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     Dne 24. 8. 2011 byla vyhlášena 9. výzva Operačního 

programu ESPON 2013. 

 

Přihlášky k participaci na projektech bude možné předkládat do 20. 10. 2011  

v následujících prioritách: 

 Priorita 1 - Aplikovaný výzkum (evropské sousedící regiony, malá a středně 

velká města a jejich funkční oblasti, evropské vstupní brány nebo územní 

rozměr sociální inkluze a chudoby v Evropě, ekonomická krize, odolnost 

regionů,)  

 Priorita 2 - Cílené analýzy,  

Vyhlášena 9. výzva Operačního programu ESPON 2013 

informuje 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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 Priorita 3 - Vědecká platforma a nástroje (ESPON Atlas - evropská struktura  

a dynamika, územní potenciály a výzvy, územní balíčky pro programy ERDF, 

územní monitorovací a report systémy EU),  

 Priorita 4 - Nadnárodní síťové aktivity (zvyšování povědomí o OP ESPON, 

výměna zkušeností, příklady dobré praxe). 

 

Celková alokace: 7,4 mil. EUR. 

 

Vhodní ţadatelé:  

Priority 1 - 3 budou otevřeny pro veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty,  

priorita 4 pouze národní kontaktní místa. 

 

V rámci vyhlášení výzvy proběhnou informační dny OP ESPON: Praha, dne 20. 9. 

2011.  

 

Více informací najdete na oficiálních stránkách programu  

 

Své projektové žádosti můžete konzultovat rovněž na krajském úřadu Olomouckého 

kraje, na adrese: 

 

Ing. Marta Novotná 

vedoucí oddělení regionálního rozvoje 

odbor strategického rozvoje kraje 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

tel: 585 508 330, 724/053 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/calls240811.html
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Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na semináře v rámci činnosti 

nového Centra vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce. Semináře budou 

probíhat v dané termíny vždy od 14 hod., v místnosti LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 

4.NP). 

 

Semináře jsou určeny pro akademické a ostatní pracovníky UP. Cílem všech akcí je 

informovat účastníky o možnostech zapojení pracovníků UP do programů zaměřených 

na mezinárodní mobilitu, vzdělávání a spolupráci. Kurzy i studijní materiály jsou pro 

účastníky zdarma. 

 

Harmonogram seminářů říjen – listopad 2011 
 

7. RP Lidé a Myšlenky – 11. 10. 2011 

Mgr. Petra Perutková – TC AVČR, národní kontaktní osoba programu Lidé a 

Myšlenky 

 

Fulbrightova stipendia – 8. 11. 2011 

Dr. Hana Rambousková - Fulbrightova komise, programový koordinátor 

 

Pozvánka na semináře  
Centra vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce 
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Zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků na UPOL – 22. 11. 2011 

 
Jitka Barnetová – UPOL, vedoucí personálně mzdového oddělení RUP  
 

Na semináře je nutné se včas zaregistrovat. V případě Vašeho zájmu se 

registrujte prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na 

www.psup.cz/centrum.   

 

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční 

spolupráce, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
      

     Ve dnech 1. 7. 2011 – 9. 9. 2011 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, 

Spolupráce, Kapacity, Myšlenky a Euratom. 

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 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

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

 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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Tematické semináře k přípravě Horizontu 2020 

Informace a materiály z tematických seminářů, které jsou zaměřené na řešení 

společenských výzev a přípravu budoucího rámcového programu pro výzkum  

a inovace Horizont 2020, naleznete na webu zde. 

  

Výroční zpráva 2010 o aktivitách EU v oblasti RTD  

Dne 12. července 2011 zveřejnila Evropská komise výroční zprávu o aktivitách EU 

v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v r. 2010. Důraz je kladen na pokrok 

v oblasti zjednodušování, hodnocení 7. RP v polovině období a fungování 

společných technologických iniciativ (JTIs). Zpráva v angličtině je k dispozici zde, 

v češtině zde. 

  

Technická podpora v oblasti norem 

Dvě evropské organizace pro normy (CEN a CENELEC) nově poskytují technickou 

podporu pro výzkumnou a inovační komunitu při přípravě návrhů projektů do 7. RP. 

Nová služba (Helpdesk) je dostupná zde, další informace o normách ve výzkumu 

naleznete zde. 

  

Monitorovací zpráva 7. RP 2010 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace zveřejnilo dne 4. srpna 2011 čtvrtou 

„Monitorovací zprávu 7. RP“, která pokrývá implementaci programu v letech  

2007 - 2010. K novým prvkům patří žebříčky účasti VŠ institucí, výzkumných 

středisek, průmyslu a regionů. Zpráva je dostupná zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví  

  

Podzimní akademie k 7. RP 

Společnost Europe Media Trainings organizuje ve dnech 17. - 21. září 2011 

v Budapešti (HU) pětidenní intenzivní kurs „FP7 Autumn Academy”. Účastníci poznají 

rozdíly mezi programy 7. RP, CIP, LIFE+ a LLP a naučí se připravit a podat projekt 

do 7. RP. Další informace jsou  zde. 

  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0428:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0428:FIN:CS:PDF
http://www.cen.eu/cen/Services/Innovation/ResearchHelpdesk/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/go/research
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/fourth_fp7_monitoring_report.pdf
http://www.eutrainingsite.com/114
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Kurs k finančním zprávám a účetním kontrolám 7. RP 

Společnost Europe Media Trainings organizuje ve dnech 5. - 6. října 2011 

v Budapešti (HU) školící kurs k finančním zprávám a účetním kontrolám projektů  

7. RP. Další informace jsou zde. 

  

Katalog školících kursů v oblasti IPR 

Evropská technická služba pro IPR (European IPR Helpdesk) zprovoznila na svých 

webových stránkách novou sekci věnovanou školením. Naleznete zde katalog 

školících kursů i informace o postupu při organizování společných seminářů. 

  

Bulletin WIPO pro MSP 

Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) vydala červencové číslo svého 

bulletinu pro malé a střední podniky (MSP). Toto vydání obsahuje mnoho 

informativních článků pro podnikatele a společnosti, zvláště pak pro začínající firmy, 

které chtějí komercializovat svůj vynález a vstoupit na trh. Bulletin naleznete zde. 

  

Seminář k interním a externím auditům 

EIPA (European Institute of Public Administration) organizuje ve dnech 26. - 28. října 

2011 v Barceloně praktický seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s aspekty 

interních i externích účetních kontrol evropských fondů (strukturálních , kohezních  

a IPA) v období 2007-2013. Další informace a možnost registrace naleznete zde. 

  

Nové číslo zpravodaje IPR Helpdesk 

Evropská technická služba v oblasti práv k duševnímu vlastnictví (IPR Helpdesk) 

vydala v pořadí již druhé číslo svého zpravodaje. K přečtení je k dispozici zde. 

  

Školení k akcím Marie Curie 

Finanční Helpdesk organizuje dvoudenní seminář k akcím Marie Curie ve dnech  

4. - 5. října 2011 v Londýně (UK). Zvláštní důraz bude kladen na výzvy k předkládání 

projektů na r. 2012. Detaily a možnost registrace naleznete zde. 

  

 

 

http://www.eutrainingsite.com/113
http://www.iprhelpdesk.eu/training
http://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/news_0006.html
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4374
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IPR_Bulletin_No2.pdf?pk_campaign=Bulletin&pk_kwd=Issue2
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1475
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Další informace a analýzy   

  

Zakázka na studii „Výkonnost Číny v oblasti vědy, technologie a inovací“  

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace oznámilo zakázku na studii  

o hodnocení vývoje výkonnosti Číny v oblasti vědy, technologie a inovací 

(STI). Uzávěrka je 30. září 2011. Detaily jsou k dispozici zde. 

  

Mezinárodní dimenze ve výzvách 7. RP pro rok 2012 

Evropská komise zveřejnila přehled výzev 7. RP pro rok 2012, které jsou zaměřeny 

na mezinárodní spolupráci. Seznam podle jednotlivých zemí naleznete zde. 

  

Časopis Research*eu - červenec/srpen 2011 

Evropská komise vydala čtvrté číslo (červenec/srpen 2011) časopisu Research*eu, 

který se věnuje novinkám a výsledkům z oblasti evropského výzkumu  

a inovací. Časopis naleznete zde. 

  

Pracovní příleţitosti v JRC 

Aktuální nabídka volných pracovních míst v ústavech Společného výzkumného 

střediska EK obsahuje následující pozice: 10 míst pro postdoktorandy v Ispře IT  

a v Geelu BE (uzávěrka přihlášek 6. – 21. 9.), 2 místa pro zkušené výzkumné 

pracovníky v Ispře IT (uzávěrka 5. 9. a 20. 9.), 6 míst pro vyslané národní experty 

v Ispře IT a Seville ES (uzávěrka 5. – 26.9.) a 1 místo pro stážistu v Ispře IT 

(uzávěrka 19. 9.). Popis požadavků a podmínek naleznete zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Konference k výzkumu EU v oblasti potravin 

Konference s názvem "What's for Lunch" zaměřená na informace o výsledcích 

evropských výzkumných projektů v letech 2000 - 2010, které se týkaly různých 

aspektů kvality a bezpečnosti potravin, se uskuteční 20. září 2011 v Bruselu. Více 

informací a registraci naleznete zde. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235041-2011:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=international_dimension_2012wp
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/research-results-042011_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
http://ec.europa.eu/research/agriculture/wfl/index_en.html
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Konference "Soil Organic Matter - the old truth and new challenges" 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace pořádá ve spolupráci s polským 

předsednictvím konferenci s názvem "Soil Organic Matter - the old truth and new 

challenges", která proběhne 21. září 2011 v Bruselu. Více se dozvíte zde.  

  

Mezinárodní konference k udrţitelné chemii 

Mezinárodní konference k udržitelné chemii se uskuteční 6. - 7. října 2011  

v německém Berlíně. Akce k příležitosti mezinárodního roku chemie 2011 se zaměří 

na téma výzev a příležitostí v oblasti mezinárodního managementu chemikálií. Více 

informací naleznete zde.  

  

The BioPartnering Europe (BPE) 2011 

19. výroční partnerské setkání BioPartnering Europe (BPE) 2011 se uskuteční  

9. - 10. října 2011 v Londýně (UK). Jedná se o příležitost k navázání kontaktů  

a nalezení projektových či obchodních partnerů ve výzkumu v oblasti life 

science. Více informací naleznete zde. 

  

Seminář k chemickému inţenýrství a chemickým reakcím 

Seminář k chemickému inženýrství a chemickým reakcím s názvem "Chemical 

Reaction Engineering for Methane Valorization" se uskuteční 10. - 11. října 2011 na 

Technické univerzitě v Mnichově v Německu. Více informací zde.  

  

Konference k biotechnologiím na kontrolu znečištění ovzduší 

Čtvrtá mezinárodní konference zaměřená na biotechnologie ke kontrole znečištění 

ovzduší (Biotechniques-2011) proběhne 12. - 14. října 2011 v La Coruña 

ve Španělsku. Akce se mimo jiné zaměří na posílení výzkumné spolupráce mezi 

akademickou sférou a průmyslem. Více informací zde.  

  

Seminář k eHealth: inovace, implementace, přenositelnost 

Seminář věnovaný elektronickému zdravotnictví zaměřený na inovace, implementaci 

a přenositelnost se uskuteční 13. - 14. října 2011 v nizozemském Maastrichtu. Je 

http://www.soilconference.eu/en/
http://www.sustainablechemistry2011.com/
http://www.techvision.com/bpe/
http://www.ocmol.eu/news2/single-news/article/ocmol-colloquium-on-chemical-reaction-engineering-october-10-11-2011-chemical-reaction-engine.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=9d650e62cc
http://www.udc.es/biotechniques2011/index.html
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zaměřený především na policy-makers, zástupce veřejného a zdravotního sektoru. 

Více informací naleznete zde  

  

Mezinárodní kongresy k potravinám, výţivě a bezpečnosti potravin  

Ve dnech 12. - 14. října 2011 se v Istanbulu v Turecku uskuteční 4. mezinárodní 

kongres k potravinám a výživě a zároveň 3. mezinárodní kongres konsorcia SAFE  

k bezpečnosti potravin. Hlavním cílem je poukázat na nejdůležitější oblasti ve 

výzkumu a vývoji a identifikovat témata důležitá do budoucna. Více informací zde. 

  

Mezinárodní sympózium PhenoDays 2011 

Mezinárodní sympózium PhenoDays 2011 se uskuteční 12. - 14. října 2011  

v nizozemském Wageningen. Tato akce se zaměří především na téma výzkumu 

fenotypu rostlin. Jedná se o příležitost pro vědce z celého světa k setkání a výměně 

zkušeností, názorů a výsledků výzkumu. Více informací zde. 

  

Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie - EFIB 2011 

Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie a bioekonomiku (EFIB 2011) se 

uskuteční v nizozemském Amsterdamu v termínu 18. - 20. října 2011. V rámci této 

konference se sejde řada zájemců z celého spektra bioekonomiky, výzkumná, 

obchodní i politická sféra. Více informací naleznete zde. 

  

Fórum k přírodním surovinám - výţiva, zdraví, funkčnost 

Fórum k přírodním surovinám  zaměřené na otázky výživy, zdraví a funkčnosti se 

uskuteční 20. října 2011 v Traunreut/Chiemgau v Německu. Výzkumné organizace  

a inovační firmy budou na setkání prezentovat technologie pro identifikaci  

a charakterizaci bioaktivních látek a strategie pro udržitelnost v sektorech potraviny, 

zdraví a kosmetika. Více informací zde. 

  

Světový summit ke zdraví 2011 

Světový summit ke zdraví 2011 se uskuteční v německém Berlíně 23. - 26. října 

2011. Zaměří se na téma zlepšení lékařského výzkumu a individuální zdravotní péče 

a poskytne místo pro setkání zástupcům zdravotnického sektoru, výzkumu, 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4482
http://www.tubitaksafe-food2011.org/
http://www.phenodays.com/
http://www.efibforum.com/
http://bayern-innovativ.de/ingredients2011en
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průmyslu, vládní sféry, mezinárodních institucí a nevládních organizací. Více 

informací zde. 

  

BALNIMALCON 2011  

Mezinárodní balkánská konference zaměřená na výzkum spojený se 

zvířaty BALNIMALCON 2011 a mezinárodní sympózium o biologii a výživě zvířat 

proběhnou společně 19. - 20. října 2011 v rumunské Bukurešti. Více informací 

naleznete zde. 

  

Nano-biokeramika ve zdravotní péči 

Dvoudenní konference „Nanoscale Bioceramics in Healthcare & High Performance 

Ceramics“ proběhne ve dnech 12. - 13. října 2011 v městě Stoke-on-Trent (UK)  

a bude věnována biolékařským aplikacím keramických a skelných nanomateriálů. 

Další informace jsou dostupné 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 

  

Tematické semináře k přípravě budoucího rámcového programu  

Evropská komise pořádá tematické semináře zaměřené na přípravu a témata 

budoucího rámcového programu Horizont 2020. Materiály ze semináře 

k problematice zdraví a demografických změn jsou k dispozici zde, seminář 

zaměřený na potraviny, zemědělství a bioekonomiku je dostupný zde.  

  

Výsledky veřejné konzultace k programu EDCTP  

Analýza výsledků veřejné konzultace k návrhu partnerství mezi evropskými  

a rozvojovými zeměmi v oblasti klinických testů (European and Developing Countries 

Clinical Trials Partnership programme – EDCTP) je dostupná zde.  

  

http://www.worldhealthsummit.org/
http://www.zootehnie.ro/balnimalcon/
http://www.nano.org.uk/events/ion-events
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops&workshop=the_health_demographic_change_and_wellbeing_challenge
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops&workshop=food_security_sustainable_agriculture_and_the_bio-economy
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp/edctp_public_consultation_results.pdf
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CIAA se změnila na FoodDrinkEurope 

Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA, Confederation of 

the Food and Drink Industries of the European Union) se nově změnila na 

FoodDrinkEurope. Nové webové stránky naleznete zde.  

  

Zpráva o situaci v oblasti léčiv ve světě za rok 2011  

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala zprávu o dosavadní situaci v oblasti 

léčiv ve světě v r. 2011. V tomto třetím vydání zprávy jsou uvedeny nové údaje  

o 24 hlavních tématech týkajících se výroby, spotřeby, inovací, regulace  

a bezpečnosti léčiv. Více informací je k dispozici zde. 

  

Veřejná konzultace k neurodegenerativním chorobám 

Iniciativa „Společný program pro neurodegenerativní choroby“ (Joint Programme in 

Neurodegenerative Diseases, JPND) zahájila veřejnou konzultaci k výzkumným 

prioritám. Cílem je vytvořit Strategickou výzkumnou agendu JPND. Konzultace je 

otevřena do 18. září 2011 a přístupná zde. 

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

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. 

  

Informační den k 8. výzvě ICT - Inteligentní správa informací  

Informační den k 8. ICT výzvě 7. RP k tématu 4.4 Intelligent Information Management 

se bude konat dne 26. září 2011 v Lucemburku. Více informací.  

  

 

 

http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://www.who.int/medicines/areas/policy/world_medicines_situation/en/index.html
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/strategic-research-agenda/consultations/online-consultation/
http://ec.europa.eu/information_society/events/ssai/infoday2011/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/content-knowledge/events-20112609-ict-call8-infodays_en.html
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Seminář k etickým otázkám bezpečnostního výzkumu v 7.RP 

Výkonná agentura pro výzkum (REA) Evropské komise pořádá dne 29. září 2011  

v Bruselu seminář k etickým otázkám bezpečnostního výzkumu v 7. RP. Více 

informací. 

  

Informační den pro ICT téma 8.1 Technologie pro zlepšování výuky 

Tento informační den Evropské komise se koná dne 5. října 2011 v Lucemburku a je 

určen pro zájemce o účast v ICT projektech 7. RP tématu ICT-2011.8.1: Technology-

enhanced Learning. Více informací. 

  

EIT/What-IF konference 

Dne 13. října 2011 organizuje Evropský inovační a technologický institut spolu  

s organizací What-If v Budapešti konferenci na roli ICT při budování mezigeneračně 

spravedlivé společnosti. Více informací.  

  

Nové technologie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku 

Konference v oblasti bezpečnostního výzkumu "New technologies in safety and 

public order" se koná ve dnech 12. - 14. října 2011 v polském Szczytnu. Více 

informací. 

  

4. Evropská "Servicewave" konference 

Tato "Fourth European Servicewave Conference" se koná ve dnech 26. - 28. října 

2011 v polské Poznani. Konference se zaměří na aktuální trendy, zkušenosti, 

technologie a inovace v oblasti internetu a jeho služeb. Více informací.  

  

Inovace pro digitální inkluzi 

Konference "Innovation for Digital Inclusion" organizovaná v rámci PL PRES, se koná 

ve dnech 5. - 7. listopadu 2011 a je zaměřena na inovativní využívání ICT při 

adresování společenských výzev. Více informací. 

 

ECSS 2011 - 7. Evropský summit počítačové vědy 

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://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-digicult/call8-infoday_en.html
http://eit.europa.eu/activities/events/single-view/article/eit-what-if-conference-the-role-of-ict-in-building-an-intergenerational-fair-society.html
http://www.ntspo.e-wspol.edu.pl/index.php/en.html
http://www.ntspo.e-wspol.edu.pl/index.php/en.html
http://servicewave.eu/2011/
http://innodig.eu/en/
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ECSS 2011 (7th European Computer Science Summit) se koná ve dnech  

7. - 9. listopadu 2011 v italském Milánu. Akce poskytne platformu pro setkání, debatu 

a spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání a informatiky. Více informací. 

  

Mezinárodní konference projektu NanoCode 

Projekt 7. RP NanoCode organizuje v Bruselu dne 29. září 2011 mezinárodní 

konferenci pod názvem „Promoting Responsible Innovation: The Future of the 

European Code of Conduct for Nanotechnologies“. Detaily o konference jsou 

k dispozici zde. 

  

Konference ManuFuture 2011  

ETP ManuFuture společně s polským předsednictvím organizuje ve dnech  

24. - 25. října 2011 v polské Vratislavi pravidelnou výroční konferenci, letos pod 

názvem „West and East Europe in global High Added Value Manufacturing“. Detaily 

jsou k dispozici zde. 

  

Konference Nanoethics 2011 

Polská akademie věd organizuje v rámci polského předsednictví ve dnech  

20. - 21. října 2011 ve Varšavě mezinárodní konferenci “Governance and ethics of 

nanosciences and nanotechnologies” (Nanoethics 2011). Další informace naleznete 

zde. 

  

Nano-biokeramika ve zdravotní péči 

Dvoudenní konference „Nanoscale Bioceramics in Healthcare & High Performance 

Ceramics“ proběhne ve dnech 12. - 13. října 2011 v městě Stoke-on-Trent (UK)  

a bude věnována biolékařským aplikacím keramických a skelných nanomateriálů. 

Další informace jsou dostupné zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další  

 

Výzva pro technické poradce projektů 7. RP v oblasti NMP 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace vyhlásilo výzvu pro technické poradce 

projektů (project technical advisors, PTA) pro téma NMP. Úkolem PTA je pomáhat 

http://www.ecss2011.polimi.it/
http://www.nanocode.eu/
http://www.nanocode.eu/content/view/225/40/
http://www.manufuture2011.eu/
http://www.nanoethics2011.pan.pl/
http://www.nano.org.uk/events/ion-events
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projektovým úředníkům při sledování výzkumných projektů. Uzávěrka je 7. října 

2011. Další informace jsou zde, dokument Q&A v angličtině zde. 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

   

Databáze špičkových výzkumných center ICT v jihovýchodní Asii  

Projekt SEACOOP, který propojuje výzkumné komunity Evropy a jihovýchodní Asie 

v oblasti ICT, spustil online databázi špičkových výzkumných center. U každého jsou 

uvedeny kontaktní údaje a oblasti výzkumu. Pro vstup do databáze klikněte zde. 

  

FET Newsletter 

Aktuální číslo FET Newsletteru z července 2011 obsahující výsledky probíhajících 

projektů a iniciativ v oblasti Future Emerging Technologies naleznete zde. 

  

Novinky projektu NanoCode 

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

Kodexu EK pro odpovědné nanotechnologie) naleznete zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Energie z větru 

Konference na téma energie z větru s názvem „Meeting the climate and energy 

challenges in the EU“ se bude konat dne 6. října v Hamburku (Německo). Tato akce 

by měla přilákat zainteresované aktéry k diskusi nad možnostmi a potenciálem 

sektoru obnovitelných zdrojů energie, především pak právě větrné energie. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Evropská konference o dopravě 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236524-2011:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/rtd-tender_en.cfm?tender_ref=s143-236524
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eurosoutheastasia-ict.org/
http://eurosoutheastasia-ict.org/cooperation-priorities/excellence-research-centers/database/
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/docs/fp7-fet-nl-09_en.pdf
http://www.nanocode.eu/content/view/223/40/
http://www.eib.org/projects/events/meeting-the-climate-and-energy-challenges-in-the-eu.htm?lang=en
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Ve dnech 10. - 12. října se v britském Glasgow koná Evropská konference o dopravě 

2011. Mezi hlavní témata budou patřit např. ekonomická situace v Evropě a ve světě, 

škrty ve veřejných výdajích na dopravu a jejich důsledky, partnerství veřejného  

a soukromého sektoru nebo rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy. Podrobnosti 

jsou k dispozici zde. 

  

Kontrola znečištění ovzduší 

Ve Španělském městě A Coruña se bude ve dnech 12. - 14. října konat čtvrtá 

mezinárodní konference věnovaná biotechnice pro kontrolu znečištění ovzduší. Mezi 

témata budou patřit například využití bakterií, rostlin a řas v řešení znečištění 

vzduchu, bioreaktory pro kontrolu znečištění a biokonverzní procesy nebo prevence 

znečištění. Další informace o konferenci naleznete zde. 

  

Systémy a senzory pro průzkum moře 

Ve Valencii (Španělsko) se uskuteční ve dnech 17. - 22. října workshop na téma 

oceánských systémů a senzorů. Tyto senzory hrají roli například při seismickém 

snímání podmořských ložisek ropy nebo při sběru dat v oceánografickém výzkumu. 

Další podrobnější informace o workshopu naleznete zde. 

  

Bezpečnost Kosmu 

Ve dnech 17. - 19. října se bude ve francouzském Versailles konat páté setkání 

mezinárodní asociace pro rozvoj bezpečnosti v Kosmu. Konference bude příležitostí 

k diskusi nejen o bezpečnosti vesmíru, ale i udržitelnosti národních a mezinárodních 

zájmů v této oblasti. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Výzkum v silniční dopravě 

V Bruselu se uskuteční ve dnech 18. - 19. října FEHRL Road Research Meeting, na 

kterém budou představeny nejnovější výsledky projektů v oblasti silniční dopravy  

a jejich pozitivní dopad na životní prostředí a společnost. Podrobnější informace  

o akci jsou k dispozici zde. 

  

Produkce minerálů 

http://abstracts.etcproceedings.org/about.php
http://www.udc.es/biotechniques2011/index.html
http://mass2011.upv.es/marss2011/index.html
http://www.congrex.nl/11A03/
http://www.fehrl.org/?m=33&a=content&id=523
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Polská Wroclaw bude ve dnech 20. - 22. října hostit konferenci zaměřenou na 

udržitelnou produkci a spotřebu nerostných surovin. EU patří mezi největší 

spotřebitele minerálů na světě, ale sama jich produkuje omezené množství. Je třeba 

zajistit přístup k surovinám, který by EU umožnil uchovat si svou 

konkurenceschopnost. Konference je pořádána pod záštitou polského předsednictví 

v Radě EU. Další informace najdete 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 

     

Studie k energetickým infrastrukturám 

Na stránkách DG ENERGY Evropské komise jsou k dispozici nově vydané studie 

„The structuring and financing of energy infrastructure projects, financing gaps and 

recommendations regarding the new TEN-E financial instrument” a “Permitting 

procedures for energy infrastructure projects in the EU: evaluation and legal 

recommendations”. V případě zájmu o tyto dokumenty pokračujte zde. 

  

Hodnotitelé pro projekty Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky hledá hodnotitele pro projekty podané 

do zveřejněných výzev. Hodnocení probíhá většinou v Bruselu, případně rovněž na 

dálku, kdy hodnotitel nemusí cestovat do Bruselu. Zájemci se mohou přihlásit do 

databáze Evropské komise. Podrobnosti zde. 

  

Seznam úspěšných projektů IEE v roce 2010 

Agentura EACI zveřejnila seznam projektů, kterým byl v roce 2010 přidělen grant 

programu Intelligent Energy Europe. Dokument je k dispozici zde. 

  

Indikátory výkonnosti projektů IEE 

http://www.min-pan.krakow.pl/pbs/konferencja/en/index.htm
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/energy/infrastructure/studies/ten_e_en.htm
http://www.cleansky.eu/content/page/become-evaluator
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/grants_2010_iee2.pdf
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Program IEE (Intelligent Energy Europe) vypsal zakázku na vypracování 

výkonnostních indikátorů pro projekty IEE. Tendr je otevřen do 4. října 2011. Zájemci 

naleznou podrobnosti zde. 

  

EURATOM 

  

Mezinárodní sympózium o jaderné energetice (SIEN 2011) 

Rumunské sdružení pro jadernou energetiku (AREN) společně s Rumunským 

atomovým fórem (ROMATOM) a Rumunskou společností pro radiologickou ochranu 

(SRRP) organizuje ve dnech 16. - 20. října 2011 v Bukurešti (RO) desátý ročník 

Mezinárodního sympózia o jaderné energetice (SIEN 2011) pod názvem „Nuclear 

Power, the Today's Challenge“. Detaily naleznete zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

SiS.net Forum 2011  

Mezinárodní síť NCP Věda ve společnosti organizuje dne 27. září 2011 v Helsinkách 

fórum zaměřené na program SiS (Science in Society) 7. RP. Více informací. 

  

Science for Society Brokerage Ebeny 

Mezinárodní síť NCP v oblasti Věda ve společnosti (SiS) organizuje dne 7. října 2011 

v Bruselu "brokerage event". Cílem akce je předat informace o SiS 2012 výzvách 7. 

RP a umožnit setkání relevantním partenrů. Více informací.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Další programy a informace 

  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/tender/index_en.htm
http://www.sien.ro/
http://www.tsv.fi/SiSnet_Forum_2011/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=27408
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Světové fórum místních rozvojových agentur 

První světové fórum lokálních rozvojových agentur se uskuteční ve španělské Seville 

v termínu 5. - 7. října 2011. Akce zaměřená na problematiku místního rozvoje má 

podtitul "Territory, Economy and Local Governance: New Glances in Changing 

Times". Více informací naleznete zde.  

  

Inovační konvent 2011 

Ve dnech 5. - 6. prosince 2011 organizuje Evropská komise v Bruselu první Inovační 

konvent, který se bude zabývat naplňováním cílů vlajkové iniciativy Unie inovací. Na 

této důležité akci se očekává účast více než 1200 zástupců výzkumu a univerzit, 

průmyslu, podniků, politiky, veřejné správy, bankovního sektoru a dalších. Více 

informací naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele 

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání návrhů do programu Erasmus pro 

mladé podnikatele. Uzávěrka je 17. října 2011. Cílem této výzvy je pomáhat novým 

podnikatelům v EU rozšiřovat své zkušenosti, vzdělání a budování kontaktů tím, že 

stráví určitou dobu na stáži v podnicích v jiných členských státech EU. Více informací 

naleznete  zde.  

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

  

Zpráva k inovační politice v evropských regionech 

http://www.foromundialadel.org/index.php?p=inscripcion
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=ic2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:255:0004:0005:CS:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Projekt EK zaměřený na sledování inovací v regionech "Regional Innovation Monitor" 

(RIM) zveřejnil první zprávu za rok 2010 s názvem "Innovation Patterns and 

Innovation Policy in European Regions - Trends, Challenges and Perspectives". 

Dokument naleznete zde.  

  

Výzkumná síť a workshop k problematice kohezní politiky 

Asociace regionálních studií (Regional Studies Association, RSA) založila 

výzkumnou síť s názvem „Efektivita, přidaná hodnota a budoucnost kohezní politiky 

EU“, která sdružuje odborníky zabývající se dopadem evropské kohezní politiky. 

V rámci této sítě se 29. - 30. listopadu 2011 ve Vídni v Rakousku uskuteční seminář 

“Multi-level governance and partnership in EU cohesion policy”. Zájemci mohou 

zasílat příspěvky k tomuto semináři. Více se dozvíte zde.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

Diskuze „Plánujete v budoucnosti výzkum?“ 

CCD (Centrum Rozvoje Klastrů) Svobodné univerzity Berlín zve k diskuzi  

o plánování, podpoře a regulaci výzkumu, jeho dopadech a strukturálních potřebách, 

které se uskuteční 13. - 15. října 2011 v Berlíně. Registrace nutná. Kontakt pro 

registraci: CCD@fu-berlin.de. Více informací o konferenci zde.  

  

Mezinárodní konference ICETA 2011 

9. mezinárodní konference o vznikajících e-learningových technologiích a aplikacích 

(ICETA 2011) se bude konat ve dnech 27. - 28. října 2011 ve Staré Lesné (SK). 

Konference se např. zaměří na mutlidisciplinární platformy pro výměnu informací 

z oblasti výzkumu a multimediálních a hypermediálních aplikací. Další informace 

naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

http://www.rim-europa.eu/
http://www.rim-europa.eu/index.cfm?q=p.reportDetails&id=15138
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=EN&id=114&lang=en
mailto:CCD@fu-berlin.de
http://www.fu-berlin.de/sites/inu/en/ccd/events/conference2011/conference2011.html
http://www.iceta.sk/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

  

Jmenován nový generální tajemník ERC 

Novým generálním tajemníkem Evropské výzkumné rady byl jmenován profesor 

Donald B. Dingwell z univerzity v Mnichově v Německu. Dingwell jmenovaný 

Vědeckou radou ERC bude svoji funkci zastávat od 1. září 2011 do prosince 2013. 

Více informací zde. 

  

Střednědobé hodnocení Programu celoţivotního učení 

Generální ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu zveřejnilo zprávu ke střednědobému 

hodnocení Programu celoživotního učení (LLP), kterou vypracoval litevský Ústav pro 

veřejnou politiku a správu. Zpráva mimo jiné doporučuje snížit a sladit počet cílů 

programu. Mezi doporučeními pro další programovací období (po r. 2013)  

je i požadavek na zjednodušení administrativy a provázanosti sub-programů. 

Kompletní zpráva je zde, shrnutí zde. 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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