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Ve dnech 14. 9. 2013 až 10. 10. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Spolupráce, 

Lidé, CIP – EIP. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 
Brusel 
 
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. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  
 

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

 
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  
 

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

 
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
 

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

 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace 
  

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

Vědní politika 

Členové ITER znovu potvrdili význam projektu 
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V pátek 6. září 2013 se v novém sídle ITER v Saint Paul-lez-Durance konala 

schůzka Rady ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) na 

ministerské úrovni. Projekt se nachází v plné výstavbě, výroba komponentů probíhá 

po celém světě s tím, že první dokončené komponenty budou dodány na místo  

v r. 2014. Pro sedm členů ITER to byla příležitost znovu na vysoké úrovni potvrdit 

společné úsilí pro realizaci ITER, význam fúze a úlohu ITER za současné 

energetické situace. Další informace naleznete zde. 

COSMOS odpočítává Horizont 2020 – série akcí  

COSMOS Countdown on Horizon 2020 je série akcí, která se věnuje představení 

nového rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Začíná 20. 

září 2013 v litevském Vilniusu a zastaví se na mnoha místech po celé Evropě, ve 

dnech 9. až 10. října 2013 např. v německých Brémách. Evropská síť národních 

kontaktních míst pro vesmír COSMOS tímto nabízí možnost získat směrodatné 

informace, navázat cenné kontakty a připravit se na Horizont 2020. Kompletní 

seznam dat a míst konání lze nalézt zde.  

Finance, management, duševní vlastnictví 

Konference k informacím o patentech 2013 

Evropský patentový úřad (European Patent Office, EPO) organizuje ve spolupráci 

s Generálním ředitelstvím pro boj proti padělání – Italským úřadem pro patenty  

a ochranné známky (UIBM) ve dnech 22.–24. října 2013 v italské Boloni Konferenci 

k informacím o patentech 2013. Akce je určena všem, kdo zpracovávají patentová 

data. Program zahrne nejen širokou škálu zasedání, školících kursů i diskusních 

stolů, ale i výstavu, na které hlavní poskytovatelé patentových dat představí své 

nejnovější produkty a služby. Další informace včetně programu a registrace jsou 

k dispozici zde. 

Druhé výroční fórum Podunajské strategie EU  

http://www.iter.org/newsline/280/1695
http://www.b2match.eu/h2020spacetour
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
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Ve dnech 28.–29. října 2013 se v Bukurešti (RO) bude konat 2. výroční fórum 

Podunajské strategie EU (EU Strategy for the Danube Region, EUSDR), které 

spoluorganizuje Evropská komise a rumunská vláda. Hlavními tématy akce bude  

1. zpráva o implementaci EUSDR a stav vyjednávání příští generace programů na 

období 2014–2020. Výstupy z 1. výročního fóra jsou k dispozici zde. Registrace na  

2. fórum bude otevřena po letní přestávce a zveřejněna zde.  

Seminář k fondům, programům a projektům EU ve VaVaI 

Evropský institut státní správy (European Institute of Public Administration, EIPA) 

organizuje ve dnech 7.– 8. listopadu 2013 v Bruselu dvoudenní seminář pod názvem 

„Delivering EU Research & Development and Innovation Funds, Programmes and 

Projects”. Účastníci získají přehled o mechanismech fungování evropské podpory 

výzkumu a inovací, včetně novinek v programu Horizont 2020 či o zdokonalení 

transferu malým a středním podnikům. Analyzovány budou specifické otázky, jako je 

průnik se strukturálními fondy, technická podpora od nástroje JASPER či veřejná 

podpora pro oblast výzkumu. Detaily naleznete zde. 

Výzva k registraci odborných evaluátorů  

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem 

bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních 

os 1 a 2 OP VaVpI.  Evaluace bude prováděna s cílem posoudit skutečný stav 

implementace projektů, míru naplňování cílů projektu a navrhnout opatření, která 

zajistí efektivní řízení centra i po ukončení realizace projektu OP VaVpI. 

Předpokládaný počet projektů, které by měly být v období let 2012–2015 

vyhodnoceny, je 48. Více informací o evaluačním procesu zde. 

Komercializace akademického výzkumu 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 14.–15. 

listopadu 2013 v Berlíně dvoudenní odborný seminář zaměřený na komercializaci 

akademického výzkumu (Commercialising Academic Research through Licensing  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5248?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=e2231d2e13-Delivering_EU_Research_Development9_3_2013&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-e2231d2e13-410713981
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/17-vyzva-k-registraci-odbornych-evaluatoru?lang=1&ref=m&source=email


 

  10. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 17 

& Spin-Outs). Brožurka s detailními informacemi o programu, registraci a poplatku za 

seminář je k dispozici zde. 

Seminář k finančním nástrojům v nové generaci programů 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 21.–22. 

listopadu 2013 v Berlíně dvoudenní evropský seminář k využívání finančních nástrojů 

v nové generaci programů 2014–2020 (Using Financial Instruments in the Next 

Generation of Programmes 2014–2020). Představeny budou rovněž osvědčené 

postupy a zkušenosti. Brožurka s detailními informacemi o akci je dostupná zde. 

Další informace a analýzy 

Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování – veřejná zakázka MŠMT  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou zakázku na 

služby s názvem „Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování“. Veřejná 

zakázka bude realizována v rámci Individuálního projektu národního „Efektivní 

systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPN Metodika), jehož 

cílem je navrhnout a pilotně ověřit takový systém hodnocení výzkumných organizací, 

systém hodnocení výkonnosti sektoru VaVaI v ČR jako celku a mechanismy 

financování, aby veřejná podpora přispívala k zvyšování excelence VaVaI v ČR. Více 

informací naleznete zde.  

Komise zavádí nový indikátor inovací 

Evropská komise zavádí nový „indikátor inovačních výsledků“, který udává míru, 

v jaké jsou myšlenky z inovativních odvětví schopny dosáhnout tržního využití, 

vytvářet tak lepší pracovní místa a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy. Indikátor 

byl vyvinut na žádost vedoucích představitelů EU k porovnávání vnitrostátních 

inovačních politik a ukazuje, že mezi zeměmi EU přetrvávají významné rozdíly. EU 

jako celek v mezinárodním srovnání obstojí, i když za některými celosvětově 

nejinovativnějšími ekonomikami zaostává. Mezi země nejvíce využívající inovace 

v rámci EU patří Švédsko, Německo, Irsko a Lucembursko. Celá zpráva a výsledky 

indikátoru jsou k dispozici  zde.  

http://www.euroakad.eu/lnkcnt.php?et=DXEpM9&url=http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Commercialising_Academic_Research_through_Licensing_and_Spin_Outs_DM.pdf&lnkname=S-666_DM
http://www.euroakad.eu/lnkcnt.php?et=DXEpM9&url=http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Using_Financial_Instruments_in_the_Next_Generation_of_Programmes_2014_2020_DM.pdf&lnkname=S-659_DM
http://czelo.cz/detail_/?news=4412
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-831_cs.htm
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Evropská rada pro výzkum se připojila k iniciativě arXiv 

Evropská rada pro výzkum (ERC) se 16. září 2013 připojila ke 170 mezinárodním 

institucím z 22 zemí, které finančně podporují iniciativu arXiv. ArXiv, archiv pro 

elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové 

vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd, je jednou z hlavních iniciativ v této 

oblasti. ERC dala tímto krokem najevo svoji podporu tzv. open access (otevřenému 

přístupu), který se zasazuje o volný přístup k vědeckým publikacím pro výzkumníky  

a veřejnost. Bližší informace jsou k dispozici v tiskové zprávě zde. 

 

Zpravodaj ERA-LEARN 

 

Páté číslo zpravodaje ERA-LEARN obsahuje novinky a informace o udržitelnosti 

ERA-Netů, semináři k implementaci společných výzev, nejnovější statistiky 

společných výzev ERA-Net Plus a iniciativ společného programování (JPIs), profily 

některých z ERA-Netů či JPIs (CORNET, FACCE, BESTF & ERA.NET RUS)  

a v neposlední řadě i postavení ERA-Netů v novém rámcovém programu Horizont 

2020. Zpravodaj je k dispozici zde. 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu  

Symposium Advancing eHealth in Europe 2013 

Dne 30. října 2013 pořádá Mezinárodní centrum pro parlamentní studia (ICPS) akci 

s  názvem „Advancing eHealth in Europe 2013: Innovation Development Strategies 

to Maximise Uptake and Delivery“. Cílem akce je svést dohromady tvůrce politik, 

zdravotníky a přední inovátory v technologickém designu za účelem vylepšení 

elektronických zdravotnických systémů v Evropě. Účast na akci je zpoplatněna, bližší 

informace, včetně registrace, jsou k dispozici zde.  

7. Mezinárodní konference na pokročilé technologie a léčbu diabetu  

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_press_release_arXiv.pdf
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=410dce3d-031c-4850-ae9b-51c8402a2575&groupId=10412
http://www.health.parlicentre.eu/index.html
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Ve dnech 5. až 8. února 2014 se ve Vídni uskuteční již Sedmá mezinárodní 

konference na pokročilé technologie a léčbu diabetu. Cílem konference je svést 

dohromady vědce, lékaře a stejně a zástupce odvětví lékařské techniky  

a prezentovat nejnovější technologické pokroky v léčbě diabetu. Zájemci  

o vystoupení na akci mohou zasílat abstrakty svých příspěvků do 8. října 2013. Účast 

na konferenci je zpoplatněna. Bližší informace k poplatkům, registraci a programu 

jsou k dispozici zde. 

 Výzva k zasílání abstraktů na 22. Evropskou konferenci o biomase 

Ve dnech 23.–26. června 2014 se v německém Hamburku koná již 22. Evropská 

konference a průmyslová výstava k biomase. Pro vystoupení na konferenci je třeba 

zaslat jednostránkový abstrakt do 28. října 2013, jehož náležitosti jsou popsány 

zde a zaslat jej lze přes online formulář zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

 

HBP hledá experty na hodnocení Competitive Call 

 

Human Brain Project, který vyhlašuje výzvu na dodatečné partnery projektu – více 

informací o výzvě naleznete zde, hledá experty na následné hodnocení 

předložených návrhů. Zájemci o hodnocení však mj. nesmí být z řady předkladatelů 

návrhů projektů nebo být jinak zapojeni do jejich přípravy. Více informací, včetně 

dalších podmínek pro potenciální hodnotitele, naleznete na stránce zde. 

Nominace na ocenění EURORDIS 2014 

EURORDIS, aliance organizací zastupující pacienty se vzácnými onemocněními, 

otevřela výzvu k předkládání nominací na ocenění EURORDIS Awards 2014. 

http://www2.kenes.com/attd/Pages/Home.aspx
http://www.conference-biomass.com/fileadmin/DATA/Documents_and_Pictures/03_Conference_2014/02-Conference/300713_22nd_EUBCE_Abstract_Submission_kit.pdf
http://sysconf.conference-biomass.com/conference_abstract_submission.asp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.humanbrainproject.eu/web/public/participate/competitive-calls-programme
http://www.humanbrainproject.eu/independent-evaluators-and-evaluation-panel-members
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Ocenění EURORDIS je udělováno za iniciativy pacientských aliancí, dobrovolníků, 

vědců, společnosti, médií a politiků, které přispívají ke snižování dopadu vzácných 

onemocnění na život lidí. Ocenění je udělováno v 8 kategoriích a nominace je možné 

zasílat do 31. října 2013. Vítězové budou představeni na slavnostním předávání cen, 

které se koná v Bruselu v rámci Dne vzácných onemocnění v únoru 2014. Bližší 

informace a konkrétní podmínky jsou uveřejněny zde. 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

Výzkum a technologie v oblasti obrany 

Ve dnech 5.–6. prosince 2013 se v Aténách uskuteční konference věnované 

výzkumu a technologiím v oblasti obrany. Akci organizuje Evropská obranná 

agentura (European Defence Agency), registrace bude probíhat skrze národní 

kontakty pro politiku obrany. Více informací o konferenci naleznete na stránkách 

EDA zde.    

Konference ICEIS 

Ve dnech 27.–30. dubna 2014 se v portugalském Lisabonu uskuteční již 16. 

Mezinárodní konference na podnikové informační systémy (ICEIS). Konference bude 

zaměřená na šest oblastí podnikových informačních systémů a to: integrace databází 

a informačních systémů, umělá inteligence a systémy pro podporu rozhodování, 

analýza specifik informačních systémů, internetová a softwarová výpočetní technika, 

interakce člověka s počítačem a podniková architektura. Zájemci o účast na 

konferenci mohou zasílat svoje příspěvky na výše zmíněná témata do 22. října 2013. 

Bližší informace jsou k dispozici zde. 

 Výzvy 7. RP a další 

http://www.eurordis.org/content/call-nominations-open-eurordis-awards-2014
http://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2013/08/19/research-technology-conference-2013-critical-defence-technologies-exploring-innovation-together
http://www.iceis.org/Home.aspx
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Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

HBP hledá experty na hodnocení Competitive Call 

Human Brain Project, který vyhlašuje výzvu na dodatečné partnery projektu – více 

informací o výzvě naleznete zde, hledá experty na následné hodnocení 

předložených návrhů. Zájemci o hodnocení však mj. nesmí být z řady předkladatelů 

návrhů projektů nebo být jinak zapojeni do jejich přípravy. Více informací, včetně 

dalších podmínek pro potenciální hodnotitele, naleznete na stránce zde.  

Evropská rada pro výzkum se připojila k iniciativě arXiv 

Evropská rada pro výzkum (ERC) se 16. září 2013 připojila ke 170 mezinárodním 

institucím z 22 zemí, které finančně podporují iniciativu arXiv. ArXiv, archiv pro 

elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové 

vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd, je jednou z hlavních iniciativ v této 

oblasti. ERC dala tímto krokem najevo svoji podporu tzv. open access (otevřenému 

přístupu), který se zasazuje o volný přístup k vědeckým publikacím pro výzkumníky 

a veřejnost. Bližší informace jsou k dispozici v tiskové zprávě zde. 

Výstupy z EuroNanoFora 2013 

V pořadí 6. ročník EuroNanoFora se konal v červnu 2013 v irském Dublinu. 

Zúčastnilo se ho téměř 1 500 zástupců nanotechnologické komunity z 50 zemí světa 

a vystoupilo na něm přes 140 odborníků s přednáškami v rámci plenárních zasedání 

a tematických workshopů. Prezentace jsou nyní dostupné na webové stránce 

EuroNanoFora zde a zde. Tiskové zprávy naleznete zde, videozáznamy zde  

a fotodokumentaci zde.  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.humanbrainproject.eu/web/public/participate/competitive-calls-programme
http://www.humanbrainproject.eu/independent-evaluators-and-evaluation-panel-members
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_press_release_arXiv.pdf
http://spinverse.us2.list-manage.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=a15d76fdb7&e=da4babfe53
http://spinverse.us2.list-manage2.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=17de3442fc&e=da4babfe53
http://spinverse.us2.list-manage1.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=a05b237e0f&e=da4babfe53
http://spinverse.us2.list-manage.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=572b0e94d8&e=da4babfe53
http://spinverse.us2.list-manage1.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=d23d05b4a5&e=da4babfe53
http://spinverse.us2.list-manage.com/track/click?u=90573a171ebe631763a37ce16&id=7b89f4bab6&e=da4babfe53
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 Akce k evropskému výzkumu 

COSMOS odpočítává začátek Horizont 2020 – série akcí  

COSMOS Countdown on Horizon 2020 je série akcí, která se věnuje představení 

nového rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Začíná 20. 

září 2013 v litevském Vilniusu a zastaví se na mnoha místech po celé Evropě, ve 

dnech 9. až 10. října 2013 např. v německých Brémách. Evropská síť národních 

kontaktních míst pro vesmír COSMOS tímto nabízí možnost získat směrodatné 

informace, navázat cenné kontakty a připravit se na Horizont 2020. Kompletní 

seznam dat a míst konání lze nalézt zde. 

Bezpečnost dopravy 

V Římě v Itálii se bude konat ve dnech 22.–25. října konference zaměřená na 

bezpečnost silniční dopravy a simulace. Konference by měla přispět k dalšímu 

rozvoji efektivních strategií, které povedou ke snížení počtu smrtelných nehod napříč 

EU. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. 

Systémy elektrických vozidel a standardizace 

Dne 23. října organizují společně Evropská komise a evropské technologické 

platformy ERTRAC a EPoSS v Bruselu workshop pro iniciativu Green Cars. Název 

workshopu je „Electric Vehicle Systems Architecture and Standardization Needs“. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

Využití solární energie 

Summit o solární energii 2013 se bude konat v německém Freiburgu 23. října 2013. 

Hlavním cílem akce bude poskytnout informace o nejnovějším vývoji v oblasti 

technologií konverze sluneční energie. Měla by rovněž nabídnout informace  

o možnostech přechodu na alternatviní zdroje energie zástupcům místních 

samospráv evropských měst. Další informace naleznete zde. 

Suroviny pro výrobu elektroniky 

http://www.b2match.eu/h2020spacetour
http://www.rss2013.org/
http://www.green-cars-initiative.eu/events/joint-ec-european-green-cars-initiative-workshop-2013-electric-vehicle-systems-architecture-and-standardization-needs
http://www.solar-summit-2013.org/cms/welcome.html
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Konference s názvem Green Electronics 2013 se bude konat v maďarské Budapešti 

ve dnech 4.–6. listopadu 2013. Akce se bude zabývat především otázkou, jak 

nahrazovat a šetřit nerostné suroviny, kterých je v Evropě nedostatek a jakými 

opatřeními na tento nedostatek reagují evropští průmysloví lídři. Další informace 

naleznete zde. 

 

CORDEX 2013 

Ve dnech 4.–7. listopadu 2013 se v Bruselu uskuteční Mezinárodní konference 

k regionálnímu klimatu CORDEX 2013. Akce zve komunitu vědců v oblasti 

regionálního klimatu prezentovat a diskutovat výsledky regionálních klimatických 

studií se zvláštním důrazem na iniciativu CORDEX.  Konference se dále zaměří na 

budoucí priority další fáze iniciativy CORDEX a významné zdroje financování 

programů- např. EU FP7 a Horizont 2020. Účast na akci je zpoplatněna, bližší 

informace jsou k dispozici zde.  

Využívání kosmických technologií 

Konference s názvem „European Space Solutions“ se bude konat v Mnichově ve 

dnech 5.–7. listopadu 2013. Třídenní konference doprovázená výstavou bude určena 

především pro zástupce průmyslu a veřejné správy, kteří se zde mohou setkat 

s developery a uživateli kosmických technologií. Podrobnosti naleznete zde. 

Ekoinovace ve firmách 

Ve dnech 18.–19. listopadu 2013 se v polské Varšavě koná konference na téma 

„Corporate Sustainability and Eco-innovations“. Konference bude zaměřená na 

opatření a strategie, které zavádějí evropské firmy s cílem snížit dopad činnosti na 

životní prostředí. Jedná se například o investice do obnovitelných zdrojů energie, 

ekologického marketingu nebo zásobování. Podrobnosti naleznete zde. 

Úvodní konference projektu COBALT 

http://www.care-electronics.net/greenelectronics/
http://cordex2013.wcrp-climate.org/index.shtml
http://www.space-solutions.eu/
http://www.kozminski.edu.pl/en/
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Ve dnech 28.–29. listopadu 2013 se v Bruselu uskuteční konference projektu 

COBALT financovaného ze 7. RP. Záměrem konference s názvem „Potřeby 

průmyslu a společnosti v oblasti udržitelného využívání surovin v Evropě" 

je prozkoumat a projednat možnosti udržitelných dodávek surovin v EU. Účast na 

konferenci je zdarma, registrace je otevřena do 15. listopadu. Bližší informace o akci 

jsou k dispozici zde. 

 

2. výroční Evropské politické fórum o plynu 

Dne 4. prosince 2013 se v Bruselu uskuteční již druhý ročník Evropského politického 

fóra o plynu. Tématem diskuze bude přírodní plyn a jeho role ve snižování emisí  

a skleníkových plynů a také jeho potenciál být bezpečným zdrojem energie pro 

Evropu. Neopomenutelnou součástí tématu je ekonomická životaschopnost plynu na 

pozadí snížené poptávky a nejistého politického prostředí v současné hospodářské 

krizi. Účast na akci je zpoplatněna, bližší informace jsou k dispozici zde.  

Výzva k zasílání abstraktů na 22. evropskou konferenci o biomase 

Ve dnech 23. až 26. června 2014 se v německém Hamburku koná již 22. evropská 

konference a průmyslová výstava k biomase. Pro vystoupení na konferenci je třeba 

zaslat jednostránkový abstrakt do 28. října 2013, jehož náležitosti jsou popsány 

zde a lze jej zaslat přes online formulář zde. 

Výzva pro zaslání příspěvků na konferenci o udržitelném rozvoji 

Evropské sdružení ústavů pro výzkum rozvoje a vzdělávání (European Association of 

Development Research and Training Institutes) vyhlásilo výzvu pro zaslání příspěvků 

na konferenci „Responsible Development in a Polycentric World: Inequality, 

Citizenship and the Middle Classes”, která se uskuteční ve dnech 23. až 26. června 

2014 v německém Bonnu. Akce je zaměřená na úlohu střední třídy v řešení hlavních 

světových rozvojových problémů – chudoby, nerovnosti a udržitelnosti. Zájemci z řad 

institucí o vytvoření panelu na konferenci musí předložit svoje příspěvky do 30. září, 

http://www.cobalt-fp7.eu/
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=190&page_id=1597
http://www.conference-biomass.com/fileadmin/DATA/Documents_and_Pictures/03_Conference_2014/02-Conference/300713_22nd_EUBCE_Abstract_Submission_kit.pdf
http://sysconf.conference-biomass.com/conference_abstract_submission.asp
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uzávěrka výzvy pro zaslání abstraktů na jedno z diskutovaných témat je pak 28. 

listopadu 2013. Bližší informace k programu, tématům a registraci jsou k dispozici 

zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

Informace o ekoinovacích 

Nový portál ECOWEB spuštěný 2. září 2013 poskytuje souhrnné informace o 

výzkumu a výzkumných projektech v oblasti ekoinovací v Evropě. Zaměřený je 

především na malé a střední firmy a rozvíjení jejich inovačního potenciálu. 

Podrobnosti naleznete zde. 

Balík opatření pro lodní dopravu v Evropě 

Evropská komise přijala dne 10. září 2013 balíček s názvem NAIADES II – „Towards 

quality inland waterway transport“. Balíček obsahuje sdělení NAIADES II, návrh 

směrnice a návrh nařízení – vše týkající se znečištění způsobovaného lodní 

dopravou na evropských tocích. Podrobnější informace naleznete zde. 

Nové strategie pro evropské lesy 

Evropská komise představila novou strategii pro sektor lesnictví a dokument 

„Blueprint“ pro lesnický průmysl.  Strategie reaguje na nové výzvy, kterým musí čelit 

lesy a lesnické odvětví. Blueprint se především zabývá aktivitami, které mohou 

pomoci sektoru překonat jeho současnou situaci. Podrobnosti naleznete zde. 

EURATOM 

http://www.gc2014.org/call-for-papers/
http://www.gc2014.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/eu/02092013-new-portal-provides-eco-innovation-one-stop-shop_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm
http://www.forestplatform.org/files/130923_A_new_EU_Forest_Strategy_.pdf
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Členové ITER znovu potvrdili význam projektu 

V pátek 6. září 2013 se v novém sídle ITER v Saint Paul-lez-Durance konala 

schůzka Rady ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) na 

ministerské úrovni. Projekt se nachází v plné výstavbě, výroba komponentů probíhá 

po celém světě s tím, že první dokončené komponenty budou dodány na místo  

v r. 2014. Pro sedm členů ITER to byla příležitost znovu na vysoké úrovni potvrdit 

společné úsilí pro realizaci ITER, význam fúze a úlohu ITER za současné 

energetické situace. Další informace naleznete zde. 

Konference o tritiu 

Ve dnech 21.–25. října 2013 se v Nice (FR) koná 10. ročník Mezinárodní konference 

„Tritium Science and Technology“ (TRITIUM 2013). Prvek tritium je klíčovým pro 

vývoj reaktorů (jak pro jadernou syntézu, tak i pro štěpení), pro lékařské aplikace, 

dopady na životní prostředí atp. Konference pokryje celou škálu věd a technologií 

tritia. Program, registrace a další užitečné informace jsou dostupné zde. 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Akce k evropskému výzkumu 

Konference PLACE! 

Ve dnech 3.–4. října 2013 organizuje Ústav pro kreativní ekonomii ve spolupráci 

s městem Košice (hlavní město kultury pro rok 2013 ) mezinárodní konferenci 

s názvem „PLACE!“ zaměřenou na kreativní průmysl a image měst. Konference 

poskytne prostor pro diskuzi o skutečné roli kreativity a kultury v procesu vývoje 

města a jejich přínosu k sociálnímu a ekonomickému růstu města. Řečníci na této 

otevřené platformě vystoupí s případovými studiemi, úspěšnými strategiemi a  položí 

kritické otázky v rámci jednotlivých setkání a workshopů. Registrace je otevřena do 

19. září, bližší informace jsou k dispozici zde.   

http://www.iter.org/newsline/280/1695
http://www-fusion-magnetique.cea.fr/tritium2013/index.html
http://www.creativeeconomy.sk/
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Výzva pro zaslání příspěvků na konferenci o udržitelném rozvoji  

Evropské sdružení ústavů pro výzkum rozvoje a vzdělávání (European Association of 

Development Research and Training Institutes) vyhlásilo výzvu pro zaslání příspěvků 

na konferenci „Responsible Development in a Polycentric World: Inequality, 

Citizenship and the Middle Classes”, která se uskuteční ve dnech 23. až 26. června 

2014 v německém Bonnu. Konference poskytne platformu pro dialog na vysoké 

úrovni mezi výzkumníky, lidmi z praxe a politiky o možnostech udržitelného rozvoje 

v polycentrickém světě. Akce je zaměřená na úlohu střední třídy v řešení hlavních 

světových rozvojových problémů- chudoby, nerovnosti a udržitelnosti. Zájemci z řad 

institucí o vytvoření panelu na konferenci musí předložit svoje příspěvky do 30. září, 

uzávěrka výzvy pro zaslání abstraktů na jedno z diskutovaných témat je pak 28. 

listopadu 2013. Bližší informace k programu, tématům a registraci jsou k dispozici 

zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

Další programy a informace 

Evropská komise hledá „hlavní město inovací“ 

Evropská komise vyhlásila soutěž o první evropské hlavní město inovací, tzv. 

„icapital“. Hlavním městem inovací se stane město, jež vytváří nejlepší „inovační 

ekosystém“ spojující občany, veřejné organizace, vysoké školy a podniky. Vzhledem 

k tomu, že 68 % obyvatel EU v současné době žije v městských oblastech, budou to 

právě tyto oblasti, které nejvíce přispějí k tomu, aby byla Evropa více 

inovační. Nezávislá skupina odborníků vybere vítěze na jaře roku 2014 a vybrané 

město obdrží pro své další inovační úsilí půl milionu eur. Uzávěrka přihlášek je  

3. prosince 2013. Více informací k soutěži je k dispozici zde.  

Publikace LERU k budoucnosti sociálně-humanitních věd 

http://www.gc2014.org/call-for-papers/
http://www.gc2014.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_cs.htm
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LERU (Liga evropských výzkumných univerzit) vydala 20. 9. 2013 publikaci 

s názvem „The Future of the Social Sciences and Humanities in Europe: Collected 

LERU Papers on The SSH Research Agenda“ (Budoucnost sociálně-humanitních 

věd v Evropě: Sbírka publikací k sociálně-humanitnímu výzkumnému programu). Jak 

již název vypovídá, publikace se věnuje budoucnosti  sociálně-humanitních věd   

a v sedmi kapitolách, každé věnované jedné ze sedmi společenských výzev 

v Horizontu 2020, stanovuje hlavní  výzkumné perspektivy, které je třeba řešit. Bližší 

informace jsou k dispozici v tiskovém prohlášení LERU, celou publikaci je možné 

stáhnout zde.  

Brožura vybraných ERC projektů v oblasti společenských věd 

ERC vydalo publikaci s vybranými projekty z rozličných oblastí společenských  

a humanitních věd. Brožuru naleznete zde.  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

Akce k evropskému výzkumu 

Ekoinovace ve firmách 

Ve dnech 18.–19. listopadu 2013 se v polské Varšavě koná konference na téma 

„Corporate Sustainability and Eco-innovations“. Konference bude zaměřená na 

opatření a strategie, které zavádějí evropské firmy s cílem snížit dopad činnosti na 

životní prostředí. Jedná se například o investice do obnovitelných zdrojů energie, 

ekologického marketingu nebo zásobování. Podrobnosti naleznete zde. 

Inovace v sociálním podnikání 

Ve francouzském Štrasburku se bude ve dnech 16.–17. ledna 2014 konat 

konference zaměřená na oblast inovací v sociálním podnikání „Social Enterpreneurs: 

Have your say!“. Hlavním účelem konference bude především sdílení zkušeností  

a postupů, nových ekonomických modelů a inovací v podnicích. Podrobnosti 

naleznete zde. 

http://www.leru.org/index.php/public/news/press-release-ssh-research-is-vital-to-build-an-innovative-and-resilient-europe/
http://www.leru.org/files/publications/The_future_of_the_ssh_and_humanties_in_europe_final.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/VILNIUS_Brochure_0.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term=Brochure%3AA+collection+of+ERC
http://www.kozminski.edu.pl/en/
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/index_en.htm
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Konference ICEIS 

Ve dnech 27. až 30. dubna 2014 se v portugalském Lisabonu uskuteční již  

16. Mezinárodní konference na podnikové informační systémy (ICEIS). Konference 

bude zaměřená na šest oblastí podnikových informačních systémů a to: integrace 

databází a informačních systémů, umělá inteligence a systémy pro podporu 

rozhodování, analýza specifik informačních systémů, internetová a softwarová 

výpočetní technika, interakce člověka s počítačem a podniková architektura. Zájemci 

o účast na konferenci mohou zasílat svoje příspěvky na výše zmíněná témata do 22. 

října 2013. Bližší informace jsou k dispozici zde.  

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

12. výzva pro výzkumné infrastruktury 

 

Evropská komise vyhlásila dne 3. září 2013 v pořadí již 12. výzvu po výzkumné 

infrastruktury (FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2), která se týká tématu 1.3 

Pracovního programu na rok 2013: podpůrná akce na vývoj politik pro e-nfrastruktury 

(včetně mezinárodní spolupráce). K dispozici je rozpočet ve výši 2,5 miliónu eur. 

Výzva se uzavře dne 3. 12. 2013. Všechny relevantní dokumenty k této výzvě jsou 

k dispozici  zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů   

Další programy a informace 

Evropská komise hledá „hlavní město inovací“ 

Evropská komise vyhlásila soutěž o první evropské hlavní město inovací, tzv. 

„icapital“. Hlavním městem inovací se stane město, jež vytváří nejlepší „inovační 

ekosystém“ spojující občany, veřejné organizace, vysoké školy a podniky. Vzhledem 

http://www.iceis.org/Home.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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k tomu, že 68 % obyvatel EU v současné době žije v městských oblastech, budou to 

právě tyto oblasti, které nejvíce přispějí k tomu, aby byla Evropa více 

inovační. Nezávislá skupina odborníků vybere vítěze na jaře roku 2014 a vybrané 

město obdrží pro své další inovační úsilí půl milionu eur. Uzávěrka přihlášek je  

3. prosince 2013. Více informací k soutěži je k dispozici zde.  

 

Komise zavádí nový indikátor inovací 

Evropská komise zavádí nový „indikátor inovačních výsledků“, který udává míru, 

v jaké jsou myšlenky z inovativních odvětví schopny dosáhnout tržního využití,  

a vytvářet tak lepší pracovní místa a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy. 

Indikátor byl vyvinut na žádost vedoucích představitelů EU k porovnávání 

vnitrostátních inovačních politik a ukazuje, že mezi zeměmi EU přetrvávají významné 

rozdíly. EU jako celek v mezinárodním srovnání obstojí, i když za některými 

celosvětově nejinovativnějšími ekonomikami zaostává. Mezi země nejvíce využívající 

inovace v rámci EU patří Švédsko, Německo, Irsko a Lucembursko. Celá zpráva  

a výsledky indikátoru jsou k dispozici zde.  

Newsletter platformy S3 

Platforma chytrých specializací S3, založená Evropskou komisí za účelem 

poskytování odborného poradenství regionům a členským státům EU v oblasti 

inovačních strategií pro inteligentní specializaci, zveřejnila již 12. číslo své rozesílky. 

Newsletter obsahuje přehled akcí k RIS3 a jiné užitečné informace o přípravě 

strategií. Dokument je k dispozici zde.  

Zpravodaj ERA-LEARN 

Páté číslo zpravodaje ERA-LEARN obsahuje novinky a informace o udržitelnosti 

ERA-Netů, semináři k implementaci společných výzev, nejnovější statistiky 

společných výzev ERA-Net Plus a iniciativ společného programování (JPIs), profily 

některých z ERA-Netů či JPIs (CORNET, FACCE, BESTF & ERA.NET RUS)  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-831_cs.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/34884/12%20S3%20Newsletter.pdf
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a v neposlední řadě i postavení ERA-Netů v novém rámcovém programu Horizont 

2020. Zpravodaj je k dispozici zde. 

Informace o ekoinovacích 

Nový portál ECOWEB spuštěný 2. září 2013 poskytuje souhrnné informace  

o výzkumu a výzkumných projektech v oblasti ekoinovací v Evropě. Zaměřený je 

především na malé a střední firmy a rozvíjení jejich inovačního potenciálu. 

Podrobnosti naleznete zde. 

Závěrečná zpráva z konference EIT 

Závěrečná zpráva konference „Fostering Innovation and Strengthening Synergies 

within the EU“, která se uskutečnila ve dnech 29. a 30. dubna 2013 v Dublinu, byla 

zveřejněna na stránkách EIT zde.  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Akce k evropskému výzkumu   

Komercializace akademického výzkumu 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 14.–15. 

listopadu 2013 v Berlíně dvoudenní odborný seminář zaměřený na komercializaci 

akademického výzkumu (Commercialising Academic Research through Licensing  

& Spin-Outs). Brožurka s detailními informacemi o programu, registraci a poplatku za 

seminář je k dispozici zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další  

Informace o předpokládaných uzávěrkách ERC v roce 2014 

Evropská rada pro výzkum aktualizovala informace zveřejněné v letošním dubnu 

k výzvám pro rok 2014. Aktualizace odráží nejnovější vývoj v plánování výzev, 

nicméně se může ještě změnit s ohledem na legislativní proceduru. Bližší informace 

k jednotlivým výzvám jsou k dispozici  zde. 

http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=410dce3d-031c-4850-ae9b-51c8402a2575&groupId=10412
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/eu/02092013-new-portal-provides-eco-innovation-one-stop-shop_en.htm
http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/fostering-innovation-and-strengthening-synergies-within-the-eu-1/
http://www.euroakad.eu/lnkcnt.php?et=DXEpM9&url=http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Commercialising_Academic_Research_through_Licensing_and_Spin_Outs_DM.pdf&lnkname=S-666_DM
http://erc.europa.eu/september-update-erc-calls-proposals-2014
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Zakázka na studii o změnách v pedagogické oblasti 

Generální ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu, celoživotní vzdělávání (Ředitelství 

pro vyšší vzdělávání a mezinárodní záležitosti, oddělení pro vyšší vzdělávání  

a Erasmus) vyhlásilo zakázku na studii o změnách v pedagogické oblasti: nové 

způsoby výuky a vzdělávání a jejich důsledky pro politiku vysokoškolského 

vzdělávání (2013/S 158-275092). Celkovým cílem této studie je prozkoumat, do jaké 

míry vládní strategie a rámce regulace a akreditace vysokoškolského vzdělávání, 

financování, zajištění kvality, hodnocení a certifikace podporují nebo brání novým 

způsobům vzdělávání a zejména zvýšenému použití technologie v procesu výuky  

a vzdělávání. Výzkum by měl dále formulovat závěry a doporučení ohledně toho, jak 

tyto systémy – rámcové podmínky pro vysokoškolské vzdělávání – mohou být co 

nejlépe přizpůsobeny na podporu nových způsobů výuky a vzdělávání. Obecnou 

informaci o zakázce naleznete zde a detailní informace v jazyce českém zde.  

O zakázku se lze ucházet do 22. 10. 2013.  

Výzva SYNTHESIS ke krátkodobým výzkumným stážím  

Synthesis, grantová struktura EU pro integrační aktivity, otevřela první výzvu  

k přihláškám na krátkodobé studijní stáže. Cílem projektu Synthesis je poskytnout 

finanční prostředky vědcům se sídlem v EU, přidružené nebo kandidátské zemi, na 

absolvování krátkodobé výzkumné stáže za účelem využití infrastruktury jedné  

z šestnácti partnerských institucí. Z českých institucí se projektu účastní Národní 

Muzeum, Praha.  Uzávěrka přihlášek je 17. října 2013 a stáže se musí uskutečnit 

během kalendářního roku 2014. Výzva bude otevřena každoročně po dobu 

následujících 4 let. Bližší informace k výzvě včetně seznamu partnerských institucí je 

možné nalézt zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů   

http://ec.europa.eu/education/calls/1013_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275092-2013:TEXT:CS:HTML
http://www.synthesys.info/2013/09/06/new-call-deadline-17th-october-2013-1700-uk-time/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Další programy a informace 

Volné pozice na sekretariátu EUREKA 

Agentura pro evropskou koordinaci výzkumu EUREKA vyzývá k vyslání národních 

expertů pro zaplnění pozic na svém sekretariátu. Uchazeči mají čas projevit zájem  

o dané pozice do 30. září 2013. Je však třeba poznamenat, že základní příjem 

vyslaných expertů musí zajišťovat jejich domovská organizace a částka, kterou 

vyplácí EUREKA, může být považována pouze za doplněk k tomuto příjmu. Popis 

volných pozic a další informace jsou k dispozici zde.  

Výstupy z Evropského fóra pro spolupráci VŠ a podniků 

Detailní zpráva včetně odkazů na prezentace a postřehů z diskuse z 5. ročníku 

Evropského fóra pro spolupráci vysokých škol a podnikatelského sektoru (5th 

European University – Business Forum), konaného ve dnech 4.–5. června 2013  

v Bruselu, je k dispozici online zde.  

Mezinárodní strategie UK pro vzdělávání 

Nová strategie definuje způsoby spolupráce vlády a celého vzdělávacího sektoru  

s cílem dosáhnout globálního růstu a prosperity. Zahrnuje přilákání zahraničních 

studentů, podporu britských škol působících v zahraničí, zajištění kvality, vyspělé 

vzdělávací technologie včetně vývoje online kursů (MOCCs), nová partnerství  

s nastupujícími ekonomikami (mimo jiné i navýšením počtu stipendií pro studenty  

z těchto zemí (tzv. Chevening scholarships) a intenzivní celosvětovou kampaň. 

Nová strategie je dostupná zde. 

HBP hledá experty na hodnocení Competitive Call 

http://www.eurekanetwork.org/call-for-seconded-national-experts
http://ec.europa.eu/education/higher-education/forum5_en.htm
http://www.chevening.org/
https://www.gov.uk/government/publications/international-education-strategy-global-growth-and-prosperity
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Human Brain Project, který vyhlašuje výzvu na dodatečné partnery projektu – více 

informací o výzvě naleznete zde, hledá experty na následné hodnocení 

předložených návrhů. Zájemci o hodnocení však mj. nesmí být z řady předkladatelů 

návrhů projektů nebo být jinak zapojeni do jejich přípravy. Více informací, včetně 

dalších podmínek pro potenciální hodnotitele, naleznete na stránce zde. 

Výsledky výzvy „Proof of Concept“ 2013 

Evropská rada pro výzkum vyhlásila výsledky výzvy „Proof of Concept“ 2013 po první 

uzávěrce. Ze 145 přihlášených projektů získalo financování 33 s úspěšností 

dosahující 24 %. Nejúspěšnějšími zeměmi jsou Velká Británie a Nizozemí se šesti 

víteznými projekty, následované Německem a Španělskem se čtyřmi. Proof of 

Concept je zacílen na podporu úspěšných držitelů grantů ERC v nejranější fázi 

komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Seznam vybraných projektů je 

k dispozici zde. 

Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO 

Brusel  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanbrainproject.eu/web/public/participate/competitive-calls-programme
http://www.humanbrainproject.eu/independent-evaluators-and-evaluation-panel-members
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_poc_2013_first_results.pdf
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