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VÝZVA OP VVV – TEAMING II 
 

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 22. listopadu 
2017 výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní 
ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně 
s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 
2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu 
výzvy: 15. listopadu 2018.  

Výzva Teaming II  

Příloha č.1 Indikátory  

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - excel  

Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci RIS3 strategie  

   

http://www.msmt.cz/file/44769_1_1/
http://www.msmt.cz/file/44768_1_1/
http://www.msmt.cz/file/44776_1_1/
http://www.msmt.cz/file/44775_1_1/
http://www.msmt.cz/file/44777_1_1/
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Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná, aktuální verze je k dispozici ZDE.  

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Teaming II, aktuální verze je k 

dispozici ZDE.  

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. listopadu 2017 od 10:00.  

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu 

v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.  

 

 

 TERMÍNY PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV 
2017 

 

 Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 359. 
zasedání dne 16. listopadu 2017 schválilo posunutí termínu 
odevzdání Zprávy o implementaci výsledků na 31. července 2018. 
Ke změně termínu odevzdávání informace o plnění 
implementačního plánů a hodnocení přínosů projektů bylo 
přistoupeno na základě informací, že v původním čase (tedy do 

15. ledna 2018) příjemci nedisponují aktuálními údaji, hlavně z účetních uzávěrek a 
údaji z výkazu ČSÚ o výzkumu a vývoji. 

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2017 jsou stanoveny 

následovně: 

• Průběžné zprávy – 30. 1. 2018 – termín byl prodloužen na základě rozhodnutí 
předsednictva TA ČR 

• Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadost-o-podporu
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Zprávy budou vyplňovány v systému ISTA, o spuštění modulu pro vyplňování zpráv budou 

příjemci informováni.  

VÝSLEDKY VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ GAČR   
 

Grantová agentura České republiky ukončila 
hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží 
vyhlášených v roce 2017, 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, 
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 2018 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 1. 12. 2017 ukončila na základě smluv o bilaterální 
spolupráci hodnocení na národní úrovni návrhů projektů přijatých do soutěže Mezinárodní 
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 2018 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. 



 

           12. číslo, ročník 2017 

4 

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 26,6 % projektů, v juniorských grantech 

pak 27,1 %. 

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. 

Standardni_projekty_2017  

Juniorske_granty_2017  
Mezinarodni_projekty_NRF  

Mezinarodni_projekty_MOST  
Mezinarodni_projekty_DFG  

Mezinarodni_projekty_DFG_narodni_hodnoceni  

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ VEŘEJNÝCH 
SOUTĚŽÍ 2018   

 

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání 
a správu grantových projektů zpřístupnila 
účastníkům veřejných soutěží na podporu 
grantových projektů se začátkem řešení v roce 
2018 hodnocení návrhů projektů. 

Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání 
a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz. 

  
 
 
 
 

https://gacr.cz/file-download/32084
https://gacr.cz/file-download/32083
https://gacr.cz/file-download/32098
https://gacr.cz/file-download/32099
https://gacr.cz/file-download/32101
https://gacr.cz/file-download/32100
http://www.gris.cz/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 11. 2017 až 15. 12. 
2017 byly vyhlášeny nové výzvy 
v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 

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

 Záznam z akce: IGLO střednědobé hodnocení MSCA  

Kancelář CZELO se dne 8. listopadu zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO mobility, kde byly 
prezentovány závěry střednědobého hodnocení MSCA. 

Záznam z akce dostupný zde. Prezentace z akce zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I  - VYNIKAJÍCÍ VĚDA /  VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/zaznam-z-akce-iglo-strednedobe-hodnoceni-msca
http://www.czelo.cz/files/IGLO-WG-MSCA.pdf
http://www.czelo.cz/files/PW-Interim-Evaluation-Horizon-2020-IGLO-8-Nov-2017-1_1.pdf
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LERU publikovala zásady pro zvýšení kvality, přístupu a dopadu výzkumných infrastruktur 

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zveřejnila zprávu o čtyřech zásadách pro zvýšení 
kvality, přístupu a dopadu výzkumných infrastruktur (RI) „Four Golden Principles for Enhancing 
the Quality, Access and Impact of Research Infrastructures”. Zpráva se zabývá středně velkými 
výzkumnými infrastrukturami, které jsou opomíjené Evropským strategickým fórem pro výzkumné 
infrastruktury (ESFRI). Tato zpráva může přispět do agendy Evropské otevřené vědy. Zpráva 

rovněž obsahuje některé příklady dobré praxe. LERU doporučuje: 

• Mechanismy financování by měly být vyvíjeny, tak aby RI byly udržitelné. 
• Vytvoření mechanismů na podporu spolupráce při investování do nových RI, a vytvoření 

robustnější a lépe propojené evropské sítě RI. 

• Akademická komunita by měla hrát vedoucí roli v plánování a provozu RI. 

Celou zprávu naleznete zde. 

 
EK zveřejnila EOSC deklaraci 

Evropská komise zveřejnila EOSC deklaraci (European Open Science Cloud Declaration) pro 
všechny zúčastněné strany za účelem získání další podpory a realizace EOSC do roku 2020. 
Samotná deklarace vzešla z EOSC Summitu, který se konal 12. června 2017 v Bruselu. Komise 
vyzývá, aby organizace a další zúčastněné strany 1) podpořily zásady prohlášení a 2) zavázaly se 
učinit některé konkrétní kroky vpřed. Přehled institucí, které deklaraci již podpořily, naleznete zde 

a deklaraci zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I I  - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU /  ZÁKLADNÍ A 
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 
ARTEMIS partnerská burza k výzvám na rok 2018 

• Kdy: 6. 2. 2018 - 7. 2. 2018  
• Kde: Berlín (Německo) 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/leru-publikovala-zasady-pro-zvyseni-kvality-pristupu-a-dopadu
http://www.leru.org/files/publications/LERU_Note_-_Golden_Principles.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/ek-zverejnila-eosc-deklaraci-1
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/list_of_institutions_endorsing_the_eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/artemis-partnerska-burza-k-vyzvam-na-rok-2018
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Ve dnech 6. a 7. února 2018 se v Berlíně uskuteční každoroční partnerská burza společné 
technologické iniciativy ARTEMIS- Artemis Brokerage Event 2018. Tato událost se bude týkat 
výzev společného podniku ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) 
a dalších výzev v oblasti zabudované inteligence. ARTEMIS brokerage event umožní setkání 
budoucích partnerů v konsorciích nad projektovými návrhy. Více informací budou brzy 

aktualizovány zde. 

 
Konference „Lignofuels 2018“ 

• Kdy: 7. 2. 2018 - 8. 2. 2018  
• Kde: Amsterdam (Holandsko) 

Dne 7. a 8. února 2018 se v Amsterdamu uskuteční konference Lignofuels 2018. Tato dvoudenní 
konference svede dohromady klíčové hráče v odvětví pokročilých biopaliv, enzymatických 
společností, vývojářů biotechnologií a další chemické společnosti z celého světa. Počet míst na 

konferenci je limitován, z tohoto důvodu je důležité se přihlásit včas. 

Další informace zde  

 
Výroční setkání PPP Photonics 2018 

• Kdy: 8. 3. 2018 - 9. 3. 2018  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 8. - 9. března 2018 se v Bruselu uskuteční výroční setkání Photonics21. Photonics21 je 
sdružení průmyslových podniků a dalších zainteresovaných subjektů v oblasti fotoniky v Evropě a 
je partnerem EK ve smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru Photonics. Účastníci 

zde budou obeznámení s nejnovějšími výzvami v oblasti fotoniky a přípravou 9RP. 

Registrace bude otevřena v průbehu listopadu. Více informací včetně registračních poplatků 

naleznete zde. 

 
EK zveřejnila EOSC deklaraci 

https://artemis-ia.eu/events_media.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/akce/konference-lignofuels-2018
http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/vyrocni-setkani-ppp-photonics-2018
http://www.photonics21.org/Events/PhotonicsPPPEvent2018/2018-AGM-EVENT_A4-Advert_updateaw.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/ek-zverejnila-eosc-deklaraci
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Evropská komise zveřejnila EOSC deklaraci (European Open Science Cloud Declaration) pro 
všechny zúčastněné strany za účelem, získání další podpory a realizace EOSC do roku 2020. 
Samotná deklarace vzešla z EOSC Summitu, který se konal 12. června 2017 v Bruselu. Komise 
vyzývá, aby organizace a další zúčastněné strany 1) podpořily zásady prohlášení a 2) zavázaly se 
učinit některé konkrétní kroky vpřed. Přehled institucí, které deklaraci již podpořily, naleznete zde 

a deklaraci zde. 

 
Expertní skupina Komise pro bioprodukty (BBP EG) zveřejnila svou závěrečnou zprávu 

Expertní skupina Evropské komise pro bioprodukty (BBP EG) zveřejnila svou závěrečnou zprávu. 
Cílem BBP EG je poskytovat poradenství Evropské komisi v oblasti vývoje tohoto odvětví. Zpráva 
zahrnuje devět řídících principů a osm doporučení pro pracovní místa a růst prostřednictvím 
bioproduktů. Zpráva ukazuje, že vyhrazené finanční prostředky EU na biohospodářství se více než 
zdvojnásobily z 1.9 miliardy euro v 7.RP na 4.52 miliardy euro v programu Horizont 2020. 
Některá z doporučení jsou: 

• Koordinace biohospodářství v celém politickém rámci EU a úplná revize biohospodářské 
strategie. 

• Zlepšení přístupu k financování investic v biorafinářských projektech. 
• Umožnit posuzování udržitelnosti (biologických) produktů. 

• Používat standardy a štítky pro lepší hodnocení odběratelů. 

Celou zprávu naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I I  - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU /  INOVACE V 
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Informační den programu EUROSTARS – podpora projektů evropské spolupráce  

• Kdy: 15. 12. 2017  
• Kde: Štrasburk (Francie)  

Dne 15. prosince 2017 se ve Štrasburku uskuteční informační den k programu EUROSTARS. Na 
workshopu budou poskytnuty informace o financování a podpoře MSP programem Eurostars-2. 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/list_of_institutions_endorsing_the_eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/novinky/expertni-skupina-komise-pro-bioprodukty-bbp-eg-zverejnila-svou
https://ec.europa.eu/growth/content/commission-expert-group-bio-based-products-calls-alignment-bioeconomy-strategy-eu-policy_en
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/informacni-den-programu-eurostars-podpora-projektu-evropske
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Workshop je určen všem zúčastněným stranám, které chtějí spolupracovat na mezinárodním, 

trhem řízeném výzkumném projektu. 

Registrace dostupná zde. Bližší informace najdete na webových stránkách.  

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I II  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ 
ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ  PODMÍNKY  

Záznam z akce: IGLO Open IMI  

Kancelář CZELO se zúčastnila dne 7. listopadu 2017 setkání IGLO Open na téma Iniciativy pro 
inovační léčiva. 

Celý záznam z akce dostupný zde. Prezentaci najdete zde.   

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST II I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Mezinárodní konference o ozonu a rostlinných ekosystémech 

• Kdy: 21. 5. 2018 - 25. 5. 2018  
• Kde: Florencie (Itálie) 

Ve dnech od 21. do 25. května 2018 se koná v italské Florencii Mezinárodní konference „Ozone 
and Plant Ecosystems“. Tato konference umožní všem odborníkům v této oblasti setkat se  
a diskutovat o současném stavu a strategiích důležitých pro budoucí zlepšování. Hlavní témata 
konference jsou 1) monitorování, modelování a hodnocení rizika poškození rostlinného 
ekosystému, 2) jak rostlinné ekosystémy ovlivňují koncentraci ozonu v ovzduší, 3) jak rostlinné 
ekosystémy reagují na ozon. Registrace je možná do 1. května 2018. Více informací o akci včetně 

registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 
Brožura EIP AGRI k digitalizaci zemědělství 

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership on 
Agriculture - EIP AGRI) zveřejnilo brožuru, která se zaměřuje na podporu digitalizace v oblasti 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XHxNOtFhxUa7i66D1hH_B65DFOnZ78NCo5kg1JamxrxUNUNLR0pYSTlVUkVRUTdaWFlJU0ZUOVIyWC4u
https://www.eurostars-eureka.eu/content/infoday-eurostars-programme-which-supports-european-collaborative-projects
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/zaznam-z-akce-iglo-open-imi
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/IGLO-open-IMI.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/IGLO-open-IMI-07-Nov-2017.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/mezinarodni-konference-o-ozonu-a-rostlinnych-ekosystemech
https://conference2018.wixsite.com/ozoneandplants
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/brozura-eip-agri-k-digitalizaci-zemedelstvi
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zemědělství, a jejímž cílem je podpořit tranzici směrem k využití nových technologií, např. 
internet věcí (Internet of Things), Big Data, umělá inteligence, či robotizace. Brožura je dostupná 
ke stažení zde. 

 
Prezentace: Informační den SC2 

Dne 14. listopadu 2017 se v Bruselu uskutečnil informační den k prioritní oblasti SC2 programu 
Horizont 2020 (Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika) zaměřený na témta 
výzev pro období 2018-2020. Prezentace a video záznam z informačního dne jsou dostupné zde. 

 
Manifest bio ekonomických stakeholderů 

Manifest evropských bioekonomických stakeholderů (European Bioeconomy Stakeholders 
Manifesto) byl představen v průběhu konference zaměřené na bioekonomické politiky dne 16. 
listopadu 2017. Tento manifest, takzvaná agenda pro rozvoj bio hospodářství, oceňuje příležitosti 
a výzvy v rozvoji tohoto odvětví a poskytuje inspiraci zúčastněným stranám, regionům, členským 
státům ve všech fázích vývoje jejich strategií. Manifest vytváří společné chápání toho, co bio 

hospodářství vlastně je a podporuje tak jeho potenciál. 

Celý manifest můžete najít zde  

 
Expertní skupina Komise pro bioprodukty (BBP EG) zveřejnila svou závěrečnou zprávu 

Expertní skupina Komise pro bioprodukty (BBP EG) zveřejnila svou závěrečnou zprávu. Cílem BBP 
EG je poskytovat poradenství Evropské komisi v oblasti vývoje tohoto odvětví. Zpráva zahrnuje 
devět řídících principů a osm doporučení pro pracovní místa a růst prostřednictvím bioproduktů. 
Zpráva ukazuje, že vyhrazené finanční prostředky EU na biohospodářství se více než 
zdvojnásobily z 1.9 miliardy euro v 7.RP na 4.52 miliardy euro v programu Horizont 2020. 
Některá z doporučení jsou: 

• Koordinace biohospodářství v celém politickém rámci EU a úplná revize biohospodářské 
strategie. 

• Zlepšení přístupu k financování investic v biorafinářských projektech. 
• Umožnit posuzování udržitelnosti (biologických) produktů. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_digital_revolution_2017_en_web.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/prezentace-informacni-den-sc2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-2018
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/manifest-bio-ekonomickych-stakeholderu
http://www.czelo.cz/files/European-Bioeconomy-Stakeholders-Manifesto.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/expertni-skupina-komise-pro-bioprodukty-bbp-eg-zverejnila-svou-1
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• Používat standardy a štítky pro lepší hodnocení odběratelů. 

Celou zprávu naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I I I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ 
ENERGIE  

Prezentace: Informační dny SC3 

Ve dnech 23. - 25. října 2017 se v Bruselu uskutečnily informační dny k prioritní oblasti SC3 
programu Horizont 2020 (Zajištěná, čistá a účinná energie) zaměřené na témata výzev pro 

období 2018-2020. Prezentace a video záznam z informačního dne jsou dostupné zde. 

 
Záznam z akce: Konference o energetické efektivitě  

Dne 25. 10. 2017 se kancelář CZELO zúčastnila konference pod názvem "Smart and Efficiency 
Energy", kterou organizovala Evropská komise v rámci Energy Info Days 2017. Prezentace jsou 
dostupné zde. Záznam z akce naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I I I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ A 
INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Informační den Shift2Rail k výzvám na rok 2018 

• Kdy: 12. 12. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 12. prosince 2017 se v Bruselu uskuteční informační den k výzvám společného podniku pro 
výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy Shift2Rail plánovaným na rok 2018. Tento 
informační den podá účastníkům přehled o programu výzkumu a inovací Shift2Rail se zaměřením 
na finanční možnosti v rámci programu Horizont 2020. Zúčastnit se mohou všechny výzkumné 
subjekty, které splňují kritéria způsobilosti programu H2020, a ti, kteří chtějí přispět do debaty  

v oblasti železniční dopravy. Více informací, včetně registrace, naleznete zde. 

 

https://ec.europa.eu/growth/content/commission-expert-group-bio-based-products-calls-alignment-bioeconomy-strategy-eu-policy_en
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/prezentace-informacni-den-sc3
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/zaznam-z-akce-konference-o-energeticke-efektivite
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/zapis-smart-efficiency-energy_1.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/informacni-den-shift2rail-k-vyzvam-na-rok-2018
https://rsvp.digitevent.com/s2r1508762064645/#/shift2rail-info-day
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HORIZONT 2020 /  ČÁST I II  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN  

 
Mezinárodní konference o ozonu a rostlinných ekosystémech 

• Kdy: 21. 5. 2018 - 25. 5. 2018  
• Kde: Florencie (Itálie) 

Ve dnech od 21. do 25. května 2018 se koná v italské Florencii Mezinárodní konference „Ozone 
and Plant Ecosystems“. Tato konference umožní všem odborníkům v této oblasti setkat se  
a diskutovat o současném stavu a strategiích důležitých pro budoucí zlepšování. Hlavní témata 
konference jsou 1) monitorování, modelování a hodnocení rizika poškození rostlinného 
ekosystému, 2) jak rostlinné ekosystémy ovlivňují koncentraci ozonu v ovzduší, 3) jak rostlinné 
ekosystémy reagují na ozon. Registrace je možná do 1. května 2018. Více informací o akci včetně 

registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 
Prezentace: Informační den SC5 

Dne 8. a 9. listopadu 2017 se v Bruselu uskutečnil informační den k prioritní oblasti SC5 
programu Horizont 2020 (Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin) na 
témata výzev pro období 2018-2020. Prezentace a video záznam z informačního dne jsou 
dostupné zde. 

 
Veřejná konzultace k plánu výzkumu a inovací  v odvětví evropských surovin  

Projekt VERAM (Vision and Roadmap for European Raw Materials) zahájil otevřenou konzultaci o 
plánu výzkumu a inovací 2050 v odvětví evropských surovin (Research & Innovation Roadmap 
2050 for the European Raw Materials sector). Plán bude obsahovat klíčové výzkumné a inovační 
činnosti potřebné k zajištění udržitelného a konkurenceschopného zásobování surovin do 
evropského průmyslu, k navýšení pracovních míst a konkurenceschopnosti odvětví a přispěje  
k řešení globálních problémů. Konzultace je otevřená všem zúčastněným stranám a nabízí 
možnost ovlivnit budoucí financování výzkumu, inovací a vývoj odvětví surovin ve střednědobém 
a dlouhodobém výhledu. Další informace najdete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/mezinarodni-konference-o-ozonu-a-rostlinnych-ekosystemech-1
https://conference2018.wixsite.com/ozoneandplants
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/prezentace-informacni-den-sc5
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/verejne-konzultace-k-planu-vyzkumu-a-inovaci-evropskych-surovin
http://veram2050.eu/stakeholder-consultation-on-the-research-and-innovation-roadmap-for-european-raw-materials-2050
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HORIZONT 2020 /  ČÁST I I I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ - 
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ  

Konference Evropského roku kulturního dědictví  

• Kdy: 20. 3. 2018  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 20. března 2018 se v Bruselu uskuteční konference Evropského roku kulturního dědictví. 
Cílem této konference zvané Inovace a kulturní dědictví je poukázat na politické, společenské, 

technologické a metodologické inovace stejně jako na nové aliance v oblasti kulturního dědictví. 

Více informací zde 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST VI  - NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Vznik Kompetenčního centra pro modelování 

Dne 26. října 2017 zahájila Evropská komise za podpory Společného výzkumného střediska (Joint 
Research Centre - JRC) činnost Kompetenčního centra pro modelování. Centrum bude provozovat 
zodpovědné a transparentní modelování s cílem podpořit důkazní základnu politik EU. Dále 
podpoří tvorbu řádné dokumentace a opětovného využívání modelů poskytnutím dlouholetých 
zkušeností v oblastech základních scénářů, analýzy rizik, analýzy citlivosti a 
sociálního mnohostranného ohodnocení. Pomůže definovat společné přístupy nutné k určení 

kvality a transparentnosti modelů. Více informací zde.  

 
HORIZONT 2020 /  EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Brožura EIT - zapojení členských států EU (včetně Norska a Švýcarska) 

V srpnu 2017 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (European Innovation and 
Technology Institute - EIT) brožuru o zapojení jednotlivých členských státech EU, včetně Norska 
a Švýcarska. V brožuře se dočtete informace o tom, kolik daná země získala finančních 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/konference-evropskeho-roku-kulturniho-dedictvi
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=D6CE1414-01FB-4DAC-46FA109CCCF4E069
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/novinky/vznik-kompetencniho-centra-pro-modelovani
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/launch-commission-competence-centre-modelling
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/evropsky-inovacni-a-technologicky-institut/novinky/brozura-eit-o-clenskych-statech-eu-vcetne-norska-a-svycarska
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prostředků z programů EIT v jednotlivých oblastech. Spolu s tím uvádí i úspěšné příběhy lidí, kteří 

jsou nominováni pro zisk EIT Venture Award 2017. Brožura je dostupná ke stažení zde. 

 
DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE /  COST 

Předkládání návrhů do podprogramu INTER-COST 

Dne 2. listopadu 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve 
výzkumu, vývoji a inovacích pod programem INTER-COST (LTC18). Od 3. listopadu do 18. 
prosince 2017 lze podávat návrhy projektů. Cílem podprogramu je podpora zapojení českých 
vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Bližší informace spolu s potřebnými dokumenty pro uchazeče dostupné zde 

 
DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE /  VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+  

Sdělení Evropské komise: Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury  

Sdělení Evropské komise zveřejněné dne 14. listopadu 2017 ustanovuje vizi evropského 
vzdělávacího prostoru vycházející z Nové agendy dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for 
Europe) a investování do iniciativ pro evropskou mládež. Zároveň zahrnuje vizi o vytvoření 
evropského prostoru vzdělávání do r. 2025. Tyto stanovené myšlenky slouží jako příspěvek  
k summitu evropských lídrů ve švédském Gothenburgu, jenž se koná 17. listopadu 2017. Na 
summitu se sejdou evropští lídři, aby společně prodiskutovali budoucí úlohu vzdělávání a kultury  
k posílení pocitu „spoluvlastnictví“ a součást kulturního společenství. 

Celá zpráva dostupná zde 

 
NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE /  BELGIE 

Evropské dialogy Václava Havla 2017 

http://www.czelo.cz/files/EIT-MS-Factsheets.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/cost/novinky/predkladani-navrhu-do-podprogramu-inter-cost
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/sdeleni-evropske-komise-posilovani-evropske-identity
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/nabidky-spoluprace-staze/belgie/novinky/evropske-dialogy-vaclava-havla-2017
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Dne 14. listopadu 2017 se v Bruselu uskutečnil další ročník konference Evropské dialogy Václava 
Havla. Akce se uskutečnila pod záštitou europoslance Pavla Svobody a eurokomisařky Věry 
Jourové a na její organizaci se mimo jiné podílela také kancelář CZELO. Cílem téhle každoročně 
pořádané mezinárodní konference je otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování 
současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu bývalého českého prezidenta. 
Jedním z hlavních Havlových odkazů bylo jeho občanské zapojení založené na smyslu pro 
odpovědnost vůči budoucnosti společnosti a země, do které patří. Jakožto hrdý Evropan 
zdůrazňoval nutnost kontaktu mezi státem a jeho obyvateli. Podtitulem letošního ročníku bylo „Je 

transatlantický sen o svobodném světě stále živý?“ 

V první části konference se představili Heather Conley, Pierre Vimont a Alexandr Vondra. Ti 
v rámci panelu „Mají Amerika a Evropa stále společný sen?“ diskutovali o současných problémech 
světa a vzrůstající tendence lidí vymezovat se vůči politické garnituře. V rámci panelu víc krát 
zaznělo, že je potřeba nahlížet na svět prizmatem vývoje posledních dvou desetiletí a tím pádem 

je potřeba redefinovat „starý“ sen, který již byl z velké míry naplněn. 

Druhá část panelu s podtitulem „Jaký je program pro Evropu a Ameriku?“ přivedla k jednomu 
stolu Jana Surotchaka, Iana Lessera a Petra Koláře. Účastníci panelu se shodli, že Evropa a 
Spojené státy se nyní ocitají před novými výzvami, kterým budou muset společně čelit. Jedná se 
zejména o boje proti terorismu, posílení jednoty NATO, aktuální podoby Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství (TTIP), ale také o boj proti vzrůstajícímu populizmu  

a nacionalismu. 

Více informací, včetně programu celé akce, naleznete zde. 

Foto 1, Foto 2 

 
POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

  

Rada schválila rozšíření EFSI 

Dne 8. listopadu 2017, velvyslanci EU schválili jménem Rady dohodu s Evropským parlamentem  
o rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (European fund for strategic investments - 
EFSI). Stěžejní iniciativa v rámci EU investičního plánu pro Evropu má být rozšířena z hlediska 

http://brussels.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/vaclav-havel-european-dialogues-2017-in-brussels/
http://www.czelo.cz/files/FOT-5939.jpg
http://www.czelo.cz/files/FOT-5990.jpg
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/rada-schvalila-rozsireni-efsi
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délky trvání i finanční kapacity. Cílem je uvolnit do roku 2020 nejméně o půl miliardy euro 
dodatečných investic. Návrh nařízení mimo jiné prodlužuje životnost fondu do 31. prosince 2020, 
zvyšuje investiční cíl až na €500 mld., zvyšuje garance rozpočtu EU na €26 mld. nebo zvyšuje 
příspěvek Evropské investiční banky na €7,5 mld. Dále doplňuje nová odvětví, do nichž má 
podpora směřovat, a to o posílení opatření v oblasti klimatu a zahrnuje cílenější podpora 

členským státům, které mají potíže s vypracováváním projektů. Více informací naleznete zde. 

 
Výroční konference o partnerství veřejného sektoru 2017 

Ve dnech 7. až 8. listopadu 2017 se v Bruselu konala konference o budoucnosti partnerství 
veřejného sektoru (P2P – Public-Public Partnerships) v příštím rámcovém programu (FP9), jejíž 
motto bylo "Co-designing Public-Public Partnerships for the next Framework Programme". 

Program naleznete zde. Jednotlivé prezentace jsou dostupné ke stažení zde. 

 
Evropské instituce dosáhly dohody o rozpočtu na rok 2018 

V sobotu 18. listopadu se evropské instituce dohodly o celkovém rozpočtu EU pro rok 2018. Velká 
část rozpočtu bude určena ke stimulaci pro vytváření pracovních míst, zvláště pro mladé lidi,  
a také podnítit růst, strategické investice a pokračující konvergence. Rozpočet EU na rok 2018 je 
stanoven na závazky ve výši 160,1 miliardy EUR (prostředky, které lze dohodnout v rámci smluv  
v daném roce) a 144,7 miliardy EUR v platebních prostředcích (tj. peníze, které budou 
vyplaceny). Např. 11,2 miliardy EUR půjde do programu Horizont 2020, 2 miliardy EUR půjde do 
fondu ESFI (European Fund for Strategic Investments), či 354 milionů EUR půjde na podporu 

malých a středných podniků (program COSME). Více informací o rozpočtu naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR (ERA) /  MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE 

Příspěvek do debaty o budoucím partnerství mezi EU a Velkou Británií 

Královská společnost (Royal Society) a nadace Welcome Trust oznámily záměr rozvinout 
společnou vizi budoucího partnerství mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Cílem konzultace je 
prozkoumat, jak by v praxi vypadalo ambiciózní a úzké partnerství pro výzkum a inovace. 
Současně hodlají vytvořit rámec pro budoucí partnerství. Z těchto důvodů jsou vítány jakékoliv 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/08/investment-plan-for-europe-efsi-extension-approved-by-council/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/vyrocni-konference-o-partnerstvi-verejneho-sektoru-2017
https://www.era-learn.eu/events/annual-conference-on-public-public-partnerships-7-8-nov-2017/2017P2Peventagenda_07081117.pdf
https://www.era-learn.eu/events/annual-conference-on-public-public-partnerships-7-8-nov-2017
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/evropske-instituce-dosahly-dohody-o-pristim-rozpoctu-2018-1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/prispevek-do-debaty-o-projektu-budouciho-partnerstvi-mezi-eu
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příspěvky k tomuto tématu. První část odpovědí by se měla věnovat syntéze důkazů (Evidence 
Synthesis), přičemž příspěvky by měli být zaslány Královské společnosti a nadaci Welcome Trust 
do 1. prosince 2017. Druhá část příspěvků týkající se partnerství by měla být zasílána Královské 

společnosti a nadaci Welcome Trust do 8. ledna 2018. Více informací o této výzvě naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR (ERA) /  MOBILITA A LIDSKÉ 
ZDROJE 

HRS4R: prezentace z informačního dne 

Informační den k "HR Strategy for Researchers" se konal dne 24. 10. 2017 v Bruselu, program 
naleznete zde. Prezentace z informačního dne jsou dostupné zde. 

Evropská komise zavedla v r. 2008 systém udělování ocenění HR Excellence in Research (jindy 
též logo HRS4R) institucím, které o něj požádají a zaváží se k plnění Evropské charty pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (European Charter 
for Researchers and the Code of Conduct for their Recruitment, jinak též „Charter and Code“, 
dále jen C&C) a dalšímu zkvalitňování práce výzkumníků, zejména ve smyslu balíčku OTM-R 
(Open, Transparent and Merit-Based Recruitment). Udělení loga HRS4R je podmíněno mj. 
průběžným monitorováním a hodnocením plnění C&C. V současnosti známku užívá 389 institucí 

(přehled zde). 

 
Vydání nového RESAVER newsletteru  

V říjnu 2017 bylo publikováno další vydání newsletteru iniciativy RESAVER. V newsletteru jsou 
uvedeny informace ohledně penzijního fondu pro vědecké pracovníky a konsorciu RESAVER. 
RESAVER je iniciativou EK, jenž se zabývá problematikou důchodového spoření a pomáhá 
organizacím přitahovat a udržet si významné vědce. Cílem této iniciativy je posílení zahraniční 
mobility vědců a fond umožní zaměstnancům soukromých a veřejných organizacím s hlavní 
činností v oblasti výzkumu stejný penzijní spořící systém při pracovní výměně mezi zeměmi nebo 
při změně pracovního místa. Newsletter je dostupný zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Future-Partnership-Project-Consultation.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/hrs4r-prezentace-z-informacniho-dne
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/prog-info-day-full.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/HRS4R-24-10-2017.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/europe/news/new-open-transparent-and-merit-based-recruitment-researchers-otm-r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/vydani-noveho-resaver-newsletteru
http://www.resaver.eu/pdf/eur-resaver-newsletter-no3_20171016-webs-f.pdf
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POLITIKA VAVAI /  SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ  

ERA LEARN: třetí číslo zpravodaje o P2P partnerství 

Projekt ERA LEARN publikoval třetí číslo zpravodaje zaměřeného na partnerství veřejného sektoru 
(Public-Public Partnership- P2P) v listopadu 2017. Zpráva začíná přehledem vývoje za období 12 
měsíců od července 2016 do června 2017. Následně shrnuje současnou pozici a kumulativní 
investice do společných výzev P2P od 6. RP a zvláštní pozornost je věnována nástroji ERA-Net 
Cofund v programu Horizont 2020. Mezi hlavní závěry lze zařadit: 58 společných výzev 
uzavřených během přezkumného období, 46 ERA-NET Cofund sítí bylo implementováno od roku 
2014, či předpoklad přibližně 85 výzev s celkovým rozpočtem přesahující €1.5 mld. během období 

2018-2021. Kompletní zprávu naleznete zde. 

 
Výroční konference o partnerství veřejného sektoru 2017 

Ve dnech 7. až 8. listopadu 2017 se v Bruselu konala konference o budoucnosti partnerství 
veřejného sektoru (P2P – Public-Public Partnerships) v příštím rámcovém programu (FP9), jejíž 
motto bylo "Co-designing Public-Public Partnerships for the next Framework Programme". 
Program naleznete zde. Jednotlivé prezentace jsou dostupné ke stažení zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  PŘÍPRAVY 9.RP  

 
Poziční dokumenty k 9.RP 

Níže naleznete seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů k 
připravovanému 9.RP. Seznam budeme průběžně aktualizovat. 

ORGANIZACE/ ZEMĚ DOKUMENT 

Akademie věd České republiky link 

Česká republika link 

Belgie link 

Coimbra Group link 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/spolecenske-programovani/novinky/era-learn-treti-cislo-zpravodaje-o-p2p-partnerstvi
https://www.era-learn.eu/publications/other-publications/3rd-annual-report-on-p2p-partnerships
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/spolecenske-programovani/novinky/vyrocni-konference-o-partnerstvi-verejneho-sektoru-2017-1
https://www.era-learn.eu/events/annual-conference-on-public-public-partnerships-7-8-nov-2017/2017P2Peventagenda_07081117.pdf
https://www.era-learn.eu/events/annual-conference-on-public-public-partnerships-7-8-nov-2017
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/pozicni-dokumenty-k-9-rp
http://www.czelo.cz/files/Position-CAS-on-FP9-CZ_4.pdf
http://www.czelo.cz/files/Interim-hodnoceni-Horizontu-2020-pozice-1-.pdf
http://www.czelo.cz/files/BE-Position-paper-FP9-VF-.pdf
http://coimbra-group.eu/uploads/2017/Coimbra%20Group%20position%20paper%20on%20FP9%20-%2010Oct2017.pdf
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COST link 

Dánsko link 

EU-LIFE link 

Evropská rada pro výzkum link 

Evropská síť regionů pro výzkum a inovace (ERRIN) link 

Finsko link 

GIURI (Gruppo Informale Uffici di rappresentanza Italiani) link 

Helsinki Group on Gender in Research and Innovation link 

Chorvatsko link 

Irsko link 

Island link 

Litva link 

Národní výzkumná rada Itálie (CNR) link 

Norsko 

link 7. 3. 2017 

link 10. 10. 
2017 

Polsko link 

Portugalsko link 

Průmyslové a výzkumné asociace link 

Sdružení ALLEA (All European Academies) link 

Sdružení DigitalEurope link 

Sdružení evropských technických univerzit EuroTech link 

Sdružení německých výzkumných center Helmholtz link 

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO link 

Slovensko link 

Spolková vláda Německa link link 

Švédsko link 

Švýcarsko link 

The Guild of European Research-Intensive Universities link 

http://www.czelo.cz/files/COST-FP9-position-paper.pdf
http://www.czelo.cz/files/Dansko.pdf
http://www.czelo.cz/files/EULIFE-FP9-position-paper_2.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-ScC-Statement-FP9.pdf
https://www.dropbox.com/s/s6l8ck7w3gopuvu/ERRIN%20FP9%20Position.pdf?dl=0
http://www.czelo.cz/files/Finnish-preliminary-views-on-the-FP9.pdf
https://www.alpeuregio.org/images/Trento/Eventi/2017_03_29_GIURI_PE/2017_03_06_GIURI_FP9_position_paper_final.pdf
http://www.genderaveda.cz/en/files/hg-position-paper-h2020-interim-evaluation-adopted.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Croatian-position-paper-on-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/IE-Prelim-Views-FP9-FINAL.pdf
http://www.czelo.cz/files/Iceland-FP9-preliminary-position.pdf
http://www.czelo.cz/files/LT-position-paper-on-H2020-interim-evaluation-and-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/files/FP9-CNR-position-paper-Final_6.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e643634286404426bda1ec119ae2763f/norwegian-position-paper-on-fp9_first-07.03.17-final.pdf
http://www.czelo.cz/files/second-norwegian-input-to-fp9.pdf
http://www.czelo.cz/files/Draft-Position-Paper-PL-final.pdf
https://era.gv.at/object/document/2871/attach/PT_position_paper_FP9_vMCTES_07may2017.pdf
http://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/10/171027-JTI-Industry-Associations-position-paper-FCH-factsheet.pdf
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/07/ALLEA_Statement_FP9.pdf
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=2418&language=en-US&PortalId=0&TabId=353
https://era.gv.at/object/document/2871/attach/EuroTech-Universities-Alliance-Position-on-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/files/201704-Helmholtz-Position-paper-FP9-final.pdf
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/Joint_Declaration_Industry___RTOs_on_FP9_-_7_June_2017_-_Final.pdf
http://www.czelo.cz/files/EN-Pozicia-MSVVaS-SR-k-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Bundesregierung-FP9-Leitlinienpapier-September-2017.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Federal-government-FP9-guidelines-September-2017.pdf
http://www.czelo.cz/files/Sweden-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/files/Swiss-Position-on-FP-9-SERI-14.7.2017.pdf
http://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-fp9.pdf
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Vlámsko link 

UAS4EUROPE (Universities of Applied Sciences for Europe) link 

 
Příspěvek do debaty o budoucím partnerství mezi EU a Velkou Británií 

Královská společnost (Royal Society) a nadace Welcome Trust oznámily záměr rozvinout 
společnou vizi budoucího partnerství mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Cílem konzultace je 
prozkoumat, jak by v praxi vypadalo ambiciózní a úzké partnerství pro výzkum a inovace. 
Současně hodlají vytvořit rámec pro budoucí partnerství. Z těchto důvodů jsou vítány jakékoliv 
příspěvky k tomuto tématu. První část odpovědí by se měla věnovat syntéze důkazů (Evidence 
Synthesis), přičemž příspěvky by měli být zaslány Královské společnosti a nadaci Welcome Trust 
do 1. prosince 2017. Druhá část příspěvků týkající se partnerství by měla být zasílána Královské 

společnosti a nadaci Welcome Trust do 8. ledna 2018. Více informací o této výzvě naleznete zde. 

 
Science Europe: Politický přehled P2P a dalšího RP pro vědu a výzkum  

Dne 7. listopadu 2017 Science Europe (Association of European Research Funding Organisations 
and Research Performing Organisations se sídlem v Bruselu) publikovala politický přehled 
partnerství veřejného sektoru (P2P). Cílem P2P je podporovat koordinaci a spolupráci mezi 
národními a regionálními výzkumy a inovačními aktivitami. Zároveň P2P hraje klíčovou roli při 
zvyšování efektivity financování veřejných výzkumů v Evropě. Během let typy P2P, počet iniciativ 
pokrývající obdobné oblasti a pravidla pro financování a participace vyústily v komplexní evropský 
rámec pro financování výzkumu. Podle Science Europe, pokračující přípravy 9.RP přináší 
příležitost k řešení složitostí a zaměření se na lepší propojení evropského, národního  

a regionálního výzkumu. 

Celý dokument dostupný zde 

 
Nezávislá skupina inovátorů na vysoké úrovni publikovala doporučení o EIC 

Nezávislá skupina inovátorů na vysoké úrovni (EIC HLG) zveřejnila řadu doporučení ohledně 
Evropské rady pro inovace (EIC). Úkolem EIC by měla být podpora průlomových inovací ve 
prospěch všech a uspokojení potřeb vysoce potenciálních inovátorů z celé EU od počátečních do 
konečných fází. Skupina doporučuje, aby všechna příslušná schémata financování EU byla 

http://www.czelo.cz/files/FP9-FL-position-paper-FINALE-VERSIE.pdf
http://www.czelo.cz/files/UAS4EUROPE-Position-Paper-FP9.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/prispevek-do-debaty-o-projektu-budouciho-partnerstvi-mezi-eu-1
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Future-Partnership-Project-Consultation.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/science-europe-politicky-prehled-p2p-a-dalsiho-rp-pro-vedu
https://www.scienceeurope.org/
http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2017/11/SE_PolicyBrief_P2P_Partnerships.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/nezavisla-skupina-inovatoru-na-vysoke-urovni-publikovala
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jednotná, s jedním kontaktním místem pro financování inovací, posílení inovátorů, zaměření se na 
excelenci a rozšíření, nikoliv však duplikaci existujících inovačních ekosystémů. Doporučení 
naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  OPEN ACCESS, OPEN DATA 

 
ERA in Action 2017 na téma "Research Data Management in Practice" 

Dne 11. října 2017 se v Bruselu konal seminář ERA in Action, který každoročně pořádá neformální 
sdružení styčných kanceláří pro VaVaI v Bruselu IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices). 
Letošním tématem akce bylo „Research Data Management in Practice“. Na semináři 
vystupují pozvaní zástupci výzkumné obce z jednotlivých zemí a společně diskutují o konkrétních 
aspektech implementace programu Horizont 2020, zkušenostech s předkládáním projektů či 
hodnocením. Seminářů se celkově zúčastnilo téměř 20 zástupců, především akademického 
sektoru. Za Českou republiku se letošního ročníku účastnili Ladislav Čoček z CEITECu a Petr 
Cisář z Jihočeské univerzity. 

 
V úvodu Daniel Spichtinger (DG RTD) ve své prezentaci „The state of open research data in 
Horizon 2020“ představil otevřený přístupu k datům generovaným projekty podpořenými v rámci 
programu H2020, tzv. Open Research Data (ORD). Cílem ORD je maximalizovat přístup  
a opětovné využití výzkumných dat s ohledem na ochranu vědeckých informací, komercializaci  
a práva duševního vlastnictví (IPR). Tzv. Data Management Plan (DMP) definuje, jak se bude 
nakládat se získanými nebo generovanými daty během a po skončení projektu. Je závazné sepsat 
ho do 6 měsíců od zahájení projektu a jeho aktualizace se vyžaduje při významných změnách 

týkajících se výzkumných dat projektu,minimálně pro průběžné a závěrečné projektové zprávy. 

 
V odpolední části byli účastnici rozděleni do třech skupin, v rámci, kterých diskutovali přípravu 
data management plánu, způsob uchovávaní dat a jejích zpřístupnění, metodologii a v neposlední 
radě práva duševního vlastnictví. V živé diskuzi zazněla řada zajímavých názorů a doporučení. 

Závěry jednotlivých skupin jsou k dispozici zde. 

 

http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_recommendations_set-1_2017.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/open-access-open-data/novinky/era-in-action-2017-na-tema-research-data-management-in-practice
http://www.czelo.cz/files/ERA-in-action2017-OA-H2020-Spichtinger.pdf
http://www.czelo.cz/files/ERA-in-action2017-OA-H2020-Spichtinger.pdf
http://www.czelo.cz/files/2017-IGLO-ERA-in-action-RDM-conclusions.pdf
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EK zveřejnila EOSC deklaraci 

Evropská komise zveřejnila EOSC deklaraci (European Open Science Cloud Declaration) pro 
všechny zúčastněné strany za účelem, získání další podpory a realizace EOSC do roku 2020. 
Samotná deklarace vzešla z EOSC Summitu, který se konal 12. června 2017 v Bruselu. Komise 
vyzývá, aby organizace a další zúčastněné strany 1) podpořily zásady prohlášení a 2) zavázaly se 
učinit některé konkrétní kroky vpřed. Přehled institucí, které deklaraci již podpořili, naleznete zde 

a deklaraci zde. 

 

 

 

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

 
 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/open-access-open-data/novinky/ek-zverejnila-eosc-deklaraci-2
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/list_of_institutions_endorsing_the_eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.czelo.cz/
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