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Ve dnech 15. 11. 2013 až 12. 12. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Kapacity, 

Spolupráce, Lidé, CIP – EIP. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. Výzvy H2020 pak 

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. RP a Horizontu 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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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 

Evropský parlament podpořil program Horizont 2020 
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Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořil nový rámcový 

program pro období 2014-2020 s názvem Horizont 2020. Rozpočet programu bude 

více než 70 mld. €. Parlament položil důraz především na oblasti podpory malých  

a středních firem, zatraktivnění vědecké kariéry pro mladé lidi a výzkum nefosilních 

zdrojů energie. Podrobnosti naleznete zde.  

Výzva k předkládání zájmu pro hodnotitele 

Dne 22. listopadu 2013 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová výzva 

k předkládání zájmu pro hodnotitele. Evropská komise bude brzy potřebovat 

nezávislé experty pro hodnocení prvních návrhů projektů programu Horizont 2020  

a vyzývá proto k registraci nových odborníků, především z obchodní a podnikatelské 

oblasti. Hodnotitelé v databázi již zaregistrovaní budou vyzváni, aby upravili svůj 

odborný profil dle nového rozdělení H2020. Více informací naleznete zde  

a odpovídající tiskovou zprávu Evropské komise zde. 

Horizont 2020 – drafty pracovních programů pro výzvy v letech 2014 a 2015  

a první výzvy  

 

Evropská komise na svých stránkách postupně zveřejňuje drafty pracovních 

programů pro první výzvy programu Horizont 2020. Předpokládá se, že oficiální 

zveřejnění výzev proběhne 11. prosince 2013. Dokumenty naleznete na stránce zde. 

Výzvy pak zde. 

Další informace a analýzy 

Informační den – ERA-NET Cofund v Horizontu 2020 

Dne 11. ledna 2014 v Bruselu Evropská komise pořádá informační den zaměřený na 

schéma ERA-NET Cofund v Horizontu 2020. Hlavním cílem akce bude informovat 

účastníky ERA-Netu i širší zúčastněnou komunitu o budoucí činnosti ERA-NET 

Cofund, ustanoveních z modelové grantové dohody, příslušných výzvách v roce 

2014 a 2015 aj. Vzhledem k vysokému zájmu o informační dny doporučujeme 

zaregistrovat se co nejdříve. Více informací naleznete zde.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131115IPR24730/html/Horizon-2020-research-programme-more-support-for-small-firms-and-new-players
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/whatisnew
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ERANETCofundDAY
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Debata k novému nástroji Fast Track To Innovation 

 

Dne 12. listopadu 2013 zorganizovalo CZELO ve spolupráci s CEBRE a Stálým 

zastoupením ČR při EU v Bruselu debatu k novému nástroji v programu Horizont 

2020: Fast Track to Innovation (FTI). Debaty se zúčastnilo na 65 účastníků z řad 

odborné veřejnosti. Více informací, včetně prezentací jednotlivých řečníků, naleznete 

zde.  

 

Závěry z konference SASECO 2013 

 

Ve dnech 24.–25. října 2013 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference 

věnovaná budoucnosti bezpečnostního výzkumu v Evropě (Future Safety and 

Security Research in Europe, SASECO 2013). Akce, kterou organizačně zastřešila 

Česká platforma pro bezpečnost průmyslu (CZ-TPIS), přispěla k posílení vzájemné 

spolupráce mezi evropskými odborníky a institucemi při nastavování směrů vývoje 

bezpečnosti průmyslu v nadcházejícím programovém období. Závěry z konference  

a jednotlivé prezentace řečníků naleznete zde. 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

Schůzka Stálého výboru pro zemědělský výzkum (SCAR) 

 

Další setkání členů Stálého výboru pro zemědělský výzkum (Standing Committee for 

Agricultural Research, SCAR) se uskuteční v Bruselu dne 4. prosince 2013. 

Související informace (např. zápisy z proběhlých jednání) naleznete na stránce 

SCAR zde. 

 

Evropský lesnický týden 

http://czelo.cz/detail_/?news=4541
http://www.saseco2013.eu/outcomes.html
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/meetings_en.htm
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Ve dnech 9. – 13. prosince 2013 se uskuteční v pořadí již 2. Evropský lesnický týden, 

který organizuje UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations). Součástí je řada akcí  

v různých evropských zemích s cílem upozornit na problematiku lesnictví, zvýšit 

povědomí o důležitosti tohoto sektoru a představit jeho příspěvek udržitelnému 

hospodářství. Více informací naleznete na stránkách zde. 

 

ICT podpora aktivního a zdravého stárnutí – konference E4S 

 

Dne 8. ledna 2014 se v Barceloně uskuteční konference projektů universAAL  

a Home Sweet Home (oba financované z prostředků 7. rámcového programu). Cílem 

akce je nastínit možnosti vývoje ICT v Evropě jakožto podpory aktivního a zdravého 

stárnutí. Účast na akci je bezplatná. Program konference a odkaz na registraci 

naleznete zde. 

 

Partnerská burza v oblasti bioekonomiky 

 

Dne 16. ledna 2014 pořádá ERRIN (Evropská síť výzkumných a inovativních 

regionů) v Bruselu partnerskou burzu v oblasti bioekonomiky. Akce je otevřena 

zájemcům o spolupráci v projektech Horizontu 2020 v rámci společenské výzvy  

2 – Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 

inland water research and the bioeconomy. Registrace a další informace jsou  

k dispozici na stránce zde.  

 

Informační den k společenské výzvě 2 (bioekonomika) 

 

Evropká komise pořádá dne 17. ledna 2014 informační den k prvním výzvám 

programu Horizont 2020 ve společenské výzvě 2 – Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 

bioeconomy (Bioekonomika). Budou detailně představeny jednotlivá témata 

pracovního programu a konkrétní požadavky na projektové návrhy. Kapacita 

http://www.unece.org/forests/efw2013.html
http://www.eventbrite.com/e/enablers-for-success-e4s-conference-registration-9111650191
http://www.errin.eu/content/errin-bioeconomy-brokerage-event
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informačního dne je omezena. V případě zájmu se registrujte co možná nejdříve. 

Více informací naleznete zde. 

 

SusChem partnerská burza k H2020 

 

Dne 31. ledna 2014 se v Bruselu uskuteční partnerská burza technologické platformy 

SusChem s cílem přispět k navázání spolupráce při přípravě projektových návrhů do 

programu Horizont 2020. Více informací naleznete zde.  

 

2. mezinárodní konference výživy a růstu 

 

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2014 se v Barceloně uskuteční 2. ročník mezinárodní 

konference věnované výživě a růstu dětí. Konference je určena výživovým 

specialistům, pediatrům, porodníkům a expertům na vývoj dětí s cílem výměny 

zkušeností v oblasti výživy dětí. Další informace o konferenci, včetně programu  

a registrace, naleznete zde.  

 

Světová konference věnovaná diabetu 

 

Ve dnech 5.–8. února 2014 se ve Vídni uskuteční 7. ročník světové konference 

věnované pokročilým technologiím v léčbě diabetu (ATTD 2014). Cílem je přilákat 

výzkumníky, klinické specialisty a zástupce medicínského průmyslu vyvíjející nové 

technologie, aby diskutovali nad společnými tématy. Detailní informace o konferenci 

naleznete zde. 

 

Den vzácných nemocí  

 

V rámci dne vzácných onemocnění (tzv. Rare Disease Day), který proběhne 28. 

února 2014, se uskuteční řada odborných akcí zaměřených na problematiku 

související s těmito onemocněními. Přehled aktivit a informace o možnostech, jak se 

do této iniciativy zapojit, naleznete zde.  

 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140117_en.htm
http://suschem.blogspot.be/2013/11/suschem-horizon-2020-brokerage-31.html
http://www2.kenes.com/nutrition-growth/Pages/Home.aspx
http://www2.kenes.com/attd/Pages/Home.aspx
http://www.rarediseaseday.org/
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Výzvy 7. Rámcového programu a další  

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Další programy a informace 

 

Draft pracovního programu Zdraví  

 

Draft pracovního programu společenské výzvy 1 – Zdraví (Health, demographic 

change and wellbeing) pro výzvy programu Horizont 2020 v letech 2014–2015 

naleznete zde. 

 

Draft pracovního programu Bioekonomika  

 

Draft pracovního programu společenské výzvy 2 – Bioekonomika (Food security, 

sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research 

and the bioeconomy) pro výzvy programu Horizont 2020 v letech 2014–2015 

naleznete zde.   

Satellites Going Local 2013 – edice věnovaná vodě 

Třetí vydání „Satellites Going Local“ je první, které se zaměřuje pouze na téma vody. 

Představuje provozní příklady lokálních a regionálních orgánů a společností, které 

využívají geoprostorové informace, satelitní navigaci a komunikace k tomu, aby 

zlepšily vodní hospodářství na místní, regionální i přeshraniční úrovni. Publikace 

pokrývá rozmanité oblasti, od dodávek vody, přes zemědělství a řízení rizik, až po 

ochranu životního prostředí a energetiku. Všechny lokální i regionální orgány, které 

používají nebo řídí vodní zdroje, mohou čerpat nápady a inspiraci z osvědčených 

postupů představených v této publikaci a zlepšit tak hospodaření s vodou  

– a v dlouhodobém horizontu přispět k udržitelnosti tohoto životně důležitého zdroje. 

Publikaci je možné stáhnout zde. 

Konference o udržitelné chemii 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/health_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/food_draft_work_programme.pdf
http://www.eurisy.org/index.php/news/item/306-satellites-going-local-2013.html
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Dne 13. listopadu 2013 se v sídle Evropského parlamentu v Bruselu konala 

konference “Udržitelná chemie: podpora výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti  

v Evropě,” pořádaná parlamentní meziskupinou pro změnu klimatu, biodiverzitu  

a udržitelný rozvoj. Zápis z této akce naleznete zde. 

Spolupráce EU a Číny v oblasti zemědělství, potravin a biotechnologií 

 

21. listopadu 2013 uzavřela EU s Čínou dopis o záměru vytvořit vlajkovou iniciativu 

EU-Čína pro spolupráci ve výzkumu a inovacích v oblasti potravin, zemědělství  

a biotechnologií. Tato nová iniciativa, která byla uzavřena během prvního EU-Čína 

dialogu o inovacích a spolupráci, zajistí v budoucnu konkrétní rovnovážné společné 

výzkumné a inovační aktivity v určených prioritních oblastech společného zájmu. 

Více informací naleznete zde.  

 

EPSO Newsletter  

 

European Plant Science Organization (EPSO) vydala další číslo informačního 

Newsletteru, kde informuje o aktuálních aktivitách a dění v oblasti plant science. 

Newsletter naleznete zde. 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

Photophics 2014  

 

Ve dnech 7.–9. ledna 2014 se v Lisabonu uskuteční 2. ročník mezinárodní 

konference fotoniky, optiky a laserových technologií. Cílem akce je pokrýt teoretické  

i praktické aspekty těchto technologií, cílovou skupinou účastníků jsou výzkumníci  

a inženýři. Více informací, včetně registrace, naleznete na stránkách konference zde. 

Informační dny v oblasti robotiky  

http://www.czelo.cz/dokums_raw/13.11.2013_Sustainable_Chemistry_1.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20131121_en.htm
http://www.epsoweb.org/file/1489
http://www.photoptics.org/
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Ve dnech 13.–14. ledna 2014 se v Lucemburku uskuteční informační dny  

v oblasti robotiky programu Horizont 2020. Cílem je představit témata pro 

předkládání návrhů projektů v oblasti robotiky (předpokládaná uzávěrka je  

24. dubna 2014, přičemž výzvy by měly být zveřejněny 11. prosince 2013). Během 

infodne bude možnost prezentovat projektový záměr a navázat spolupráci na 

přípravě návrhu. Více informací o průběhu infodne a registraci naleznete zde. 

   

Konference FET 2020 

 

Ve dnech 30.–31. ledna 2014 se v italské Pise v rámci projektu COFET uskuteční 

konference věnovaná oblasti budoucích a vznikajících technologií (Future and 

Emerging Technologies, FET) v rámci programu Horizont 2020. Výzkumnící, experti 

z podnikatelské sféry a další zájemci budou mít možnost diskutovat nad strategickým 

vývojem témat oblasti FET v nadcházejícím programovém období. Více informací  

o konferenci, včetně registrace, naleznete zde. 

Konference NanoIsrael 2014 

Čtvrtá bienální konference a výstava NanoIsrael 2014 se bude konat ve dnech  

24.–25. března 2014 v Tev Avivu (Izrael). Účastníci získají nejnovější informace  

o pokrokových technologiích, předních vědeckých úspěších a jedinečných 

obchodních a investičních příležitostech. Třetí ročník konference v březnu 2012 

přilákal přes tisíc delegátů. Hlavními tématy akce jsou: nanomateriály; 

nanoelektronika; nanobiotechnologie; nanomedicína; fotonika a telekom; energie, 

voda a životní prostředí; nano-obrana; a mezinárodní spolupráce. Další informace 

jsou zde. 

Výzvy 7. Rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020-call-1-objective-ict-23-and-ict-24-robotics
http://www.fet2020.eu/
http://www2.kenes.com/nano/pages/home.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
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Další programy a informace 

Draft pracovního programu ICT  

 

Draft pracovního programu ICT pro vedoucí postavení v klíčových technologiích 

(LEIT) pro výzvy programu Horizont 2020 v letech 2014–2015 naleznete zde.   

 

Draft pracovního programu FET 

 

Draft pracovního programu Future and Emerging Technologies (FET) pro výzvy 

programu Horizont 2020 v letech 2014–2015 naleznete zde. 

 

ICT 2013: Create, Connect, Grow 

 

Ve dnech 6. –8. listopadu 2013 se v litevském Vilniusu uskutečnila za přítomnosti na 

5000 účastníků největší letošní evropská konference věnovaná digitálním 

technologiím. Prezentace z jednotlivých sekcí a výstupy z panelových diskuzí jsou 

spolu s dalšími informacemi k dispozici na stránkách zde. Záznam kanceláře CZELO 

z konference naleznete zde. 

 

Nová online platforma Futurium 

 

Nová online platforma Futurium, kterou spustila Evropská komise, má za cíl 

napomáhat široké reflexi budoucího vývoje evropských politik. Jedná se o kombinaci 

neformálních zdrojů jako jsou např. sociální sítě a metodologických přístupů pro 

výhledové analýzy a studie, s cílem zapojit co nejširší spektrum zainteresovaných 

subjektů. Více informací o iniciativě naleznete zde, konkrétní diskutovaná témata 

potom zde. 

Zahájeno vydávání Zpravodaje Klastru pro nanobezpečnost 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/information_and_communication_technologies_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/future_and_emerging_technologies_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-2013
http://www.czelo.cz/dokums_raw/06.-08.11.13._ICT_infoden_Vilnius.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/about-futurium
https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/themes
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Podzimním číslem bylo zahájeno vydávání Zpravodaje Klastru pro nanobezpečnost 

(NanoSafety Cluster). Zpravodaj bude přinášet aktuální informace o relevantních 

projektech, novinkách, nových publikacích, školících kursech, konferencích  

a výzkumných příležitostí. První vydání je k dispozici zde. K odběru se lze přihlásit 

prostřednictvím tohoto odkazu. 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Akce k evropskému výzkumu  

Výzva k zasílání abstraktů na IGRC 2014 

Mezinárodní plynárenská unie (IGU), která v září příštího roku v Kodani pořádá 

mezinárodní vědeckou konferenci IGRC2014, otevřela výzvu k příspěvkům. 

Abstrakty je možné zaslat do 6. ledna 2014 přes webové stránky konference. Více 

informací naleznete zde.  

Konference o biomase 

Středoevropská konference o biomase se bude konat v rakouském Grazu ve dnech 

15.–18. ledna 2014. Tématem konference bude například bioenergie v kontextu  

100 % obnovitelné energie nebo energetická politika v Evropě. Konference je 

zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

Konference Clean Sky 

Ve dnech 12.–14. března 2014 pořádá společná technologická iniciativa Clean Sky  

v Bruselu konferenci s názvem „Greener Aviation: Clean Sky breakthroughs and 

worldwide status“. Cílem konference je prezentovat a diskutovat s odborníky všech 

oblastí pokroky dosažené touto iniciativou. Podrobnosti naleznete zde. 

Registrace na konferenci TRA 2014 

http://www.nanosafetycluster.eu/uploads/files/NSC_Newsletter/NanoSafety_Cluster_Newsletter_Oct-Nov2013.pdf
http://www.nanosafetycluster.eu/home/subscribe-to-newsletter.html
http://www.czelo.cz/detail_/?news=4538
http://www.igrc2014.com/
http://www.cebc.at/en/home/
http://www.cleansky.eu/content/event/greener-aviation-clean-sky-breakthroughs-and-worldwide-status
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Byla otevřena registrace na největší evropskou konferenci a výstavu věnovanou 

dopravě – Transport Research Arena 2014, která se bude konat v Paříži ve dnech 

14.–17. dubna 2014. Konference je zpoplatněna. Další podrobnosti naleznete zde. 

 

Výzvy 7. Rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Další programy a informace 

EP podpořil pokračování programů EGNOS a GALILEO 

Evropský parlament schválil financování a řízení evropských satelitních navigačních 

programů EGNOS a GALILEO na období 2014–2020. Rozpočet  

7 miliard € bude využit na dokončení satelitní infrastruktury a rozvoj operací. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě zde. 

Návrhy pracovních programů Energie, Doprava, Vesmír a Životní prostředí jsou 

veřejné  

Evropská komise zveřenila na stránkách programu Horizont 2020 návrhy pracovních 

programů priorit Energie, Doprava, Vesmír a Životní prostředí. Dokumenty jsou  

k dispozici zde. 

Implementace EEPR 

Evropská komise přijala 18. listopadu zprávu o implementaci Evropského 

energetického programu pro obnovu (EEPR). Dokument je k dispozici zde. 

Noví členové pro ETP fotovoltaika 

Evropská technologická platforma pro fotovoltaiku otevřela výzvu pro přijímání 

nových členů. Platforma nabízí dvě možnosti účasti na svých aktivitách – členství 

v řídícím výboru nebo účast v expertní skupině. Podrobnosti naleznete zde. 

http://www.traconference.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1129_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm
http://www.eupvplatform.org/news/call-launched-for-new-members-of-eu-pv-tp.html
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Ceny pro projekty v udržitelné energetice 

Byla otevřena výzva pro nominace na výroční ceny v oblasti udržitelné energie  

– ManagEnergy Award a Sustainable Energy Europe Award 2014. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

Satellites Going Local 2013 – edice věnovaná vodě 

Třetí vydání „Satellites Going Local“ je první, které se zaměřuje pouze na téma vody. 

Představuje provozní příklady lokálních a regionálních orgánů a společností, které 

využívají geoprostorové informace, satelitní navigaci a komunikace k tomu, aby 

zlepšily vodní hospodářství na místní, regionální i přeshraniční úrovni. Publikace 

pokrývá rozmanité oblasti, od dodávek vody, přes zemědělství a řízení rizik, až po 

ochranu životního prostředí a energetiku. Všechny lokální i regionální orgány, které 

používají nebo řídí vodní zdroje, mohou čerpat nápady a inspiraci z osvědčených 

postupů představených v této publikaci a zlepšit tak hospodaření s vodou  

– a v dlouhodobém horizontu přispět k udržitelnosti tohoto životně důležitého zdroje. 

Publikaci je možné stáhnout zde. 

Konference o urbanizaci, biodiverzitě a službách ekosystému 

 

Dne 10. října 2013 se v Královské akademii přírodních věd v Bruselu konala 

konference a slavnostní představení nové publikace Urban Biodiversity and 

Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment. Zápis 

 z této akce najdete zde. 

Konference panelu STOA: Sustaining Sustainability 

Dne 12. listopadu 2013 se v Evropském parlamentu v Bruselu konala konference 

pod názvem "Sustaining Sustainability: Making Economics work for the global 

environment" pořádaná panelem Science and Technology Options Assessment 

(STOA). Zápis z této akce naleznete zde. 

Konference o udržitelné chemii 

http://www.managenergy.net/news/articles/383
http://www.eurisy.org/index.php/news/item/306-satellites-going-local-2013.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/10.10.2013_Urbanization,_Biodiversity_and_Ecosystem_Services_3.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/12.11.2013_Sustaining_Sustainability.pdf
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Dne 13. listopadu 2013 se v sídle Evropského parlamentu v Bruselu konala 

konference “Udržitelná chemie: podpora výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti  

v Evropě,” pořádaná parlamentní meziskupinou pro změnu klimatu, biodiverzitu  

a udržitelný rozvoj. Zápis z této akce naleznete zde. 

Excelence ve výzkumu pro adaptaci na změnu klimatu 

Dne 19. listopadu 2013 Estonská styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu 

hostila seminář IGLO na téma „Excelence ve výzkumu pro adaptaci na změnu 

klimatu.“ Zápis z této akce naleznete zde.  

EURATOM 

 

Výstupy konferencí FISA a EURADWASTE 2013 

 

Tyto dvě akce spoluorganizovala Evropská komise (DG RTD) a litevské Ministerstvo 

pro vzdělávání a vědy pod záštitou litevského předsednictví v Radě EU. Konference 

FISA 2013 o výzkumu a odborné výchově pro reaktorové systémy a konference 

EURADWASTE 2013 o správě radioaktivního odpadu proběhly paralelně ve dnech 

14.–17. října 2013 ve Vilniusu (LT). Prezentace z konference FISA jsou zde  

a z EURADWASTE zde.  

 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Výzvy 7. Rámcového programu pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Další programy a informace 

Nová studie o sociálních inovacích v EU 

Evropská komise vydala novou studii o sociálních inovacích: „Výzkum sociálních 

inovací v Evropské unii: přístupy, zjištění a budoucí směřování.“ Publikace poskytuje 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/13.11.2013_Sustainable_Chemistry_1.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/19.11.2013_Excellence_in_research_for_climate_change_adaptation.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-2013_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/euradwaste-2013_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
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systematický přehled výsledků 17 evropských projektů a zkoumá, jak tyto projekty 

přistupovaly k sociálním inovacím z hlediska teorie, metodologie, úrovně analýzy aj. 

Cílem bylo srozumitelným způsobem představit výsledky a hlavní zjištění z této 

oblasti tvůrcům politik, zúčastněným stranám i širší veřejnosti. Zpráva obsahuje také 

zásadní doporučení pro budoucí výzkumné postupy v oblasti sociálních inovací 

v Horizontu 2020. Publikaci si můžete stáhnout zde. 

Konference o fungování hospodářství v podmínkách stagnace 

Dne 14. listopadu 2013 se v Evropském parlamentu v Bruselu konala konference  

u příležitosti vydání publikace "A Post-Growth Society for the 21st Century. 

Opportunities and challenges for Europe." Zápis z této akce naleznete zde. 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

Akce k evropskému výzkumu 

Informační den – ERA-NET Cofund v Horizontu 2020 

Dne 11. ledna 2014 v Bruselu Evropská komise pořádá informační den zaměřený na 

schéma ERA-NET Cofund v Horizontu 2020. Hlavním cílem akce bude informovat 

účastníky ERA-Netu i širší zúčastněnou komunitu o budoucí činnosti ERA-NET 

Cofund, ustanoveních z modelové grantové dohody, příslušných výzvách v roce 

2014 a 2015 aj. Vzhledem k vysokému zájmu doporučujeme zaregistrovat se co 

nejdříve. Více informací naleznete zde. TC AV ČR  pak zveřejnilo na svých 

stránkách očekávané (neoficiální) termíny prvních výzev a uzávěrek programu 

Horizont 2020. 

Výzvy 7. Rámcového programu pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/social_innovation.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/14.11.2013_A_Post-Growth_Society_for_the_21st_century.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ERANETCofundDAY
http://www.fp7.cz/files/svobodova/vyzvy_h2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0


 

  12. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 36 

Další programy a informace 

Debata k novému nástroji Fast Track To Innovation 

 

Dne 12. listopadu 2013 zorganizovalo CZELO ve spolupráci s CEBRE a Stálým 

zastoupením ČR při EU v Bruselu debatu k novému nástroji v programu Horizont 

2020: Fast Track to Innovation (FTI). Debaty se zúčastnilo na 65 účastníků z řad 

odborné veřejnosti. Více informací, včetně prezentací jednotlivých řečníků, naleznete 

zde.  

7. RP a Horizont 2020 – srovnávací studie podpůrných služeb v severských 

zemích  

Švédská vládní agentura pro inovační systémy VINNOVA, jež podporuje udržitelný 

růst prostřednictvím zlepšování podmínek pro inovace, vydala novou komparativní 

studii RP7 a H2020 zabývající se podpůrnými službami v severských zemích. Studie 

je ke stažení zde. 

John Womersley novým předsedou ESFRI 

Dne 8. října 2013 byl na schůzi ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné 

infrastruktury) zvolen nový předseda, který se funkce ujal s okamžitou platností. Stal 

se jím prof. Jon Womersley, který byl do té doby členem Výkonné rady ESFRI. 

Současně je výkonným ředitelem britské Rady pro vědecká a technologická zařízení 

(Science and Technology Facilities Council (STFC). Další informace k dispozici zde. 

Zelená pro program COSME 

Evropský parlament schválil program COSME, který má v období 2014–2020 

podporovat přístup malých a středních podniků ke kapitálu (např. k půjčkám, 

rizikovému kapitálu), který jim pomůže zaměřit se na inovace a rozvíjet byznys. 

Rozpočet programu je 2,3 mld. €. Předpokládá se, že program podpoří přes 330 tisíc 

firem. Podrobnosti naleznete zde. 

 

http://czelo.cz/detail_/?news=4541
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_13_16.pdf
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1135_en.htm
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ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Výzvy 7. Rámcového programu pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Další programy a informace 

 

Návrh pracovního programu FET 

 

Draft pracovního programu Future and Emerging Technologies (FET) pro výzvy 

programu Horizont 2020 v letech 2014–2015 naleznete zde. 

 

Návrh pracovního programu ERC 

 

Draft pracovního programu Evropské rady pro výzkum pro výzvy programu Horizont 

2020 v letech 2014–2015 naleznete zde.  

Návrh pracovního programu akcí Marie Sklodowska-Curie 

Evropská komise zveřejnila na stránkách programu Horizont 2020 návrh pracovního 

programu akcí Marie Sklodowska-Curie 2014–2015. Tento dokument naleznete zde. 

ERC navázalo spolupráci s Jižní Koreou 

 

Evropská rada pro výzkum (ERC) uzavřela s Jižní Koreou dohodu o podpoře 

příležitostí pro mladé korejské talentované výzkumníky při získávání ERC grantů. 

Jedná se o další krok ve strategii podpory Evropy jakožto atraktivního místa pro 

výzkum. Tiskovou zprávu a detailní informace naleznete zde.  

IGLO Open k genderové rovnosti 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/future_and_emerging_technologies_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/european_research_infrastructures_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Highlight_ERC-Korea_agreement.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term=+New+ERC-Korea+agreement+for+K...
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Dne 5. listopadu 2013 se v bruselském sídle KoWi konalo setkání IGLO Open na 

téma Genderová rovnost v Horizontu 2020. Viviane Willis-Mazzichi z Oddělení 

genderu GŘ pro výzkum a inovace představila hlavní body genderové dimenze 

nového rámcového programu a rozdíly oproti předchozímu 7. RP. Zápis z tohoto 

semináře naleznete zde. 

Konference DAAD o internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání 

Dne 6. listopadu 2013 se v sídle Stálého zastoupení Spolkové republiky Německo  

v Bruselu konala konference o strategii internacionalizace vysokoškolského 

vzdělávání pořádaná bruselskou kanceláří Německé akademické výměnné služby 

(DAAD). Zápis z této akce naleznete zde. 

Inovace ve vysokoškolském vzdělávání 

Dne 18. listopadu 2013 se v knihovně Solvay v Bruselu konala konference pořádaná 

Evropskou komisí ood názvem „Inovace ve vysokoškolském vzdělávání.“ Zápis  

z Odpolední sekce „Inovace v učení a vyučování“ naleznete zde. 

 

Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO 

Brusel 

Participant Portal EU.   

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/05.11.2013_IGLO_Open_-_Gender_Equality.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/05.11.2013_DAAD_-_Internationalisation_of_higher_education.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/18.11.2013_Innovation_in_Higher_Education.pdf
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