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 VÝZVA OP VVV – PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. listopadu 2016 

výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání  

v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro 

příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. 

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání 

alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 31. května 2017  

do 14:00.  

 Výzva Pregraduální vzdělávání  

 Příloha č. 1 Indikátory  

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Pregradualni_vzdelavani/01_Vyzva_Pregradualni_vzdelavani_038.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Pregradualni_vzdelavani/02_Priloha1_indikatory_Pregradualni_vzdelavani.pdf
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 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria  

  Vzory příloh k žádosti naleznete ZDE. (Výzvy jsou řazeny dle svého čísla.)  

   

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 

2016) jsou k dispozici ZDE.  

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Pregraduální (platná od 16. 

listopadu 2016) jsou k dispozici ZDE.  

   

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  

   

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. Pro 

práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře 

žádosti o podporu, verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.  

Informační leták k výzvě:  Leták výzvy Pregraduální vzdělávání  

 

EIT OZNÁMILO VÝHERCE INOVAČNÍHO PARTNERSTVÍ 

V OBLASTI POTRAVIN    

 

 

 Dne 17. listopadu 2016 vybral Evropský 

inovační a technologický institut (EIT) 

konsorcium které vytvoří nové znalostní  

a inovační společenství EIT Food. Inovační 

společenství v oblasti potravin zajistí udržitelnost potravinového hodnotového 

řetězce odolného vůči změnám klimatu. Nové nad-evropské partnerství propojí 

podniky, univerzity a výzkumné organizace. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Pregradualni_vzdelavani/03_Priloha2_Pregradualni_vzdelavani_hodnotici_kriteria_OP_VVV1.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_Prijemce_verze_4_final_na_web.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-038-pregradualni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadost-o-podporu
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Pregradualni_vzdelavani/Letak_pregradualni_vzdelavani_11_11_2016.pdf
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
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V oblasti trvalého dodavatelského řetězce potravin od zdrojů ke spotřebiteli zvítězil návrh 

FoodConnects. Jedná se o konsorcium 50 partnerů z 13 zemí. Koordinátorem projektu  

je Technická univerzita v Mnichově. EIT Food bude působit napříč Evropou prostřednictvím  

5 kolokačních center: v belgické Lovani (CLC West – Belgie, Francie, Švýcarsko), v Londýně (CLC 

North-West – Spojené království, Irsko, Island), v Madridě (CLC South – Španělsko, Itálie, Izrael), 

v Mnichově (CLC Central – Německo, Nizozemí) a ve Varšavě (CLC North-East - Polsko, Finsko).  

EIT představuje nezávislý orgán EU, který rozvíjením podnikatelského talentu a podporou nových 

nápadů přispívá k posílení inovační schopnosti Evropy. 

Více informací a zdroj obrázku naleznete zde. 

 

VÝSLEDKY PRVNÍ VÝZVY PROGRAMU INTERREG DANUBE     

 

 Na zasedání Monitorovacího výboru konaném  

v Bukurešti ve dnech 27. a 28. září 2016, bylo 

rozhodnuto o podpoře projektů z 1. výzvy 

programu Interreg DANUBE.  

První výzva byla zájemcům otevřena pro priority 1; 2; 3 a specifický cíl 4,1. Ze 100 předložených 

 Expression of Interest ve 2. kole bylo hodnoceno po kvalitativní stránce 87 žádostí, zbylé žádosti 

vypadly v rámci hodnocení formálních požadavků. Jednotný sekretariát (JS) společně  

ve spolupráci s Externími experty sestavilo hodnotící tabulku. Ze všech diskutovaných přístupů 

k výběru projektů byl nakonec přijat návrh, který se ukázal jako jediný přijatelný pro všechny 

zúčastněné - tj. schválení projektů s hodnocením vyšším než 63%; celkem se jedná o  

55 projektů celkem, 27 projektů je s českou účastí, za Českou republiku se v těchto 

projektech bude účastnit 32 financujících projektových partnerů. 

Z celkového počtu 55 schválených projektů bylo 17 témat zahrnuto v rámci Priority 1 programu 

(Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region), 15 v rámci Priority 2 (Environmentálně  

a kulturně zodpovědný Dunajský region), 14 v rámci Priority 3 (Lépe propojený Dunajský region) 

a 9 v rámci Priority 4 (Dobře řízený Dunajský region). 

Připomeňme, že výzva k předkládání návrhů byla vyhlášena dne 23. září 2015. Do dvoukolové 

výzvy v rámci 1. kroku bylo podáno 576 projektů Expression of Interest (EoI). Celkově se 

https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food
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v projektech objevilo 5223 institucí z celého Podunají, kteří se v žádostech objevili jako partneři 

projektu. 

Více informací a také seznam schválených projektů naleznete zde: http://www.interreg-

danube.eu/news-and-events/project-news/181 

 

 

 

HARMONOGRAM VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ 2017   
 

 

Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče  

o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 

2017. V následujícím roce bude vyhlášeno celkem šest 

veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je 

naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, 

EPSILON a ÉTA. Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS 

v programech DELTA a THÉTA. U programů ZÉTA, ÉTA  

a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto 

programech. 

Koncem února 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu DELTA na podporu 

spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů 

technologických a inovačních agentur, která bude zaměřena na spolupráci s německými partnery. 

Koncem března 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ZÉTA na podporu 

aplikovaného výzkum, který je zaměřen na spolupráci akademické sféry a podniků 

prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních 

programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. 

V dubnu 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje. Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a  

v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu  

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/181
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/181
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/181
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
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a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových 

produktech, výrobních postupech a službách. 

Koncem května 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ÉTA, který navazuje na 

program OMEGA a je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů 

VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické 

společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

Ve druhém pololetí roku 2017 budou vyhlášeny ještě dvě další veřejné soutěže, a to  

v programech DELTA a THÉTA. V rámci programu DELTA se bude jednat již o pátou VS, 

tentokrát zaměřenou na spolupráci s japonskými partnery. Program THÉTA je jedním z nových 

programů TA ČR, který podporuje VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního 

dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy 

energetiky. 

 

Předpokladem pro vyhlášení veřejných soutěží v programech THÉTA a ÉTA je schválení těchto 

programů vládou České republiky. Termín schválení obou programů je plánován na leden 2017. 

Více informací k vyhlašovaným veřejným soutěžím, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám, bude 

uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna vždy v den vyhlášení VS. 

 

GRANTOVÁ AGENTURA ČR ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY VEŘEJNÝCH 

SOUTĚŽÍ    

 

 Grantová agentura České republiky ukončila 

hodnocení návrhů projektů přijatých 

do soutěží vyhlášených v roce 2016, 

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
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experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o udělení 

grantů na podporu řešení a zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejných 

soutěžích uspěly. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2017 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové 

prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší 

výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže 

uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty 

neposkytnout. 

Grantová agentura České republiky ke dni 25. 11. 2016 ukončila na základě smluv o bilaterální 

spolupráci hodnocení na národní úrovni návrhů projektů přijatých do soutěže Mezinárodní 

(bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterálních dohod s Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo, Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-

wan a National Research Foundation of Korea (NRF), Korea. Grantová agentura České republiky 

je připravena financovat grantové projekty uvedené v příloze. Konečné rozhodnutí o udělení 

podpory na řešení projektů je na základě podepsaných mezinárodních dohod podmíněno 

shodným hodnocením u partnerských agentur. Projekty budou podpořeny za podmínky, že budou 

doporučeny partnerskými agenturami k financování a za podmínky, že zákonem o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2017 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny 

účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků 

v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé 

níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty 

neposkytnout. 

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 33,1 % projektů, v juniorských grantech 

pak 36,5 %. 

Vznikne-li finanční rezerva, mohou být v roce 2017 uděleny další standardní, případně 

i mezinárodní (bilaterální) granty. V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit. 

Hodnocení návrhů projektů bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci pro podávání a správu 

projektů GRIS v nejbližších dnech, o přesném termínu bude Grantová agentura ČR informovat 

na webových stránkách. 
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Přílohy 

 Mezinárodní projekty DFG 2017 

 

 Mezinárodní projekty MOST 2017 

 

 Mezinárodní projekty NRF 2017 

 

 Juniorské granty 2017 

 

 Standardní projekty 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gacr.cz/file-download/31336/
https://gacr.cz/file-download/31335/
https://gacr.cz/file-download/31334/
https://gacr.cz/file-download/31333/
https://gacr.cz/file-download/31332/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 11. 2016 až 15. 12. 

2016 byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v  kompletním 

přehledu zde. 

 

 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

  

 

JIŘÍ GRYGAR HOSTEM SCIENCE CAFÉ  

Dne 7. listopadu 2016 se v Bruselu konal třetí debatní večer Science Café. Pozvání organizátorů 

(kancelář CZELO, České centrum v Bruselu, zastoupení Jihomoravského a Plzeňského kraje  

a zastoupení Prahy při EU) tentokrát přijal známý český astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z 

Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Příznačné pojmenování večera „Okna vesmíru 

dokořán“ bylo poctou popularizační činnosti, jíž se Dr. Grygar věnuje dlouhodobě, a která 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://D:/Desktop/PRACOVNI/PSUP_informuje/VYD%C3%81N%C3%8D%20A%20PODKLADY%20BULLETIN%202016/Podklady%2010/161.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2021.%209.%202016.eml?type=application/x-message-display&number=0#top
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vstoupila do obecného povědomí především se stejnojmenným ikonickým televizním pořadem 

vysílaným z Bratislavského studia československé televize v letech 1982 – 1990. Nejen za tento 

památný publicistický dokument, který pravidelně poutal k obrazovkám miliony diváků – zdaleka 

nejen vědeckých nadšenců – byla Dr. Grygarovi v roce 1996 udělena cena Kalinga Prize, kterou 

uděluje UNESCO „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího 

kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“.  

Po zahajovacím projevu velvyslance České republiky v Belgii Jaroslava Kurfürsta nejprve Dr. 

Grygar krátce hovořil o úspěších českých fyziků a astronomů v projektech mezinárodní 

spolupráce, a to zejména jejich působení v urychlovači LHC Evropské organizace pro jaderný 

výzkum CERN, v observatoři Pierra Augera v Argentině, v projektu High Energy Stereoscopic 

System (H.E.S.S.) v Namibii, dále zmínil přínos českých vědců pro aktivity Evropské jižní 

observatoři v Chille (zejména v oblasti optické, infračervené a mikrovlnné astronomie) a konečně 

aktivní zapojení do Evropské kosmické agentury, jíž je ČR plnohodnotným členem od roku 2008. 

Ze své pozice nejen zkušeného výzkumníka, ale také vnímavého pozorovatele české vědy, se Dr. 

Grygar jednoznačně vyslovil pro co nejširší zapojování České republiky do evropských  

a globálních výzkumných infrastruktur, které jsou skutečnými dokořán otevřenými dveřmi do 

světa vědy pro nadané studenty a mladé výzkumníky.  

Smyslem Science Café nicméně není vést odbornou přednášku, ale diskutovat s publikem  

v uvolněné atmosféře. Ne všichni ze zhruba stovky účastníků se z časových důvodů dostali ke 

slovu, i tak byl však záběr otázek, na které Dr. Grygar pohotově a často také velmi vtipně 

reagoval, mimořádně široký. Řeč byla nejen o historických a současných vědeckých objevech 

(například nešťastný případ belgického klerika a fyzika Georgese Lemaîtra, který jako první 

zformuloval teorii o rozpínání vesmíru mylně přisuzované Američanu Edwinu Hubbleovi jen proto, 

že ji Lemaître publikoval ve francouzštině), ale také o symbióze náboženské víry (zejména z ní 

vycházející univerzální konstanty vědomí) s vědou (která se nepřetržitě vyvíjí v čase). Řečník byl 

rovněž tázán na svůj názor na financování výzkumu (frenetická honba za publikováním  

v impaktovaných periodicích a nedostačující grantová schémata podle něj paralyzují vědecké 

nápady v samém zárodku), na osídlení planety Mars (je vůbec užitečné věnovat se této otázce, 

když člověk nemůže přežít radioaktivnímu záření na planetě bez magnetického pole?), na své 

angažmá v Českém klubu skeptiků Sisyfos, a v neposlední řadě na projekt Ebicykl, v rámci 

kterého každoročně několik desítek astronomů od 8 do 80 let podniká spanilou cyklojízdu po 

českých, moravských a slovenských observatořích. Světe div se, Česká republika a Slovensko se 

pyšní nejhustší sítí astronomických observatoří na obyvatele v celé Evropě! 

 FOTO 1 

http://www.czelo.cz/files/grygar-mluvi-1.JPG
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 FOTO 2 

 FOTO 3 

 FOTO 4 

 FOTO 5 

 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

 

PŘEHLED ČESKÝCH HODNOTITELŮ V 7. RP A H2020 - AKTUALIZACE 2016 

 Kdy: 30. 6. 2017  

 Kde: Brusel, Belgie 

Níže naleznete aktualizovaný přehled českých hodnotitelů projektových návrhů předložených do 

programu Horizont 2020, na základě dat dostupných z portálu účastníka (Participant Portal) 

Evropksé komise k serpnu 2016. Jedná se o experty zapojené do hodnocení výzev 2014 a 2015. 

Soubor rovněž obsahuje kompletní seznam českých hodnotitelů projektových návrhů v 7.RP. 

Soubor vytvořený kanceláří CZELO naleznete zde. 

 

VÝKONNOST ČLENSKÝCH STÁTŮ EU VE VAVAI A VÝSLEDKY V H2020 

 

Dne 10. listopadu 2016 zveřejnila EK (GŘ pro výzkum a inovace) interaktivní mapu výkonnosti 

členských států EU ve VaVaI a také aktualizovaný profil každé země spolu s ukazateli úspěšnosti 

v projektech programu Horizont 2020. Infografika dává do souvislosti silné a slabé stránky 

národních systémů VaVaI s rámcovými doporučeními tzv. Evropského semestru.    

 Interaktivní mapa Research and Innovation performance and Horizon 2020 

country participation 

 Profil ČR a zapojení v projektech H2020 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM 

http://www.czelo.cz/files/humor.JPG
http://www.czelo.cz/files/kurfurst.JPG
http://www.czelo.cz/files/otazka.JPG
http://www.czelo.cz/files/rozhovor.JPG
http://www.czelo.cz/files/CZHODNOTITELE-Aktualizace-UZAMCENO_4.xlsx
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=czech_republic
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EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM BUDE OD ROKU 2018 OPĚT UDĚLOVAT SYNERGY GRANTY 

 

Dne 8. listopadu oznámil předseda Evropské rady pro výzkum (ERC) Jean-Pierre Bourguignon ve 

svém proslovu na setkání pracovní skupiny k Horizontu 2020 výboru pro průmysl, výzkum  

a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu v Bruselu rozhodnutí vědecké rady znovu udělovat 

synergy granty. Cílem je dát prostor multidisciplinárnímu výzkumu. Nové výzvy k předkládání 

návrhů budou otevřeny v roce 2018 a projekty budou pro 2, 3 nebo 4 hlavní řešitele. Celý projev 

naleznete zde.  

 

PEČEŤ EXCELENCE PRO ŽADATELE O GRANTY EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM 

 

Dne 23. listopadu 2016 oznámil komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas ve svém 

proslovu na konferenci slovenského předsednictví Rady EU 'Spreading Excellence and crossing 

the Innovation Divide' rozhodnutí rozšířit schéma Pečeť excelence na projekty podávané ve 

výzvách Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC). 

Pečeť excelence je schéma zaměřené na podporu synergií mezi finančními prostředky EU pro 

regionální politiku a pro výzkum. Vynikajícím a slibným projektům předloženým v rámci výzev 

ERC, které nebyly financovány z důvodu vyčerpání alokace, bude udělen certifikát potvrzující 

kvalitu projektového návrhu, se kterým předkladatel může žádat o alternativní zdroje financování 

(regionální, národní, soukromé nebo veřejné). Schéma bylo pilotně spuštěno v říjnu 2015 pro 

projekty podávané v rámci nástroje pro malé a střední podniky.  

Celý proslov naleznete zde. 

 

ZÁZNAM Z AKCE: IGLO ERC K OTEVŘENÉMU PŘÍSTUPU 

 

Na pravidelném setkání pracovní skupiny k Evropské radě pro výzkum (ERC) hovořila Dagmar 

Meyer z Výkonné agentury ERC (ERCEA, Unit A. 1) o otevřeném přístupu k výzkumným datům 

(Open Access, OA) v souvislosti se specifiky, které s sebou projekty financované ERC a jejich 

výstupy nesou. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde, prezentaci zde.   

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/JPB-Speech-ITRE-committee.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/spreading-excellence-and-crossing-innovation-divide_en
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/05-10-2016-ERC-OA-1.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/Open-Access-at-ERC-IGLO-ERC-WG-meeting-5-October-2016.pdf
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ZÁZNAM Z AKCE: IGLO ERC K SYNERGY GRANTŮM 

 

Dne 2. listopadu 2016 se konalo setkání pracovní skupiny k Evropské radě pro výzkum (ERC).  

S prezentací vystoupila Agnes Kulcsar z Výkonné agentury ERC (ERCEA), které hovořila  

o průběhu a výsledcích evaluace projektů, kterým byly uděleny Synergy Granty (SyG). Na základě 

tohoto hodnocení bylo rozhodnuto o opětovném udělování SyG, ačkoliv jeho závěry nebudou 

zveřejněny. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde, prezentaci zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-

CURIE 

 

2017 MCAA KONFERENCE A VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

 Kdy: 24. 3. 2017 - 25. 3. 2017  

 Kde: Salamanca, Španělsko 

Ve dnech 24. – 25. března 2017 pořádá asociace stipendistů grantů MSCA (Marie Curie Alumni 

Association) výroční konferenci a valné shromáždění ve španělské Salamance. Program akce 

bude zaměřen na různé aspekty kariéry grantistů MSCA, výstavu plakátů a 'science lab', kde 

budou mít účastníci příležitost prezentovat své projekty. Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ 

TECHNOLOGIE 

 

PŘEDSEDNICKÁ KONFERENCE KE KVANTOVÝM TECHNOLOGIÍM (MT PRES) 

 Kdy: 16. 2. 2017 - 17. 2. 2017  

 Kde: Malta 

http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/02-11-2016-ERC-synergy.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/Synergy-assessment-IGLO-2Nov2016.pdf
https://www.mariecuriealumni.eu/events/2017-mcaa-conference-and-general-assembly?utm_content=bufferc13a8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Maltské předsednictví v Radě EU pořádá ve dnech 16. – 17. února 2017 konferenci na vysoké 

úrovni ke kvantovým technologiím. Během akce se bude konat také další setkání expertní skupiny 

pro vlajkovou iniciativu v oblasti kvantových technologií (Quantum Technology Flaship), kde bude 

představen stav přípravy doporučení k budoucnosti iniciativy. Návrh programu akce je dostupný 

na této stránce, která bude postupně aktualizována. 

 

QUANTERA: NOVÝ ERA-NET PRO KVANTOVÉ TECHNOLOGIE 

 

V listopadu 2016 byl spuštěn ERA-NET s názvem QuantERA, který má za cíl podporu 

mezinárodních výzkumných projektů v oblasti kvantových technologií. Celkový rozpočet včetně 

příspěvku Evropské komise je 37 milionů eur.  

Do QuantERA je zapojeno 32 agentur z 26 zemí, koordinátorem je polské národní centrum vědy 

(National Science Centre). První výzva bude spuštěna během ledna 2017.  

Další informace, včetně bližších informací k nadcházející výzvě, naleznete na webu projektu zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A 

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 

INFORMAČNÍ DNY K VÝZVÁM PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PRO DATA 

VELKÉHO OBJEMU 2017 

 Kdy: 17. 1. 2017 - 18. 1. 2017  

 Kde: Lucemburk (Lucembursko) 

Ve dnech 17. – 18. ledna 2017 pořádá generální ředitelství Evropské komise pro digitální agendu 

(DG CONNECT) informační den a partnerskou burzu pro potenciální žadatele ve výzvách pro rok 

2017 vyhlašovaných partnerstvím veřejného a soukromého sektoru pro data velkého objemu Big 

Data Value Public- Private Partnership, PPP. Akce se bude konat v Lucemburku a bude 

zaměřena na následující výzvy:  

• ICT-14: Big Data PPP: Cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation 

• ICT-15: Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-presidency-event-quantum-technologies
https://ncn.gov.pl/quantera?language=en
ttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/big-data-value-public-private-partnership
ttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/big-data-value-public-private-partnership


 

           12. číslo, ročník 2016 

14 

innovation 

• ICT 16: Big Data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy 

• ICT 17 b: Big data PPP: Support, Industrial Skills, Benchmarking and evaluation 

Další informace naleznete zde. 

 

9. KONFERENCE K EVROPSKÉ KOSMICKÉ POLITICE 

 Kdy: 24. 1. 2017 - 25. 1. 2017  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 24. - 25. ledna 2017 se v Bruselu koná 9. konference k evropské kosmické politice (9th 

Annual Conference on European Space Policy). Tento ročník nese název “Space Strategy for 

Europe: the road ahead” a odkazuje na důležitý dokument Kosmické strategie pro Evropu 

zveřejněný v říjnu 2016 a který přináší doporučení pro integraci kosmických aplikací do 

evropského hospodářství pro využití evropskou společností v široké škále oblastí, včetně 

bezpečnosti a obrany. Konference se koná v zásadním období hodnocení stávajícího víceletého 

finančního rámce (MFF) a příprav následného finančního rámce pro období 2020-2027) a rovněž 

v průběhu příprav střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 (a příprav nadcházejícího 

9.RP). Bližší informace naleznete zde. 

 

EHEALTH WEEK 2017 (MT PRES) 

 Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017  

 Kde: Malta 

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference 

eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací 

HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají stakeholdeři z celého světa, aby diskutovali  

o následujících tématech v oblasti eHealth, zdravého žití a stárnutí: 

 Přístup Evropanů k jejich osobním datům.  

 Zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat.  

 Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vesmir/novinky/kosmicka-strategie-pro-evropu
http://www.spaceconference.eu/welcome.html?pk_campaign=earlybird-20161122&pk_keyword=banner
http://www.himss.eu/
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 Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.  

Registrace bude spuštěna během prosince 2016. Další informace naleznete zde.  

 

GLOBÁLNÍ SUMMIT K INTERNETU VĚCÍ 2017 

 Kdy: 6. 6. 2017 - 9. 6. 2017  

 Kde: Ženeva, Švýcarsko 

Ve dnech 6. – 9. června 2017 pořádá IoT Forum ve spolupráci s partnery v Ženevě globální 

summit k Internetu věcí, který je poprvé podpořen asociací IEEE (Institute for the Electrical and 

Electronics Engineers). Summit se koná současně s IoT Week. Akce poskytne příležitost pro 

odborníky a stakehodery diskutovat o vznikajících IoT technologiích a souvisejících strategiích  

a politikách. Hlavními tématy akce budou: 

 nejnovější vývoj ve výzkumu internetu věcí jako např. 5G-based IoT, software-defined 

IoT, IoT-centric Cloud Computing a Social Internet of Things a diskuze o budoucích 

trendech vývoje 

 IoT a udržitelný vývoj  

 bezpečnost a soukromí v souvislosti s IoT 

 vliv IoT na vývoj průmyslu (Industry 4.0), podnikání, financí a továrny budoucnosti 

 součástí akce bude také výstava vznikajících IoT technologií 

Organizace a projekty, které mají zájem o organizaci vlastní sekce nebo o spolupráci na přípravě 

Mezinárodní deklarace k IoT pro udržitelný rozvoj mohou kontaktovat organizátory zde.  

Výzva pro předkládání příspěvků je otevřena, více zde. 

Registrace bude spuštěna v blízké době, do 25. února 2017 jsou snížené registrační poplatky, 

podrobnější informace zde. 

 

3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI A KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ 

(INFOSEC2017) 

 Kdy: 29. 6. 2017 - 1. 7. 2017  

http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
https://www.ieee.org/index.html
http://iot-week.eu/iot-week-2017/
http://ieee.iot-week.eu/about
http://ieee.iot-week.eu/?q=call-for-papers%20
http://iot-week.eu/registration-2017/
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 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 29. června – 1. července 2017 pořádá organizace Society of Digital Information and 

Wireless Communications (SDIWC) ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě třetí 

mezinárodní konferenci k bezpečnosti informací a kybernetické kriminalitě. Účast na akci je 

zpoplatněna. Uzávěrka pro podávání příspěvků je 1. května 2016. Další informace naleznete 

zde.  

 

SVĚTOVÝ KONGRES O MATERIÁLOVÉM VÝZKUMU A NANOVĚDÁCH 

 Kdy: 25. 9. 2017 - 27. 9. 2017  

 Kde: Valencia (Španělsko) 

V termínu 25. - 27. září 2017 se ve Valencii koná 2. ročník světového kongresu o materiálovém 

výzkumu a nanovědách (2nd Global Congress & Expo on Materials Science and Nanoscience).  

V současnosti je otevřena výzva pro předkládání konferenčních příspěvků v široké řadě oblastí  

a aplikací (optoelektronika, fotonika, pokročilé magnetické materiály, biomateriály, tkáňové 

inženýrství, přístrojové technologie, 2D materiály, zpracování velkoobjemových dat  

v materiálovém výzkumu atp.). Důraz je kladen na účast a příležitosti mladých výzkumníků. 

Registrace je zpoplatněna. Bližší informace naleznete zde. 

 

ICT PROPOSERS´S DAY 2016: PREZENTACE  

 

V rámci slovenského předsednictví EU se ve dnech 26. - 27. září 2016 v Bratislavě konala 

konference a partnerská burza zaměřená na předkladatele projektů programu Horizont 2020  

v oblasti ICT s názvem ICT Proposers´ Day 2016. Akce byla organizována generálním ředitelstvím 

Evropské komise pro digitální agendu (DG CNECT) a slovenským Ministerstvem školství, vědy, 

výzkumu a sportu. Videozáznamy jednotlivých sekcí a veškeré prezentace jsou dostupné zde.  

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K INTERNETU NOVÉ GENERACE  

 

http://sdiwc.net/conferences/3rd-international-conference-information-security-cyber-forensics/
http://scientificfederation.com/materials-science-2017/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm
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Evropská komise spustila konzultaci s cílem získat názory na Internet 2030. Iniciativa Internet 

nové generace má za cíl lepší poskytování služeb při zachování evropských sociálních a etických 

hodnot. Konzultace obsahuje otázky související s technologickými oblastmi, které mohou hrát  

v budoucnosti roli. Výsledky konzultace ovlivní určování priorit výzkumu a inovací programu 

Horizont 2020. V konzultaci je možné se vyjadřovat do 9. ledna 2017. Výstup konzultace bude 

zveřejněn v lednu 2017 na portálu Futurium. Další informace a průvodní dokumenty naleznete 

zde. 

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE K VÝSTUPŮM KONZULTACE KE CLOUD COMPUTINGU 

 

Dne 7. listopadu 2016 pořádalo generální ředitelství Evropské komise pro digitální agendu  

v Bruselu seminář s cílem dále diskutovat o výsledcích konzultace k pracovnímu programu 2018-

2020 v oblasti Cloud Computingu. Online konzultace probíhala v období 5. září - 10. října 2016. 

Příspěvky do konzultace a prezentace ze semináře jsou dostupné zde. 

 

VÝSLEDKY KONZULTACE K BEZPEČNOSTI APLIKACÍ A NEZABUDOVANÉHO SOFTWARU 

 

Veřejná konzultace k bezpečnosti aplikací a nezabudovaného systému se konala od 9. června 

2016 do 15. září 2016. Výsledky, shrnuté v tomto dokumentu, poskytne podněty pro tvorbu 

politik v oblasti digitální ekonomiky. 

 

VÝSLEDKY VÝZVY EIT - NOVÁ ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ (KIC) 

 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) oznámil 17. listopadu 2016 výsledky výzev na 

dvě nová znalostní a inovační společenství (KIC). 

V oblasti trvalého dodavatelského řetězce potravin od zdrojů ke spotřebiteli (EIT Food) byl vybrán 

návrh FoodConnects. Koordinátorem projektu je Technická univerzita v Mnichově a konsorcium 

se skládá z 50 partnerů ze 13 zemí. EIT Food bude působit v následujících kolokačních centrech: 

Lovaň (CLC West – Belgie, Francie, Švýcarsko), Londýn (CLC North-West – Spojené království, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/next-generation-internet-initiative
http://ec.europa.eu/futurium/en/next-generation-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-next-generation-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-cloud-computing-research-innovation-challenges-wp-2018-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-safety-apps-and-other-non-embedded-software
https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food
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Irsko, Island), Madrid (CLC South – Španělsko, Itálie, Izrael), Mnichov (CLC Central – Německo, 

Nizozemí) a Varšava (CLC North-East - Polsko, Finsko). Více informací naleznete zde. 

V oblasti výroby s přidanou hodnotou (added-value manufacturing) nevybral EIT žádný návrh. 

Toto jednomyslné rozhodnutí EIT ve spolupráci s Řídící radou EIT následovalo po důkladném 

vyhodnocení návrhů včetně relevantních slyšení. 

 

ČESKO-BRITSKÉ SUPERLASERY „NOVÉ GENERACE“ USPĚLY V EVROPĚ 

 

Brusel, 23. listopadu 2016 - Evropská komise oficiálně oznámila, že se bude společně  

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podílet na financování vzniku nového „Centra 

excelence“, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. Vědci centra 

HiLASE z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) a britského Science and Technology Facilities Council 

(STFC) budou společně pracovat na 5,5 letém projektu s financováním ve výši 1,2 miliardy Kč. 

Jedná se o historicky první výzvu „Widespread Teaming“ programu Horizont 2020, která si klade 

za cíl pozdvihnout inovační potenciál členských států EU. Celou tiskovou zprávu naleznete 

zde. Foto.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V 

MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

KONFERENCE SÍTĚ UIIN UNIVERSITY-INDUSTRY INTERACTION NETWORK 2017 

 Kdy: 7. 6. 2017 - 9. 6. 2017  

 Kde: Dublin, Irsko 

Ve dnech 7. – 9. 6. 2017 pořádá síť University Industry Innovation Network (UIIN) v Dublinu 

každoroční konferenci na téma spolupráce univerzit s průmyslovými podniky. Konference UIIN je 

pravidelným setkáním představitelů vysokoškolských a výzkumných organizací, tvůrců politik  

a firem. Ročník 2017 láká účastníky do evropského sídla globálních technologických IT firem jako 

Facebook, Google, Airbnb, PayPal nebo Apple. Registrace je zpoplatněna. Bližší informace 

naleznete zde. 

 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/TZ-HiLASE-CoE.pdf
http://www.czelo.cz/files/foto/Hilase-Moedas.jpg
https://university-industry.com/
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INTERAKTIVNÍ MAPA PROJEKTŮ NÁSTROJE PRO MSP (SME INSTRUMENT) 

 

Evropská komise spustila interaktivní mapu nástroje pro MSP (SME Instrument), ve které jsou 

zaznačeny všechny organizace financované skrze nástroj H2020 pro MSP (tzv. SME Instrument). 

Mapa obsahuje data a statistiky a umožňuje prohlížet projekty podle různých kritérií (země 

původu, téma, rozpočet…). Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ 

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

 

EHEALTH WEEK 2017 (MT PRES) 

 Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017  

 Kde: Malta 

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference 

eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací 

HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají stakeholdeři z celého světa aby diskutovali  

o následujících tématech v oblasti eHealth, zdravého žití a stárnutí: 

 Přístup Evropanů k jejich osobním datům.  

 Zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat.  

 Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.  

 Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.  

Registrace bude spuštěna během prosince 2016. Další informace naleznete zde.  

 

KONFERENCE "LANDSCAPE & HUMAN HEALTH - FORESTS, PARKS AND GREEN CARE" 

 Kdy: 17. 5. 2017 - 19. 5. 2017  

 Kde: Vídeň (Rakouskou) 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-sme-instrument-data-hub-goes-live
http://www.himss.eu/
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
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Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care" poskytne prostor pro 

prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky na lidské 

zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu; biologická 

rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky, zástupce státní 

správy a další relevantní stakeholdery, jako jsou např. farmáři, lesní podniky nebo manažeři 

chráněných oblastí. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt 

zde. 

 

VÝSLEDKY KONZULTACE K BEZPEČNOSTI APLIKACÍ A NEZABUDOVANÉHO SOFTWARU 

 

Veřejná konzultace k bezpečnosti aplikací a nezabudovaného systému se konala od 9. června 

2016 do 15. září 2016. Výsledky, shrnuté v tomto dokumentu, poskytne podněty pro tvorbu 

politik v oblasti digitální ekonomiky. 

 

VÝSTUPY KONFERENCE K PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ 2016 

 

Ve dnech 1. – 2. 6. 2016 uspořádala Evropské komise a Mezinárodní konsorcium pro 

personalizovanou medicínu (International Consortium for Personalised Medicine – IC PerMed)  

v Bruselu konferenci s cílem analzyovat personalizovanou medicínu z pohledu politiky výzkumu, 

vytvořit přehled aktuálního stavu výzkumu v této oblasti a určit další priority. Akce byla zaměřena 

na následujících 5 témat: 

 Zvyšování povědomí 

 Zapojení velkých dat a IKT řešení 

 Přechod od základního ke klinickému výzkumu a dále 

 Uvedení inovací na trh 

 Udržitelnost zdravotní péče 

Závěrečné shrnutí výstupů konference je dostupné zde. Veškeré relevantní dokumenty, 

prezentace a videozáznamy naleznete zde. 

 

http://www.landscapeandhealth.at/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-safety-apps-and-other-non-embedded-software
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/pdf/permed-2016_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/index.cfm
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VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ TŘETÍHO PROGRAMU PRO OBLAST 

ZDRAVÍ (2014-2020) 

 

Dne 23. listopadu 2016 spustila Evropská komise konzultaci veřejnosti a stakeholderů ke třetímu 

programu pro oblast zdraví, který probíhá v období 2014-2020 jako hlavní implementační nástroj 

strategie EU „Společně pro zdraví“. V konzultaci je možné se vyjádřit do 23. února 2017. Výstupy 

konzultace budou zveřejněny v polovině roku 2017 a budou následně sloužit jako podklad pro 

Evropský parlament a Radu EU. Další informace naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

 

WATERLINK 

 Kdy: 26. 1. 2017  

 Kde: Leeuwarden, Nizozemí  

Dne 26. ledna 2017 se uskuteční páté výroční sympózium Water Alliance, WaterLink  

v nizozemském Leeuwardenu zaměřené zejména na problematiku energie a voda, voda  

a průmysl a real time monitoring. Více informací naleznete zde. 

 

BIOECONOMY IMPACT 2017 - THE JOURNEY TO INNOVATION  

 Kdy: 21. 2. 2017 - 22. 2. 2017  

 Kde: Londýn (Velká Británie) 

Výroční akce projektu CommBeBiz, financovaného z programu Horizont 2020, si klade za cíl 

podporovat výzkumníky v jejich snaze o realizaci inovací v obchodních, sociálních a politických 

oblastech. Prostřednictvím přednášek a workshopů napomůže zlepšení klíčových kompetencí 

(např. sociální média, IPR, PR, financování) potřebných k nastartování inovačního procesu  

a poskytne cenné kontakty, příklady inovačních úspěchů a překážek v oblasti biohospodářství. 

Více informací zde. 

http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://wateralliance.nl/waterlink
http://commbebiz.eu/
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KONFERENCE "LANDSCAPE & HUMAN HEALTH - FORESTS, PARKS AND GREEN CARE" 

 Kdy: 17. 5. 2017 - 19. 5. 2017  

 Kde: Vídeň (Rakouskou) 

Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care" poskytne prostor pro 

prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky na lidské 

zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu; biologická 

rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky, zástupce státní 

správy a další relevantní stakeholdery, jako jsou např. farmáři, lesní podniky nebo manažeři 

chráněných oblastí. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt 

zde. 

 

 

VÝSLEDKY VÝZVY EIT - NOVÁ ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ (KIC) 

 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) oznámil 17. listopadu 2016 výsledky výzev na 

dvě nová znalostní a inovační společenství (KIC). 

V oblasti trvalého dodavatelského řetězce potravin od zdrojů ke spotřebiteli (EIT Food) byl vybrán 

návrh FoodConnects. Koordinátorem projektu je Technická univerzita v Mnichově a konsorcium 

se skládá z 50 partnerů ze 13 zemí. EIT Food bude působit v následujících kolokačních centrech: 

Lovaň (CLC West – Belgie, Francie, Švýcarsko), Londýn (CLC North-West – Spojené království, 

Irsko, Island), Madrid (CLC South – Španělsko, Itálie, Izrael), Mnichov (CLC Central – Německo, 

Nizozemí) a Varšava (CLC North-East - Polsko, Finsko). Více informací naleznete zde. 

V oblasti výroby s přidanou hodnotou (added-value manufacturing) nevybral EIT žádný návrh. 

Toto jednomyslné rozhodnutí EIT ve spolupráci s Řídící radou EIT následovalo po důkladném 

vyhodnocení návrhů včetně relevantních slyšení. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A 

ÚČINNÁ ENERGIE 

KONFERENCE REGATEC 2017  

http://www.landscapeandhealth.at/
https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
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 Kdy: 22. 5. 2017 - 23. 5. 2017  

 Kde: Verona (Itálie) 

Ve dnech 22. - 23. května 2017 se v italské Veroně koná 4. ročník mezinárodní konference 

REGATEC (Renewable Energy Gas Technology). Konference je zaměřena na technické  

a průmyslové aspekty mikrobiální a termochemické přeměny biomasy na biometan, P2G (power-

to-gas), gazifikaci biomasy pro výrobu tepla a elektřiny a kryogenní procesy. Účast je 

zpoplatněna. Bližší informace naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, 

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

ZMENŠOVANÍ ROZDÍLU MEZI REÁLNÝMI EMISEMI CO2 A LABORATORNÍMI DATY EMISÍ CO2 

LEHKÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL 

 

Dne 11. listopadu 2016 předložil předseda Skupiny vědeckých poradců na vysoké úrovni, Henrik 

C. Wegener, první vědecké stanovisko skupiny na téma Zmenšovaní rozdílu mezi reálnými 

emisemi CO2 a laboratorními daty emisí CO2 lehkých užitkových vozidel. Stanovisko je dostupné 

zde. Více informací o Skupině vědeckých poradců na vysoké úrovni zde. 

 

SHIFT2RAIL JU: OTEVŘENÍ VÝZEV 2017 A NADCHÁZEJÍCÍ REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ DNY 

 

Dne 11. listopadu 2016 oznámil Společný podnik pro výzkum a inovace v oblasti železniční 

dopravy Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU) otevření výzev pro rok 2017 a uveřejnil pracovní 

program na nadcházející rok s předběžným rozpočtem 60,8 mil. €. Projektové návrhy lze podávat 

od 10. ledna 2017 do uzávěrky 30. března 2017, účastnit se mohou členské i nečlenské subjekty 

JU. Společný podnik S2R při této příležitosti organizuje sérii regionálních informačních dní: 2. 12. 

2016 (Paříž),  13. 12. 2016 (Brno), 24. 1. 2017 (Atény) více zde. Podrobnosti k výzvám naleznete 

na portálu účastníka (Participant Portal).  

 

 

http://regatec.org/
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg
http://shift2rail.org/shift2rail-information-day-open-calls-for-proposals-2017/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE 

SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ – FAIR TAX  

 Kdy: 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017  

 Kde: Brno, Česká republika 

Ve dnech 9. - 10. března 2017 organizuje Mendelova Univerzita v Brně a Rakousky institut 

ekonomického výzkumu WIFO Vídeň workshop v rámci projektu FairTax: Férové a udržitelné 

zdanění. K workshopu je vyhlášená výzva k zasílání příspěvků, uzávěrka je 28. února 2017. 

 

KONGRES O GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDNÍCH OBORECH STEM 

 Kdy: 8. 6. 2017 - 9. 6. 2017  

 Kde: Berlín, Německo 

Ve dnech 8. - 9. června 2017 se v Berlíně uskuteční Kongres o genderové rovnosti ve vědních 

oblastech STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Na programu konference 

STEM Gender Equality Conference budou mj. osvědčené postupy, implementace politik  

a prezentace úspěchů v oblasti genderové rovnosti. Účast je zpoplatněná, více informací 

naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ 

SPOLEČNOSTI - OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

 

 

3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI A KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ 

(INFOSEC2017) 

 Kdy: 29. 6. 2017 - 1. 7. 2017  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

https://stemgenderequality.com/
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Ve dnech 29. června – 1. července 2017 pořádá organizace Society of Digital Information and 

Wireless Communications (SDIWC) ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě třetí 

mezinárodní konferenci k bezpečnosti informací a kybernetické kriminalitě. Účast na akci je 

zpoplatněna. Uzávěrka pro podávání příspěvků je 1. května 2016. Další informace naleznete 

zde.  

 

ZÁZNAM Z AKCE: IGLO RISET K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM KOSMICKÉ POLITIKY 

 

Dne 17. října 2016 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO RISET, kde Mauro Facchini (DG 

GROW, vedoucí oddělení programu Copernicus) představil služby podporující civilní bezpečnost za 

využití dat z kosmických zařízení. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde, prezentaci zde.  

 

VÝSLEDKY KONZULTACE K BEZPEČNOSTI APLIKACÍ A NEZABUDOVANÉHO SOFTWARU 

 

Veřejná konzultace k bezpečnosti aplikací a nezabudovaného systému se konala od 9. června 

2016 do 15. září 2016. Výsledky, shrnuté v tomto dokumentu, poskytne podněty pro tvorbu 

politik v oblasti digitální ekonomiky. 

 

IGLO RISET K OBRANNÉMU VÝZKUMU 

 

Dne 22. listopadu 2016 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO RISET k bezpečnostnímu 

výzkumu, na kterém vystoupil Frederic Mauro, spoluautor studie 'The future of EU defence 

research' z března 2016, která byla provedena na žádost podvýboru pro bezpečnost a obranu 

Evropského parlamentu. V prezentaci se věnoval stavu obranného výzkumu ve členských státech 

a doporučením pro kolaborativní obranný výzkum na úrovni EU. Prezentace je dostupná zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

MANUÁL PRO ŽADATELE O PROJEKTY WIDENING 

http://sdiwc.net/conferences/3rd-international-conference-information-security-cyber-forensics/
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/17-10-2016-RISET.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/Space-and-Security.pptx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-safety-apps-and-other-non-embedded-software
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU%282016%29535003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU%282016%29535003_EN.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/2016-11-RISET-Presentation.pdf
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V rámci projektu NCP_WIDE.NET, který sdružuje národní kontaktní pracovníky pro oblast 

Widening, byl vydán manuál poskytující rady a doporučení potencionálním předkladatelům 

projektů Teaming, Twinning, ERA Chairs a COST. Manuál nazvaný „How to participate in the 

Spreading Excellence and Widening Participation activities“ je ke stažení zde. 

 

ČESKO-BRITSKÉ SUPERLASERY „NOVÉ GENERACE“ USPĚLY V EVROPĚ 

 

Brusel, 23. listopadu 2016 - Evropská komise oficiálně oznámila, že se bude společně  

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podílet na financování vzniku nového „Centra 

excelence“, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. Vědci centra 

HiLASE z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) a britského Science and Technology Facilities Council 

(STFC) budou společně pracovat na 5,5 letém projektu s financováním ve výši 1,2 miliardy Kč. 

Jedná se o historicky první výzvu „Widespread Teaming“ programu Horizont 2020, která si klade 

za cíl pozdvihnout inovační potenciál členských států EU. Celou tiskovou zprávu naleznete zde. 

Foto.  

 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

LETÁK REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ PROGRAM EIT (EIT RIS) 

 

Technologické centrum AV ČR vydalo v rámci projektu CZERA 2 a ve spolupráci s Evropským 

inovačním a technologickým institutem (EIT) informační leták v českém jazyce o Regionálním 

inovačním programu EIT (EIT Regional Innovation Scheme, EIT RIS) s podtitulem „Zapojujeme 

regiony“. Jedná se o program, který podporuje integraci podnikatelské sféry a vysokoškolských  

a výzkumných institucí a zvyšuje inovační kapacitu evropských regionů, které ještě nejsou přímo 

zapojeni do aktivit EIT ani do jeho znalostních a inovačních společenství (KIC). Leták  

v elektronické podobě naleznete zde. 

 

VÝSLEDKY VÝZVY EIT - NOVÁ ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ (KIC) 

 

http://www.czelo.cz/files/dokumenty/How-to-participate-in-the-Spreading-Excellence-and-Widening-Participation-activities.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/TZ-HiLASE-CoE.pdf
http://www.czelo.cz/files/foto/Hilase-Moedas.jpg
http://www.h2020.cz/files/voseckova/EIT-RIS-Trifold-Leaflet-web.indd.pdf
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Evropský inovační a technologický institut (EIT) oznámil 17. listopadu 2016 výsledky výzev na 

dvě nová znalostní a inovační společenství (KIC). 

V oblasti trvalého dodavatelského řetězce potravin od zdrojů ke spotřebiteli (EIT Food) byl vybrán 

návrh FoodConnects. Koordinátorem projektu je Technická univerzita v Mnichově a konsorcium 

se skládá z 50 partnerů ze 13 zemí. EIT Food bude působit v následujících kolokačních centrech: 

Lovaň (CLC West – Belgie, Francie, Švýcarsko), Londýn (CLC North-West – Spojené království, 

Irsko, Island), Madrid (CLC South – Španělsko, Itálie, Izrael), Mnichov (CLC Central – Německo, 

Nizozemí) a Varšava (CLC North-East - Polsko, Finsko). Více informací naleznete zde. 

V oblasti výroby s přidanou hodnotou (added-value manufacturing) nevybral EIT žádný návrh. 

Toto jednomyslné rozhodnutí EIT ve spolupráci s Řídící radou EIT následovalo po důkladném 

vyhodnocení návrhů včetně relevantních slyšení. 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

IPR HELPDESK WEBINÁŘ: PREZENTACE SLUŽEB IPR HELPDESKU 

 Kdy: 18.1.2017 10:30 - 11:15  

 Kde: online 

Dne 18. ledna 2017 pořádá IPR Helpdesk webinář, ve kterém představí svoje služby, se zvláštním 

důrazem na služby nabízené účastníkům programu Horizont 2020. Více informací naleznete zde. 

 

IPR HELPDESK WEBINÁŘ : ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 Kdy: 8.2.2017 10:30 - 12:00  

 Kde: online 

Dne 8. února 2017 pořádá IPR Helpdesk webinář k základním konceptům duševního vlastnictví  

a práv duševního vlastnictví. Více informací naleznete zde. 

 

IPR HELPDESK WEBINÁŘ : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH FINANCOVANÝMI EU/H2020 

https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2867
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2301


 

           12. číslo, ročník 2016 

28 

 Kdy: 22.3.2017 10:30 - 11:45  

 Kde: online 

Dne 22. března 2017 organizuje IPR Helpdesk webinář na téma otázky duševního vlastnictví ve 

výzkumných projektech financovaných ze zdrojů EU (FP7/ H2020). Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

25 NOVÝCH COST AKCÍ V ROCE 2017  

 

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu zveřejnil seznam 25 akcí, které 

budou zahájeny začátkem roku 2017. Akce byly vybrány Výborem vyšších úředníků COST z 478 

návrhů předložených k uzávěrce v dubnu 2016. Více informací je dostupných zde. 

 

OTEVŘENÁ VÝZVA COST 

 

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu informoval, že následující uzávěrka 

pro předkládání návrhů na nové Akce COST je stanovena na 7. prosince 2016. Výsledky výzvy 

jsou očekávány v červnu 2017. Více informací k výzvě naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

SEMINÁŘ PROGRAMOVÉHO MANAGEMENTU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

 Kdy: 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017  

 Kde: Bled, Slovinsko 

Ve dnech 5. - 7. dubna 2017 pořádá organizace CEEMAN (Mezinárodní sdružení pro rozvoj 

managementu v dynamických společnostech) ve slovinském městě Bled seminář na téma 

https://www.iprhelpdesk.eu/node/2441
http://www.cost.eu/media/newsroom/25-new-actions-start-early-2017
http://www.cost.eu/participate/open_call
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programového managementu v oblasti vzdělávání. Seminář je zaměřen na projektové manažery 

soustředící se na vzdělávací programy. Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

DOPORUČENÍ DANUBE-INCO.NET K FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU 

 

Síť Danube-INCO.NET vydala doporučení k financování výzkumu založeného na výkonu s cílem 

dosáhnout efektivnější národní výzkumné a inovační systémy v Podunajském regionu. Doporučení 

bylo vydáno v návaznosti na 3. Podunajský politický dialog – workshop na téma Unie inovací  

a ERA. Doporučení je k nalezení zde a více informací zde. 

 

  

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

SPOLUPRÁCE PRO VÝZKUM A INOVACE V STŘEDOZEMSKÉ OBLASTI 

 

Dne 18. října 2016 představila Evropská Komise první návrh na spolupráci pro výzkum a inovace 

v středozemské oblasti, PRIMA. Cílem navrhované spolupráce je vypracovat nové řešení pro 

udržitelné vodné hospodářství a produkci potravin. Součástí návrhu Komise je i Česká republika. 

Více informací naleznete zde. 

 

ZMENŠOVANÍ ROZDÍLU MEZI REÁLNÝMI EMISEMI CO2 A LABORATORNÍMI DATY EMISÍ CO2 

LEHKÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL 

 

Dne 11. listopadu 2016 předložil předseda Skupiny vědeckých poradců na vysoké úrovni, Henrik 

C. Wegener, první vědecké stanovisko skupiny na téma Zmenšovaní rozdílu mezi reálnými 

emisemi CO2 a laboratorními daty emisí CO2 lehkých užitkových vozidel. Stanovisko je dostupné 

zde. Více informací o Skupině vědeckých poradců na vysoké úrovni zde. 

 

http://www.ceeman.org/programs-events/program-management-seminar
http://www.czelo.cz/files/danube.pdf
https://danube-inco.net/object/news/18187
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3444_en.htm
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg
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DOPORUČENÍ DANUBE-INCO.NET K FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU 

 

Síť Danube-INCO.NET vydala doporučení k financování výzkumu založeného na výkonu s cílem 

dosáhnout efektivnější národní výzkumné a inovační systémy v Podunajském regionu. Doporučení 

bylo vydáno v návaznosti na 3. Podunajský politický dialog – workshop na téma Unie inovací  

a ERA. Doporučení je k nalezení zde a více informací zde. 

 

POZIČNÍ DOKUMENTY KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ H2020 A PRVNÍ DOPORUČENÍ K PODOBĚ 

9.RP 

V souvislosti s veřejnou konzultací ke střednědobému hodnocení programu Horizont 2020, 

kterou Evropská komise spustila dne 20. 10. 2016 a do které je možné zasílat individuální, 

institucionální či národní vyjádření do 15. 1. 2017, probíhá na všech úrovních evropského VaVaI 

živá debata nejen o implementaci programu H2020, ale také se objevují první návrhy na následný 

9. rámcový program (FP9). Příspěvky budou mj. sloužit jako podkladový materiál expertní 

skupině na vysoké úrovni pro hodnocení dopadu evropských programů pro podporu VaVaI (High 

Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes), kterou EK 

ustavila v rámci procesu hodnocení a jíž předsedá Pascal Lamy. Výstupy konzultace budou rovněž 

orientovat směřování 9.RP. Níže naleznete seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů 

jednotlivých stakeholderů. Seznam budeme průběžně aktualizovat. 

Střednědobé hodnocení H2020 (Interim Evaluation of Horizon 2020) / 9. rámcový 

program (Framework Programme 9) 

ORGANIZACE / ZEMĚ DOKUMENT 

Evropská síť regionů pro výzkum a inovace ERRIN link 

Asociace národních výzkumných organizací a poskytovatelů financí pro výzkum 

Science Europe 
link 

Sdružení evropských škol pro pokročilé technické vzdělávání a výzkum CESAER link 

Liga evropských výzkumných univerzit LERU link 

http://www.czelo.cz/files/danube.pdf
https://danube-inco.net/object/news/18187
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/tor_hlg_h2020_interim_evaluation.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/tor_hlg_h2020_interim_evaluation.pdf#view=fit&pagemode=none
http://errin.eu/sites/default/files/event/media/16.10.10.%20HORIZONT%202020%20INTERIM%20EVA_final%201%20RT%20editrev1cleanversion%20with%20table.pdf
http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/SE_Position_Statement_H2020.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/20161021-Statement-for-interim-evaluation-H2020.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/LERUs-interim-evaluation-of-Horizon-2020-final.pdf
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Evropský hospodářský a sociální výbor EESC link  

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO link 

EuroScience link 

Projekt národních kontaktních pracovníků NCP Academy link 

Dánské univerzity  link 

CREODK link 

Norsko link 

Asociace evropských univerzit EUA (Europena Universities Alliance) link 

Rakouský FP9 Think Tank link 

Italská národní rada pro výzkum CNR link 

 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCE 

 

INICIATIVA EU4INNOVATION - SPOLUPRÁCE SE ZEMĚMI VÝCHODNÍHO PARTNERSTVÍ 

 

Dne 17. listopadu 2016 spustila Evropská komise spolu s šesticí zemí Východního partnerství 

(Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) iniciativu EU4Innovation, jejímž 

cílem je posílit spolupráci v oblasti inovací a budování kapacit. EU4I nebude financovat, nýbrž 

koordinovat spolupráci a jednotlivé projekty tak, aby stávající prostředky byly co nejlépe využity - 

jedná se o projekty financované z programů Horizont 2020 (zejména SC6) a tzv. Evropského 

nástroje sousedství (European Neighbourhood Instrument - ENI). Tisková zpráva je k dispozici 

zde. 

http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/eesc-2016-03274-00-00-ac-tra-cs.docx
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/EARTO_Paper_-_Feedback_for_H2020_Mid-term_Review_-_Final_01.pdf
http://www.euroscience.org/news/horizon-2020-interim-evaluation/
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/NCP-Input-Paper-final.pdf
http://www.dkuni.dk/~/media/Files/Politiknotater/Positionpaper%20290616.ashx
https://www.regionh.dk/creodk/nyheder/Documents/160623_CRE_horizon2020_A4_screen.pdf
http://www.universityworldnews.com/downloads/NorwegianinputtoHorizon2020WP2018-20.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/eua-vision-for-the-next-eu-framework-programme-for-research-and-innovation-fp9-.pdf
https://era.gv.at/object/document/2826/attach/FP9_Theses_Paper_endg_.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/CNR-Towards-FP9-Reflection-Paper.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3716_en.htm
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

ŠKOLICÍ KURZ 'USING FORESIGHT IN PUBLIC-PUBLIC PARTNERSHIPS' 

 Kdy: 20. 2. 2017 - 21. 2. 2017  

 Kde: Vídeň (Rakousko) 

Platforma ERA LEARN 2020 organizuje v temrínu 20. - 21. února 2017 školicí kurz o využívání 

prognóz při implementaci programů partnerství veřejného sektoru (P2P) s názvem 'Using 

Foresight in Public-Public Partnerships'. Akce je zaměřena na představitele JPI (iniciativ 

společného programování), zástupců orgánů odpovědných za implementaci a hodnocení 

výzkumné politiky a evropské spolupráce, tvůrce politik a manažery iniciativ typu ERA-NET 

(veškerých iniciativ spadajících pod čl. 185 SFEU). Účast je zdarma, počet účastníků je omezen na 

25 členů. Více informací včetně instrukcí pro registraci (do 20. 1. 2017) naleznete zde 

 

 

 

 

  

ZDROJ INFORMACÍ: CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

 

 

 

 

 

https://www.era-learn.eu/events/era-learn-training-course-using-foresight-in-public-public-partnerships-p2ps
http://www.czelo.cz/
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