací naleznete zde.   

  

Zpravodaj COST č. 20 – červenec 2011 

Nové číslo elektronického Zpravodaje COST informuje např. o první vědecké výstavě 

organizované COST Action, společenských a mediálních akcích a dalších. Obsahuje 

také kniţní recenze. Nové číslo a přílohu naleznete zde. 

  

Veřejné konzultace k otevřenému přístupu 

Evropská komise vyhlásila dne 15. července 2011 veřejné konzultace k vědeckým 

informacím v digitálním věku, coţ znamená zvláště více otevřeného přístupu  

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-176_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-176_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-172_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-172_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-172_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/07.07.11_Studie_Research_Funding_for_Economics_in_Europe.pdf
http://www.eu-careers-online.eu/linguists/cs/
http://www.cost.eu/library/newsroom/COSTnews20
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a uchování digitálních informací. Konzultace potrvají do 9. září 2011. Tiskové 

prohlášení naleznete zde a všechny relevantní informace ke konzultacím zde. 

  

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Seminář e-IRG 

Byla otevřena registrace na seminář e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group), který 

se koná pod polským předsednictvím ve dnech 12. - 13. října 2011 v Poznani (PL). 

Program a registrace je k dispozici zde. 

  

Konference "Mládeţ a podnikání" 

Konference pořádaná Evropským institutem pro inovaci a technologie (EIT) se 

uskuteční od 19. do 21. října v polském Krakově. Na konferenci budou představeny 

vzdělávací a podnikatelské aktivity EIT a účastníkům bude poskytnuta platforma pro 

aktivní výměnu informací. Více informací k akci zde.  

  

REMAT – workshop pro začínající výzkumné pracovníky v oboru technických  

a přírodních věd 

Ve dnech 12. - 13. září 2011 se v Hamburku uskuteční interaktivní, intenzivní 

workshop ReMaT, který poskytne úvod do oblasti řízení výzkumu a je určen pro 

začínající výzkumné pracovníky v oboru technických a přírodních věd. Workshop je 

vhodný zejména pro PhD studenty druhých a vyšších ročníků, ale i pro další subjekty 

zapojené do výzkumu nebo řízení výzkumu, kterým poskytne základní seznámení  

s myšlenkami vědeckého podnikání, financování výzkumu a řízení projektů. Více 

informací k akci zde. 

  

3. Evropský inovační summit 

Konference s podtitulem 'Výzkumné a inovační strategie přijaté v národním  

a regionálním kontextu" se uskuteční 10. - 11. října 2011 v polské Varšavě. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/890&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en%29.
http://ec.europa.eu/research/consultations/scientific_information/consultation_en.htm
http://www.e-irg.eu/e-irg-events/e-irg-workshop-poznan-12-13-october.html
http://eit.europa.eu/about-eit/events/single-view/article/youth-and-entrepreneurship-drivers-of-innovation.html
http://remat-project.eu/
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Konference je organizována v rámci Třetího evropského inovačního summitu ve 

spolupráci s Nadací technologických partnerů (člen evropského parlamentního fóra 

Knowledge4Innovation). Je moţnost stát se partnerem tohoto summitu. Více 

informací o programu a registrace zde. 

  

 

Evropský summit transferu technologií 

Evropský summit transferu technologií "Tech Transfer Summit Europe 2011" se 

uskuteční 19. - 20. září 2011 v Paříţi ve Francii. Tato akce je určená z oblasti 

transferu technologií, především biotechnologií. Nabídne řadu příleţitostí k diskuzím 

a networkingu. Kapacita je omezená na 200 účastníků. Více informací zde. 

  

Konference k evropské integraci v regionálním a globálním kontextu 

V rámci polského předsednictví v Radě EU se 19. - 20. října 2011 uskuteční ve 

Varšavě konference "European integration process in the new regional and global 

settings". Mezi hlavní témata akce patří lepší integrace Evropy, vyuţití evropského 

intelektuálního kapitálu, společenské reformy pro udrţitelný a inkluzivní růst, stabilita 

finančního systému, bezpečnost EU a sniţování regionálních nerovností. Více 

informací zde.  

  

Open Days 2011 

Devátý Evropský týden regionů a měst 'Open Days 2011' se uskuteční 10. - 13. října 

2011 v Bruselu v Belgii. Akci organizuje Evropská komise a Výbor regionů a pro 

účastníky je připraveno mnoho seminářů a setkání zaměřených na problematiku 

chytrého a udrţitelného růstu měst a regionů. Více informací, program a registraci 

naleznete zde. 

  

Příklady z praxe – regionální výzkumné a inovační strategie 

Výbor regionů spolu s Evropskou komisí organizují fórum s názvem "Výzkum  

a inovace EU: jaká je role regionů a měst po roce 2013?", které proběhne  

12. - 13. prosince 2011 v belgickém Bruselu. Fórum se zaměří na důsledky návrhu 

budoucího rámcového programu Horizont 2020 na regionální výzkumné a inovační 

strategie. Fórum bude rovněţ prezentovat nejlepší příklady regionálních inovačních 

http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/
http://www.techtransfersummit.com/europe2011/registration
http://www.euintegratio.eu/index.php?id=13
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm
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programů a projektů s cílem ukázat, jak lze skloubit priority EU s řešením výzev, 

kterým regiony čelí. Výbor regionů proto vyzývá k zaslání příkladů úspěšných nápadů 

a projektů v rámci regionálních výzkumných a inovačních strategií do 9. září 2011. 

Více informací zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Výzva k podávání přihlášek do projektu EER roku 2013 zahájena 

Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, který určuje a odměňuje 

regiony EU s výjimečnou podnikatelskou vizí, bez ohledu na jejich velikost, bohatství 

pravomoci. Regionům s nejpřesvědčivější a nejperspektivnější strategií bude uděleno 

označení "podnikatelsky zaměřený region roku". Přihlášky je moţné zasílat do  

10. listopadu 2011. Více informací zde. 

  

Předvýzva k 9. kolu výzev v programu ESPON 

V programu ESPON je do 23. srpna 2011 otevřena předvýzva k 9. kolu výzev, které 

bude vypsáno pro následující priority: Priorita 1 (Aplikovaný výzkum), Priorita 2 

(Cílené analýzy), Priorita 3 (Vědecká platforma a nástroje) a Priorita 4 (Nadnárodní 

síťové aktivity).  

Témata Priority 1 budou tato: „Evropské sousedící regiony“, „Malá a středně velká 

města a jejich funkční oblasti“, „Evropské vstupní brány nebo Územní rozměr sociální 

inkluze a chudoby v Evropě“ a „Ekonomická krize: odolnost regionů“. V případě 

ostatních priorit budou témata upřesněna později. Devátá výzva bude otevřena od 

24. srpna do 20. října 2011. 

Předvýzva je určena k předběţnému kontaktování potenciálních projektových 

partnerů, jejichţ seznam je k dispozici zde. Případný osobní kontakt s potenciálními 

partnery je poté moţno uskutečnit prostřednictvím Informačního dne a Partner 

Café dne 13. září v Bruselu. 

 Do projektů Priority 1, Priority 2 a Priority 3 se mohou zapojit veřejné, veřejnoprávní  

i soukromé subjekty, do Priority 4 pouze národní kontaktní místa programu ESPON.  

  

Výzva k předkládání příkladů dobré praxe v podnikání 

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=2e3f8137-c827-4b72-9bb7-ed46ece11d86&sm=2e3f8137-c827-4b72-9bb7-ed46ece11d86
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=7de7ce79-11b2-406c-a529-0c6397e124d5
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPONPartnerCafe/Overview-Potential-Partners-06-05-2011.pdf
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday110913.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday110913.html
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Síť RedEmprendia otevřela výzvu k předkládání příkladů dobré praxe v podnikání, 

které se uskutečnily na univerzitách. Příklady budou zveřejněny v připravované 

publikaci. Uzávěrka je 15. září 2011. Více informací naleznete zde.  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Ocenění EU pro ţeny podnikatelky 

Podnikatelky se mohou ucházet o ocenění s názvem "European Union Women 

Innovators prize". Tato cena bude udělena třem ţenám, které se během své kariéry 

zapojily do projektů 7. RP pro výzkum a vývoj nebo Rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace (CIP). Uzávěrka podání přihlášek je 20. září 2011. 

Více informací se dozvíte zde.   

  

Maďarsko novým členem PRACE 

Od 1. července 2011 se Maďarsko stalo 21. členem výzkumné infrastruktury PRACE 

(Partnership for Advanced Computing in Europe) na základě Memoranda  

o porozumění, podepsaného ze dne 8. 6. 2011 v Paříţi. 

  

Maďarské předsednictví programu EUREKA 

Od července 2011 předsedá programu EUREKA aţ do června 2012 Maďarsko, které 

tak převzalo štafetu po Izraeli.  Mezi priority předsednictví patří inovace v oblasti 

financování, důraz na mezinárodní spolupráci a regionální synergie, klíčové 

technologické oblasti a další. Bliţší informace naleznete zde. 

  

EK uvaţuje o změně definice malých a středních podniků 

Evropská komise uvaţuje o změně definice malých a středních podniků (MSP) a má 

v úmyslu otevřít příští rok veřejnou konzultaci k této problematice. V současné 

době se MSP dělí do 3 hlavních kategorií: mikropodniky s maximálním počtem 10 

zaměstnanců, malé podniky, které zaměstnávají aţ 50 zaměstnanců nebo středně 

http://www.eua.be/mpnews/mpnews-articles/11-07-07/Call_for_submissions_for_good_practice_in_entrepreneurship.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home&section=women-innovators
http://www.prace-ri.eu/?lang=en
http://www.eurekanetwork.org/chairmanship
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velké podniky, které mohou mít aţ 250 zaměstnanců. Dále je definují kritéria jako 

roční obrat či bilanční suma roční rozvahy. Bliţší informace naleznete v článku zde.  

  

 

Závěry z konference k regionům 

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. Závěry z této konference naleznete zde.  

  

Zpráva "Clusters Are Individuals" 

Projekt NGP Cluster Excellence zveřejnil svoji závěrečnou zprávu s názvem 

"Clusters Are Individuals - Creating Economic Growth through Cluster Policies for 

Cluster management Excellence". Dokument je ke staţení zde. 

  

Bílá kniha e-IRG 2011 

Reflexní skupina pro e-infrastruktury (e-IRG) zveřejnila dne 5. července 2011 svoji  

v pořadí jiţ 7. Bílou knihu. Zaměřuje se nezajímavější otázky týkající se výzev 

nových i jiţ déle fungujících e-infrastruktur. Tiskovou zprávu naleznete zde, Bílou 

knihu zde. 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

Evropské fórum zajištění kvality - registrace otevřena 

Registrace na Šesté evropské fórum zajištění kvality (EQAF) - "Kvalita a důvěra:  

v srdci toho, co děláme", které bude organizováno od 17. do 19. listopadu 

Antverpskou univerzitou a Vyšší odbornou univerzitou Artesis, byla otevřena. Více 

informací zde. 

  

První mezinárodní seminář k vysokému školství a e-Learningu 

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/komise-si-chce-posvitit-na-definici-malych-a-strednich-podniku-008949
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_sustainable/programme_en.cfm?nmenu=4
http://www.clusterexcellence.org/the-ngp-cluster-excellence-project.html
http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/Clusters_are_Individuals_NGP_Cluster_Excellence_project_final_report_DOK1952344_DOC.pdf
http://www.e-irg.eu/images/stories/press_release_e_irg_white_paper_shortened_06072011.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/e-IRG_WhitePaper_2011.pdf
http://www.eua.be/News/11-07-11/Registrations_now_open_for_6th_European_Quality_Assurance_Forum_Antwerp_Belgium_17-19_November_2011.aspx
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Španělská Universitat Oberta de Catalunya organizuje ve dnech 22. - 23. září 2011  

v Barceloně mezinárodní seminář k hodnocení vysokých škol a eLearningu (“Higher 

Education Rankings and eLearning”). Další informace naleznete zde. 

  

 

 

Mezinárodní konference k vysokoškolskému vzdělávání pro udrţitelný rozvoj 

Katedra UNESCO “Vysoké školství pro udrţitelný rozvoj” organizuje ve dnech  

14. - 16. září 2011 na Univerzitě Leuphana v německém Lüneburgu mezinárodní 

konferenci “Higher Education for Sustainable Development: Moving the Agenda 

Forward”. Program, registrace a další informace jsou k dispozici 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 

  

Zpráva skupiny Task Force s doporučeními pro ERC 

Skupina Task Force, která byla zřízena na začátku roku 2011 za účelem zabývat se 

budoucím vývojem Evropské výzkumné rady (ERC), vydala nyní závěrečnou zprávu 

s řadou doporučení. Skupina například navrhuje, aby pozice ředitele ERC byla trvale 

umístěna v Bruselu a jednalo by se o pracovní úvazek na 80 % času. Dále usiluje  

o rozsáhlejší a jasnější pravomoci Výkonné agentury a Vědecké rady ERC, vytvoření 

nezávislé nadace "Přátelé ERC", kde by byly shromaţďovány prostředky od 

soukromých dárců. Také by od roku 2014 měla být zrušena pozice generálního 

tajemníka ERC. Doporučení by mohla být implementována postupně, buď 

rozhodnutími Komise, nebo jako součást návrhu budoucího rámcového programu 

Horizont 2020. Tisková zpráva je k dispozici zde a zpráva Task Force se všemi 

doporučeními je dostupná zde.  

  

 

http://www.uoc.edu/symposia/academic_rankings/index_eng.html
http://www.leuphana.de/institute/infu/unesco-chair/conferences-2011.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/862&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Taskforce_Report.pdf
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