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 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE STANDARDNÍ PROJEKTY  
 

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 

na podporu standardních projektů 

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. 

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. 

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. 

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 

způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

https://gris.cz/
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FAQ A KONTAKT 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 

písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 

Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. 

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji 

řešené dotazy viz. příloha této zprávy. 

Přílohy 

Vyhlaseni_STD 

ZD STD 2018_final 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - FO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - PO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece jako pravnicke osoby dle RP 

FAQ_Standardni projekty_final 

Uzivatelska prirucka aplikace GRIS 2016 

 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ PROJEKTY    

 

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 

na podporu juniorských projektů 

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. 

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. 

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. 

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 

způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“. 

https://gacr.cz/file-download/31538/
https://gacr.cz/file-download/31541/
https://gacr.cz/file-download/31530/
https://gacr.cz/file-download/31529/
https://gacr.cz/file-download/31528/
https://gacr.cz/file-download/31531/
https://gacr.cz/file-download/16401/
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Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

FAQ A KONTAKT 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 

písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 

Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. 

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji 

řešené dotazy viz. příloha této zprávy. 

Přílohy 

Vyhlaseni_MEZ_DFG 

Vyhlaseni_MEZ_NRF 

Vyhlaseni_MEZ_MOST 

ZD MEZ 2018_final 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - FO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - PO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece jako pravnicke osoby dle RP 

FAQ_Mezinarodni projekty_final 

Uzivatelska prirucka aplikace GRIS 2016 

 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE JUNIORSKÉ PROJEKTY     

 

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 

na podporu juniorských projektů s předpokládaným 

počátkem řešení v roce 2018. 

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. 

https://gris.cz/
https://gacr.cz/file-download/31536/
https://gacr.cz/file-download/31534/
https://gacr.cz/file-download/31535/
https://gacr.cz/file-download/31540/
https://gacr.cz/file-download/31530/
https://gacr.cz/file-download/31529/
https://gacr.cz/file-download/31528/
https://gacr.cz/file-download/31532/
https://gacr.cz/file-download/16401/
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Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. 

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání 

způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“. 

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů 

FAQ A KONTAKT 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR 

písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách 

Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. 

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji 

řešené dotazy viz. příloha této zprávy. 

Přílohy 

Vyhlaseni_JUN 

ZD JUN 2018_final 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - FO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece - PO 

Vzor - Cestne prohlaseni uchazece jako pravnicke osoby dle RP 

FAQ_Juniorske projekty_final 

Uzivatelska prirucka aplikace GRIS 2016 

 

NOVÁ VÝZVA PROJEKTŮ PROOF OF CONCEPT  
 

 

Dne 13. března 2017 byla Rektorem 

Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Mgr. 

Jaroslavem Millerem, M. A., Ph.D., vyhlášena 

sedmá výzva na podporu Proof of Concept 

aktivit na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

https://gris.cz/
https://gacr.cz/file-download/31537/
https://gacr.cz/file-download/31539/
https://gacr.cz/file-download/31530/
https://gacr.cz/file-download/31529/
https://gacr.cz/file-download/31528/
https://gacr.cz/file-download/31533/
https://gacr.cz/file-download/16401/
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Projekty Poc jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. 

Výsledky těchto projektů musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh 

s pravděpodobností uplatnění. Podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které 

nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené 

technologie, průmyslově – právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. 

Uchazeči o podporu v této výzvě musí vyplnit Komercionalizační dotazník, Předběžný rozpočet  

a další dokumenty, které jsou ke stažení na stránkách http://vtpup.cz/vyzkum mereni-

analyzy/proof-of-concept.html a tyto dokumenty odeslat elektronicky na e-mail 

recepce@vtpup.cz s uvedeným předmětem „PoC - jméno a příjmení hlavního 

žadatele“ a zároveň je doručit v písemné podobě na adresu VTP UP (Šlechtitelů 813/21, 

783 71 Olomouc) v zalepené obálce, která bude nadepsaná „ PoC - jméno a příjmení 

hlavního žadatele“ a to nejpozději do 30. dubna 2017. 

Rozpočty projektů jsou předpokládány v rozmezí 200 000 až 1 000 000,- Kč (popis 

uznatelných nákladů je popsán v Rozpočtu projektu a finanční prostředky lze využít 

především na mzdové náklady, nákup zboží a služeb a nelze je použít k nákupu 

investičního majetku. Doba řešení projektů je min. 6 a max. 36 měsíců (preferovaná 

doba 12 – 18 měsíců) a předkladatelé mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti 

doktorského studia, kteří budou po celou dobu řešení projektu v zaměstnaneckém nebo 

studentském poměru s UP. 

Vyhodnocení přihlášek projektů bude probíhat od obdržení do 15. června 2017 a poté 

budou předloženy ke schválení radě pro komercionalizaci, která rozhodne o finálním 

pořadí a výší přidělených finančních prostředků. Zasedání RK bude probíhat 23. června 

2017 prezenční a elektronickou formou. Předpoklad zahájení řešení vítězných projektů 

je od 1. září 2017. 

 

 

 

 

 

http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/proof-of-concept.html
http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/proof-of-concept.html
mailto:recepce@vtpup.cz
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TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR VYHLÁSILA VEŘEJNOU SOUTĚŽ 

V PROGRAMU DELTA   

 

 Technologická agentura České republiky (TA ČR) 

vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou 

soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem 

pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of 

Education and Research in Germany) ve výzkumu 

a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) 

pro Program podpory aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje DELTA (dále jen 

program DELTA). Tematicky bude zaměřena na 

podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají 

zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 

směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti. 

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo 

experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů 

programu DELTA. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací 

o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících 

dokumentech. 

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradí 

stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na 

ista.tacr.cz. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v níže uvedené hodiny: 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod. 

https://ista.tacr.cz/
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2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. 

prostřednictvím datové schránky TA ČR. 

3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou 

přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA 

dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání 

elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím 

datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být 

uvedeno „4. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí 

doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, 

v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program 

DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání 

způsobilosti samostatně ze své datové schránky. 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

Zadávací dokumentace k 4. VS programu DELTA 

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant 

Příloha č. 2 - Common Proposal 

Příloha č. 3 - Formulář Pre-existent knowledge 

Příloha č. 4 - Iniciativa Průmysl 4.0 

Příručka pro uchazeče k 4. veřejné soutěži DELTA 

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací podporovaných programem DELTA 

Výsledky podporované programem DELTA 

Smlouva o poskytnutí podpory 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/zadavaci_dokumentace_4VS_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/priloha_1_cestne_prohlaseni_za_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/priloha_2_common_proposal.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/priloha_3_formular_pre_existing_knowledge.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/priloha_4_iniciativa_prumysl_40.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/prirucka_pro_uchazece_pro_4VS_programu_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/vyber_z_narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/vyber_z_narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/vysledky_podporovame_programem_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/smlouva_o_poskytnuti_podpory_v5.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v4.pdf
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Všeobecné podmínky 

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 

Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů - fyzická osoba 

Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet 

  

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány 

prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu 

se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy 

nebudou zodpovídány. 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy 

k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk. 

TA ČR dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení 

s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici 

SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané 

uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou 

zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži 

dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/vseobecne_podminky_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/formular_zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu_fo.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni4vs/formular_potvrzeni_certifiakcniho_organu_pro_druh_vysledku_nmet.docx
https://www.tacr.cz/hesk
https://www.tacr.cz/hesk
https://www.tacr.cz/hesk
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INTERREG EUROPE VYHLÁSIL 3. VÝZVU PROGRAMU   
 

 Dne 1. března 2017 byla otevřena výzva 

programu Interreg Europe. Výzva potrvá do 30. 

června 2017 a jsou v ní alokovány všechny 

zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět 

mají projekty z priority "Nízkouhlíkové 

hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní 

využívání zdrojů".  

 

Přílohy 

Podmínky zadání  

Programový manuál   

Letter of podpůrné šablony  

Partner prohlášení šablona 

    Stáhnout  aplikační balík  

Více o aktualizovaném programu a sledovat hlavní změny zde .  

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_terms_of_reference.pdf&usg=ALkJrhjqZ9I0TO6WwtVj8BykYS0Z-fL-0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf&usg=ALkJrhg3rIQ9D7nlD4tlAXFtFkd7t3PgFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_Letter_of_support_template.pdf&usg=ALkJrhicAB4S6T1PdW4HRdqCi67TZHrklw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_Partner_declaration_template.pdf&usg=ALkJrhiHCJwapsdjqGhW50LNV04rsah_mQ
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_application_pack_third_call.zip
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/513/we-updated-the-programme-manual-check-the-changes/&usg=ALkJrhgeMh8dqVPC2vk3pV3V8NnmPC134g
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 2. 2017 až 15. 3. 

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 

STATISTIKY VÝZVY ERC COG 

 

ERC zveřejnila statistiku výzvy CoG (Consolidator Grants) v programu Horizont 2020 (uzávěrka 9. 

února 2017). Celkem bylo podáno 2 539 návrhů projektů (oproti předchozí výzvě se jedná o 10% 

nárůst). Pracovní program ERC předpokládá v roce 2017 výdaje 575 miliónů Eur a podpoření 320 

projektů. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě zde. 

 

NOVÍ VICEPREZIDENTI A ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ERC 

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
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Applications-for-2017-ERC-CoG.pdf
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Novými viceprezidenty Vědecké rady ERC se stali profesoři Éva Kondorosi a Martin Stokhof. 

Prof. Kondorosi bude mít na starosti oblast Life Sciences. Prof. Stokhof bude zodpovídat za ERC 

aktivity v oblasti social sciences and humanities. Současně se jmenováním nových viceprezidentů 

zveřejnila Evropské komise rovněž jména čtyř nových členů Vědecké rady ERC, těmi jsou 

profesoři Paola Bovolenta, Eveline Crone, Andrzej Jajszczyk a Giulio Superti-Furga. Detailní 

tisková zpráva je k dispozici zde. 

 

ERC PROOF-OF-CONCEPT GRANTY UDĚLENY 44 VYNIKAJÍCÍM VĚDCŮM 

 

Evropská rada pro výzkum (ERC) udělila granty 44 vynikajícím vědcům na podporu 

komercializace výsledků jejich výzkumů. Jedná se o výzvu Proof of Concept (PoC), která je 

otevřena výhradně držitelům ERC grantů. V rámci prvního kola bylo oceněno 44 výzkumníků z 13 

zemí. Seznam vybraných projektů naleznete v tiskové zprávě zde odkaz na aktuálně otevřenou 

výzvu PoC je k dispozici na stránkách Účastnického portálu zde. 

 

 

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

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 

VÝROČNÍ KONFERENCE EARTO 2017 

 Kdy: 29. 3. 2017 - 30. 3. 2017  

 Kde: Mnichov, Německo  

Ve dnech 29. - 30. března 2017 se v Mnichově uskuteční výroční konference EARTO na téma 

“Formování Evropské budoucnosti: RTO v čele inovací” (Sharing Europe´s Future: RTOs at the 

Forefront of Innovation). Více informací naleznete zde. 

 Program 

 Registrace 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc-four-new-ScCouncil-members-appointed-012017.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_poc_2016_third_results.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/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
http://www.earto.eu/earto-events/earto-annual-conference/annual-conference-2017.html
http://www.earto-fraunhofer-munich2017.eu/content/programme
https://earto.fraunhofer-events.de/registration/
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KOSMICKÝ VÝZKUM A APLIKACE BUDOU MÍT V FP9 ČESTNÉ MÍSTO 

 

Na strategické 9. konferenci o kosmické politice EU (9th Space Policy Conference), která 

proběhla 25. ledna 2017 v Bruselu zástupci Evropské komise popsali konkrétní kroky pro podporu 

kosmického výzkumu a vývoje v nadcházejících letech. V FP9 se očekává maximální využití 

rozsahu souvisejících výzev, dále má vzniknout nová Společná Technologická Iniciativa (Joint 

Technology Initiative – JTI), tedy důležitá platforma pro spolupráci průmyslu a veřejného 

sektoru, a konečně nové znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation 

Community, KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), který svádí 

dohromady akademické instituce, podnikatelské subjekty a regionální samosprávu pro lepší 

koordinaci spolupráce. Více informací zde. 

 

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

MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

 

JMENOVÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY PRO EIC 

 

Tzv. Evropská rada pro inovace (European Innovation Council, EIC), nově připravovaná jednotná 

vstupní brána k veškerým evropským nástrojům a programům na podporu inovací (nikoli nový 

program či instituce) se rýsuje: v posledních 3 letech pracovního programu Horizont 2020 bude 

spuštěna pilotní verze EIC, plně by měla být začleněna v 9. rámcovém programu od r. 2021. Na 

konci ledna 2017 pak jmenovala Evropská komise 15tičlennou poradní expertní skupinu 

nezávislých odborníků z prostředí inovativního podnikání, kteří EK pomohou svou znalostí praxe 

při odstraňování překážek a navržení ideálního rozhraní. Profily expertů i další informace o EIC 

naleznete zde. 

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

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

 

10. VÝZVA IMI2 SPUŠTĚNA 

 

http://www.spaceconference.eu/welcome.html
http://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1365560
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI2) vyhlásila 10. výzvu pro předkládání návrhů. Výzva se týká 

osmi tematických okruhů zaměřených na vývoj léčiv budoucnosti. IMI bude nově používat pro 

podávání návrhů elektronický systém programu H2020 – portál účastníka. Více informací 

naleznete zde.  

 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

 

KONFERENCE: EFUF 2017 - URBAN FOREST BOUNDARIES 

 Kdy: 31. 5. 2017 - 2. 6. 2017  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Evropské fórum městského lesnictví (European Forum on Urban Forestry - EFUF) slaví 20. výročí 

svého založení. Kongres s podtitulkem "Urban Forest Boundaries. Within, between and beyond 

the city” poskytuje prostor pro diskuzi pro výzkumné pracovníky a další odborníky, kteří se 

zabývají problematikou městského lesnictví a otázkami spojenými s tímto tématem. Více 

informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 

IUFRO 125TH ANNIVERSARY CONGRESS 

 Kdy: 18. 9. 2017 - 22. 9. 2017  

 Kde: Freiburg (Německo) 

125. výroční kongres pořádá Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO) ve 

dnech 18. - 22. září 2017 v německém Freiburgu. Akce poskytne platformu pro výměnu 

vědeckých poznatků v celé šíři vědeckých disciplín zaměřených na lesnictví a lesní hospodářství  

a také pro související témata a obory. Kongres je příležitostí k reflexi IUFRO a posílení spolupráce 

s partnery v dalších sektorech jako je voda, zemědělství a energetika. Více informací o akci 

včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 

http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10
http://efuf2017.amb.cat/
http://iufro2017.com/
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VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STUDIUM PATOGENŮ Z RODU PHYTOPHTHORA 

 

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora 

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453) zahájilo svou činnost 1. prosince 2016 na Mendelově 

univerzitě v Brně. Centrum je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, která je zaměřena na dosažení špičkové úrovně 

českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu a zkvalitnění 

infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků. Tým povede Dr. Thomas Jung, 

přední světový odborník ve fytopatologii, který je autorem více než 45 impaktovaných publikací. 

Výstupy projektu poskytnou informace o dopadu působení patogenní houby Phytophthora na 

fyziologii stromu, genetiku, ekosystémové souvislosti na excelentní úrovni. Cílem projektu je také 

zvýšení efektivnosti získávání finančních prostředků na vědu a výzkum výraznějším zapojením se 

do mezinárodních projektů ve VaVaI v rámci stávajících programů EU a modernizace 

infrastruktury. Více informací zde. 

 

HODNOTÍCÍ STUDIE EIP-AGRI 

 

Generální ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) zveřejnilo studii hodnotící 

implementaci Evropského inovačního partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost 

(European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI), 

kterou v r. 2016 vypracovala nezávislá společnost Coffey International Development. EIP-AGRI je 

označeno za flexibilní nástroj, který propojuje praxi s výzkumem, je dobrovolně realizován v 26 

členských státech a v 96 z možných 111 Programů pro rozvoj venkova. Studie je dostupná zde. 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 

 

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k budoucnosti společné zemědělské politiky 

(Common Agricultural Policy - CAP). Veřejná konzultace je součástí modernizace a zjednodušení 

společné zemědělské politiky. EK vyzývá k zapojení do konzultace také projekty 7.RP a H2020 

realizované v oblasti zemědělství a biotechnologií. Konzultace je otevřena do 2. 5. 2017. Více 

informací naleznete zde a zde. 

http://www.czelo.cz/files/dokumenty/MENDELU-OPVVV-phytophthora-CZ.pdf
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/evaluation-study-eip-agri-published
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-187_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ AGENDA ETP PRO VODU 

 

Evropská technologická platforma pro vodní zdroje WssTP (Water Supply and Sanitation 

Technology Platform) zveřejnila aktualizovanou Strategickou výzkumnou a inovační agendu 

(Strategic Innovation and Research Agenda - SIRA). Dokument představuje implementaci tzv. 

Water Vision 2030 zveřejněnou v roce 2016, která je postavena na čtyřech klíčových 

komponentech inovací a má přispívat ke zvyšování hodnoty vody a definovat model budoucího 

vodního hospodářství. Dokumenty jsou dostupné zde. 

 

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

ÚČINNÁ ENERGIE 

 

INOVATIVNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPSKÉ REGIONY A MĚSTA 

 Kdy: 24. 3. 2017  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 24. 3. 2017 pořádá Výbor regionů v Bruselu konferenci Inovativní energetická řešení pro 

evropské regiony a města (Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities). Na 

konferenci bude mj. představen program Znalostní platformy pro sdílení informací a zkušeností  

v oblasti energetiky (Knowledge Exchange Platform – KEP) na rok 2017. KEP je společná 

iniciativa Výboru regionů a Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace. Více 

informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, 

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

KONFERENCE EIT KIC PRO MĚSTSKOU MOBILITU 

 Kdy: 29. 3. 2017  

 Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.icontact-archive.com/PX0U1-9kSYO_Vmbseb2UysJwjroSqjBU?w=4
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
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Dne 29. 3. 2017 se v Bruselu koná konference a informační den určený zájemcům o připravované 

znalostní a inovační společenství (KIC) v oblasti městské mobility (výzva je plánována na r. 2018) 

Evropského inovačního a technologického institutu. KIC Urban Mobility by měl podporovat 

udržitelná řešení pro městskou mobilitu prostřednictvím partnerství mezi podniky, výzkumnými 

centry a vysokými školami. Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

KONFERENCE: „LIFE IN FORESTS” 

 Kdy: 21. 3. 2017 - 22. 3. 2017  

 Kde: Sopron (Maďarsko) 

Mezinárodní konference „Life in Forests” se koná 21. a 22. března v maďarské Soproni. Akci 

organizuje WWF v rámci projektu programu LIFE s cílem poskytnout fórum pro sdílení zkušenosti 

týkající se trvale udržitelného hospodaření v lokalitách Natura 2000, dále budou prezentovány 

aktuální výsledky a postupy trvale udržitelného hospodaření v lesích z Maďarska a EU. Více 

informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 

WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM 2017 

 Kdy: 5. 6. 2017 - 6. 6. 2017  

 Kde: Helsinky (Finsko) 

Konference World Circular Economy Forum 2017 se koná ve dnech 5. - 6. června 2017 ve 

finských Helsikách. Konference představí nové příležitosti v rámci oběhového hospodářství a také 

možnosti dosažení program OSN 2030 a trvale udržitelných cílů rozvoje (Sustainable 

Development Goals). Více informací naleznete zde. 

 

INTERAKTIVNÍ MAPA PROJEKTŮ V SC5 PROGRAMU HORIZONT 2020 

 

http://www.cvent.com/events/conference-on-opportunities-for-a-knowledge-and-innovation-community-in-urban-mobility-/event-summary-adc9c060e05c41fab858222ea15674a9.aspx
http://en.lifeinforests.eu/conference
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
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Evropská agentura EASME zveřejnila interaktivní mapu projektů realizovaných v rámci 

společenské výzvy 5 - Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin Horizon 2020 

Environment and resources data hub. Mapa umožňuje vyhledávání podle témat, zemí, typu 

projektu a kalendářního roku. Více informací naleznete zde. 

 

CENA PROGRAMU H2020 - MATERIÁLY PRO ČISTÝ VZDUCH 

 

Evropská komise vyhlásila dne 26. 1. 2017 soutěž zaměřenou na materiály pro čistý vzduch 

(Horizon Prize – Materials for Clean Air). Cílem je získání řešení umožňující snížení koncentrace 

částic v ovzduší ve městech za pomoci inovativních materiálů (vyloučeny jsou výfukové systémy 

vozidel). Odměnou pro vítěze bude 3 mil. eur. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 23. 1. 2018. 

Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE 

SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

JAK SI VEDOU SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY V H2020? (MONITOROVACÍ ZPRÁVA EK) 

 

Evropská komise vydala 2. monitorovací zprávu o integraci společenských a humanitních věd 

(SSH) ve druhém a třetím pilíři programu Horizont 2020 (výzvy 2015). Zpráva obsahuje kromě 

míry zapojení SSH v projektech (kromě vysoké míry zapojení v SC 4, 6 a 7 v některých výzvách 2. 

pilíře SSH zcela chybí) také údaje o rozpočtu vynaloženém na společenskovědní výzkum (888 

milionů eur, což je pokles oproti výzvám z r. 2014), nebo o zemích původu projektových 

koordinátorů a partnerů z oblasti SSH (na 1. místě Spojené království). Zpráva je dostupná zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ 

SPOLEČNOSTI - OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K REVIZI MANDÁTU AGENTURY ENISA (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) 

 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/interactive-map-figures-and-statistics-check-our-new-environment-data-hub
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cleanair-01-2015.html
http://www.czelo.cz/files/SSHinH2020-2.pdf
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Evropská komise spustila dne 18. 1. 2017 veřejnou konzultaci na téma dosavadního působení 

Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (European Union Agency for Network and 

Information Security – ENISA). Agentura hraje klíčovou poradní roli v navrhování společné 

legislativy týkající se kybernetické bezpečnosti. Předmětem konzultace je mimo jiné možné 

rozšíření mandátu agentury vzhledem k narůstajícím výzvám v této oblasti napříč celou EU. 

Konzultace je otevřena do 12. dubna 2017. Konzultace je dostupná zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

WORKSHOP K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ DO VÝZVY ERA CHAIRS 

 Kdy: 16. 3. 2017  

 Kde: Praha (Česká republika) 

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 16. března 2017 workshop k přípravě projektů do 

výzvy ERA Chairs programu Horizont 2020 – část Šíření excelence a podpora účasti. Záměrem 

workshopu je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do dané výzvy 

(označení WIDESPREAD-03-2017), která bude oficiálně otevřena 12. 4. 2017. Účastníci získají 

informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, 

které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž výstupy první výzvy, zkušenosti 

koordinátora a pohled hodnotitelů. Návrh programu je zde.  Workshop proběhne v českém 

jazyce. Více informací zde. 

 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

KONFERENCE EIT KIC PRO MĚSTSKOU MOBILITU 

 Kdy: 29. 3. 2017  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. 3. 2017 se v Bruselu koná konference a informační den určený zájemcům o připravované 

znalostní a inovační společenství (KIC) v oblasti městské mobility (výzva je plánována na r. 2018) 

Evropského inovačního a technologického institutu. KIC Urban Mobility by měl podporovat 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENISA_review
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/akce/workshop-k-priprave-projektu-do-vyzvy-era-chairs
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udržitelná řešení pro městskou mobilitu prostřednictvím partnerství mezi podniky, výzkumnými 

centry a vysokými školami. Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

OTEVŘENÁ VÝZVA COST 

 

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

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu otevřel výzvu na předkládání 

návrhů na Akce COST. Uzávěrku pro předkládání návrhů na nové Akce COST je 7. září 2017. 

Minimální počet členských nebo asociovaných zemí zahrnutých do návrhu se zvýšil na sedm 

COST. Minimálně tři, musí být začleňovány tzv. do cílových zemí (Inclusiveness Target Countries). 

Aktualizovaná Technická příloha nesmí přesáhnout 15 stran. Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

EUREKA INNOVATION WEEK 2017 

 Kdy: 15. 5. 2017 - 19. 5. 2017  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 15. až 19. května 2017 pořádá v Barceloně sekretariát EUREKA za stávajícího 

španělského předsednictví programu (2016/2017) každoroční Týden inovací EUREKA (EUREKA 

Innovation Week 2017). Akce se pravidelně účastní stovky zástupců podnikatelského sektoru, 

akademické sféry, veřejné správy ze všech 43 členských zemí. Součástí programu jsou také 

tematicky zaměřené partnerské burzy. Bližší informace budou uveřejněny zde. 

 

 

PROGRAM E!NNOVEST 2017 (EUREKA) 

 

http://www.cvent.com/events/conference-on-opportunities-for-a-knowledge-and-innovation-community-in-urban-mobility-/event-summary-adc9c060e05c41fab858222ea15674a9.aspx
http://www.cost.eu/media/newsroom/e-COST-opens-for-submissions
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-innovation-week-2017-announcement?utm_medium=email&utm_campaign=EUREKA%20eZine%2088&utm_content=EUREKA%20eZine%2088+CID_6f28de66e1524883c85e965520bdb706&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=EUREKA%20Innovation%20Week
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EUREKA přichází s novým školicím programem E!nnoVest, jehož cílem je budování kapacit 

inovativních MSP při vyhledávání investičních příležitostí. Registrace a účast na akcích 

(konferencích, partnerských burzách, sektorových workshopech atp. je zdarma pro podniky, které 

byli či jsou zapojeny v jakémkoli projektu EUREKA (vč. Eurostars a klastrech). České firmy bez 

této zkušenosti mají účast zpoplatněnou, neboť ČR do programu E!nnoVest nepřispívá. Více 

informací naleznete zde.  

 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

 

VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STUDIUM PATOGENŮ Z RODU PHYTOPHTHORA 

 

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora 

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453) zahájilo svou činnost 1. prosince 2016 na Mendelově 

univerzitě v Brně. Centrum je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, která je zaměřena na dosažení špičkové úrovně 

českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu a zkvalitnění 

infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků. Tým povede Dr. Thomas Jung, 

přední světový odborník ve fytopatologii, který je autorem více než 45 impaktovaných publikací. 

Výstupy projektu poskytnou informace o dopadu působení patogenní houby Phytophthora na 

fyziologii stromu, genetiku, ekosystémové souvislosti na excelentní úrovni. Cílem projektu je také 

zvýšení efektivnosti získávání finančních prostředků na vědu a výzkum výraznějším zapojením se 

do mezinárodních projektů ve VaVaI v rámci stávajících programů EU a modernizace 

infrastruktury. Více informací zde. 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K RIS3 

 

Evropská komise vyhlásila veřejnou online konzultaci k výzkumným a inovačním strategiím pro 

inteligentní specializace (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3), 

jejímž cílem je shromáždit názory a návrhy a identifikovat výzvy, osvědčené postupy i získané 

http://eurekainnovest.eu/
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/MENDELU-OPVVV-phytophthora-CZ.pdf
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zkušenosti. EK očekává zapojení všech relevantních subjektů, které mají zájem o podporu růstu 

prostřednictvím výzkumu a inovací ve strategiích RIS3. Konzultace je otevřena do 24. 3. 2017. 

Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

KONFERENCE: „LIFE IN FORESTS” 

 Kdy: 21. 3. 2017 - 22. 3. 2017  

 Kde: Sopron (Maďarsko) 

Mezinárodní konference „Life in Forests” se koná 21. a 22. března v maďarské Soproni. Akci 

organizuje WWF v rámci projektu programu LIFE s cílem poskytnout fórum pro sdílení zkušenosti 

týkající se trvale udržitelného hospodaření v lokalitách Natura 2000, dále budou prezentovány 

aktuální výsledky a postupy trvale udržitelného hospodaření v lesích z Maďarska a EU. Více 

informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

 

CENA PROGRAMU H2020 - MATERIÁLY PRO ČISTÝ VZDUCH 

 

Evropská komise vyhlásila dne 26. 1. 2017 soutěž zaměřenou na materiály pro čistý vzduch 

(Horizon Prize – Materials for Clean Air). Cílem je získání řešení umožňující snížení koncentrace 

částic v ovzduší ve městech za pomoci inovativních materiálů (vyloučeny jsou výfukové systémy 

vozidel). Odměnou pro vítěze bude 3 mil. eur. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 23. 1. 2018. 

Více informací naleznete zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

 

OTEVŘENÁ VÝZVA COST 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://en.lifeinforests.eu/conference
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cleanair-01-2015.html
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COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu otevřel výzvu na předkládání 

návrhů na Akce COST. Uzávěrku pro předkládání návrhů na nové Akce COST je 7. září 2017. 

Minimální počet členských nebo asociovaných zemí zahrnutých do návrhu se zvýšil na sedm 

COST. Minimálně tři, musí být začleňovány tzv. do cílových zemí (Inclusiveness Target Countries). 

Aktualizovaná Technická příloha nesmí přesáhnout 15 stran. Více informací naleznete zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / MÍSTA, STIPENDIA, STÁŽE / ČESKÁ 

REPUBLIKA 

ZÁZNAM Z KONFERENCE: HOW TO BEST ATTRACT TALENTED RESEARCHERS? 

 

Dne 24. ledna 2017 proběhla v prostorách brněnského CEITECu regionální konference "How to 

best attract talented researchers?" na téma kvality managementu lidských zdrojů na univerzitách 

a výzkumných institucích v České republice a na Slovensku. Akci společně uspořádaly Evropská 

komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej Republiky. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

Prezentace řečníků: 

- WHY to implement the principles of Charter and Code? (I. Brach) 

- What are the benefits and impact? A view from Ghent University, Belgium (K. 

Vandevelde) 

- IMPLEMENTING THE HR STRATEGY FOR RESEARCH (HRS4R) (N. Modjeska) 

- HOW to implement the principles of Charter and Code? (I. Brach) 

 

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA 

 

ČR AKTIVNĚJŠÍ V INICIATIVÁCH SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ  

 

Česká republika se od roku 2017 aktivně zapojila do pěti ze stávajících deseti iniciativ Společného 

programování (Joint Programming Initiatives). ČR má nyní národního zástupce v iniciativách 

http://www.cost.eu/media/newsroom/e-COST-opens-for-submissions
http://www.czelo.cz/files/24-01-2016-HRS4R-Brno.pdf
http://www.czelo.cz/files/01-C-C-HRS4R-NEWprocedureCZ-Brach.pdf
http://www.czelo.cz/files/02-KAREN-HRS4R-20170124-EC-BRNO.pdf
http://www.czelo.cz/files/03-HRS4R-UM-presentation-BRNO-Workshop-24jan2017-V3.pdf
http://www.czelo.cz/files/04-HRS4R-Implementation-NEWprocedureCZ-Brach.pdf
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Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova choroba (Neurodegenerative Disease Research, 

JPND), Zemědělství, potraviny a klimatické změny (Agriculture, Food Security and Climate 

Change, FACCE JPI), Zdravá výživa pro zdravý život (Healthy Diet for a Healthy Life, HDHL), 

Kulturní dědictví a globální změny (Cultural Heritage & Global Change, JPICH) a Antimikrobiální 

rezistence (Antimicrobial Resistance: The Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human 

Health, JPIAMR). Aktuálně jsou otevřené výzvy k předkládání předběžných návrhů projektů do 

iniciativ JPIAMR a JPND. Více na stránkách MŠMT. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

 

PŘEHLED POZIČNÍCH DOKUMENTŮ KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ H2020 A DOPORUČENÍ K 

PODOBĚ 9.RP (KONZULTACE UZAVŘENA 15. 1. 2017) 

Dne 15. 1. 2017 byla uzavřena veřejná konzultace ke střednědobému hodnocení programu 

Horizont 2020 (Public Consultation on the Interim Evaluation of Horizon 2020), kterou Evropská 

komise spustila v říjnu 2016. Kancelář CZELO přináší obsáhlý seznam veřejně 

dostupných vyjádření ve formě pozičních dokumentů a doporučení, (některá se týkají následného 

9. rámcového programu, FP9). Tyto příspěvky budou nyní 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. Informace o práci 

expertní skupiny sledujte ZDE. EK uveřejní na přelomu tohoto roku pracovní dokument (Staff 

Working Document), který bude obsahovat výsledky veřejné konzultace. Tyto výstupy budou 

rovněž orientovat směřování 9.RP.  

NB, kompletní seznam příspěvků do veřejné konzultace bude zveřejněn EK. 

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

program (Framework Programme 9) 

ORGANIZACE / ZEMĚ DOKUMENT 

ERAC-SFIC (European Research Area and Innovation Committee, Strategic Forum 

for International S&T Cooperation) 
link 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecne-programovani-1-1
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/index_en.cfm?pg=hlg
http://www.czelo.cz/files/SFIC-Opinion-on-H2020-Midterm-Review-FP9.pdf
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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 

Evropský hospodářský a sociální výbor EESC link  

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO link 

EuroScience link 

Projekt národních kontaktních pracovníků NCP Academy link 

(DK) Dánské univerzity  link 

(DK) CREODK link 

(NO) Norsko link 

(NO) Norské univerzity (společná pozice rektorů)  link 

Asociace evropských univerzit EUA (Europena Universities Alliance) link 

(AT) Rakouský FP9 Think Tank link 

(IT) Italská národní rada pro výzkum CNR link 

Net4society link 

EASSH link 

(FR) CLORA - Club des Organismes de Recherche Associés link 

(DE) Německá spolková vláda link 

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
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/IEH2020-Nor-Uni.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://www.net4society.eu/_media/20161110_N4S_Position_InterimEvaluation_final.pdf
http://www.eassh.eu/PDF/EASSH_Bratislava_final_def.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Position-paper-midterm-review-CLORA.pdf
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/Position-Paper-Bundesregierung.pdf
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(DE) DLR link 

(DE) Leibnitz link 

(DE) Max Planck Gesellschaft link 

(DE) Helmholtz - Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren link 

(DE) Aliance německých vědeckých organizací link 

(DE) BAK - Národní pracovní skupina k Evropskému financování na německých 

univerzitách 
link 

(FI) Academy of Finland – Finská rada pro výzkum link 

(FI) Tekes - Finská agentura pro inovace  link 

(SI) Slovinské ministerstvo školství, vědy a sportu link 

(NL) Neth-ER link 

(NL) Nizozemská vláda link 

(BE) Belgické univerzity link 

(BE) Vlámsko link 

(SE) Švédská rada pro výzkum, Švédská rada pro udržitelný rozvoj, Švédská rada 

pro zdraví, Vinnova  
link 

(LU) LUXCOR link 

(CH) SERI, Švýcarsko  link 

The Guild of European Research-Intensive Universities link 

European Aeronautics Science Network EASN link 

http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/DLR-Position-Paper.pdf
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/Leibniz-Association-Position-Paper.pdf
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/MPG_Positionspapier_H2020.pdf
http://www.czelo.cz/files/20161216-Helmholtz-Position-Paper-interim-H2020_2.pdf
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/Allianz_Positionspapier_H2020_EN.pdf
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/fp/Position-Paper-BAK.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/aka-h2020-ie-position-paper.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-TekesFINL.pdf
https://www.era.gv.at/object/document/2871/attach/SI_Expert_Group_Report_FP9.pdf
https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/news/Position-Paper-Neth-ER-interim-evaluation-Horizon2020_0.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/henk-kamp/documenten/rapporten/2017/02/03/the-netherlands-position-paper-on-the-interim-evaluation-of-horizon-2020-engels
http://www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/EU%20Research/EU%20Research%20CReF_VLIR_position%20paper_EP%20reports%20IE%20H2020.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-Flemish.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-SE.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-LUX.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-CH.pdf
http://www.the-guild.eu/news/2017/h2020-final%281%29.pdf
http://www.czelo.cz/files/IEH2020-EASN.pdf
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Elixir  link 

 

 

SPUŠTĚNY STRÁNKY ESTONSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 

 

Byly spuštěny oficiální stránky předsednictví Estonska v Radě Evropské unie (EE PRES). Estonsko 

zahájí v červenci 2017 osmnáctiměsíční program nové trojky předsednických zemí (po EE 

nastoupí Bulharsko a po něm Rakousko). Jednou z klíčových priorit Estonska bude podpora 

digitalizace a zavádění elektronických řešení (e-solutions a e-Government) do co nejširší řady 

evropských politik. Pro evropské technologické firmy bude dobré sledovat vypisované tendry. 

Dalšími prioritami budou Energetická unie a spolupráce se zeměmi východního partnerství. 

Program EE PRES je postupně aktualizován zde. 

 

JMENOVÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY PRO EIC 

 

Tzv. Evropská rada pro inovace (European Innovation Council, EIC), nově připravovaná jednotná 

vstupní brána k veškerým evropským nástrojům a programům na podporu inovací (nikoli nový 

program či instituce) se rýsuje: v posledních 3 letech pracovního programu Horizont 2020 bude 

spuštěna pilotní verze EIC, plně by měla být začleněna v 9. rámcovém programu od r. 2021. Na 

konci ledna 2017 pak jmenovala Evropská komise 15tičlennou poradní expertní skupinu 

nezávislých odborníků z prostředí inovativního podnikání, kteří EK pomohou svou znalostí praxe 

při odstraňování překážek a navržení ideálního rozhraní. Profily expertů i další informace o EIC 

naleznete zde. 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K INICIATIVÁM DLE ČL. 185 

 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k iniciativám dle čl. 185. Smlouvy o fungování EU 

(dříve čl. 169 Smlouvy o ES). Konzultace je součástí střednědobého hodnocení unijního programu 

H2020. Veřejná konzultace zahrnuje specificky tyto iniciativy: AAL2 – Active and Assisted Living 

https://www.elixir-europe.org/system/files/positionpaper_interim_evaluation_of_horizon_2020-2.pdf
https://www.eesistumine.ee/en
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Research and Development Programme,  Eurostars2 - společný program EUREKA  a BONUS - 

Joint Baltic Sea Research Programme. Veřejnou konzultaci naleznete zde. 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 

 

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k budoucnosti společné zemědělské politiky 

(Common Agricultural Policy - CAP). Veřejná konzultace je součástí modernizace a zjednodušení 

společné zemědělské politiky. EK vyzývá k zapojení do konzultace také projekty 7.RP a H2020 

realizované v oblasti zemědělství a biotechnologií. Konzultace je otevřena do 2. 5. 2017. Více 

informací naleznete zde a zde. 

NOVÍ ČLENOVÉ SKUPINY VYSOKÝCH PŘEDSTAVITELŮ VĚDECKÝCH PORADCŮ 

 

Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců Evropské komise (High Level Group of the 

Commission's Scientific Advice Mechanism) byla rozšířena o dva nové vědce. Sir Paul Nurse, 

ředitel Francis Crick Institute a laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, se stává členem 

skupiny s účinností od 1. března. Profesorka Carina H. Keskitalo z Univerzity v Umeå rozšířila 

skupinu v listopadu 2016. Skupina je součástí Vědeckého poradního mechanismu (Scientific 

Advice Mechanism, SAM), který byl zaveden v květnu 2015. Více informací naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

ERA PROGRESS REPORT 2016 

 

Evropská komise zveřejnila „ERA Progress Report 2016“, zprávu vyhodnocující stav pokroku 

implementace Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA) v období 2014-

2016. Evropská komise hodnotila stav pokroku jednotlivých členských států a asociovaných zemí 

na základě 24 indikátorů, které byly stanoveny ve spolupráci se členskými státy. Zpráva tak 

poskytuje přehled dosahování priorit ERA v souvislosti s národními cestovními mapami ERA 2015-

2020. Závěrem hodnocení je, že během posledních let došlo ke značnému pokroku, ačkoliv jsou 

patrné velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Celou zprávu a profily jednotlivých zemí naleznete 

pod tímto odkazem. 

http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-187_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-300117
http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ 

ZDROJE 

ZÁZNAM Z KONFERENCE: HOW TO BEST ATTRACT TALENTED RESEARCHERS? 

 

Dne 24. ledna 2017 proběhla v prostorách brněnského CEITECu regionální konference "How to 

best attract talented researchers?" na téma kvality managementu lidských zdrojů na univerzitách 

a výzkumných institucích v České republice a na Slovensku. Akci společně uspořádaly Evropská 

komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej Republiky. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

Prezentace řečníků: 

- WHY to implement the principles of Charter and Code? (I. Brach) 

- What are the benefits and impact? A view from Ghent University, Belgium (K. 

Vandevelde) 

- IMPLEMENTING THE HR STRATEGY FOR RESEARCH (HRS4R) (N. Modjeska) 

- HOW to implement the principles of Charter and Code? (I. Brach) 

 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

 

ZPRAVODAJ ERA LEARN 2020 (4-2016) 

 

Konsorcium projektu ERA LEARN 2020 uveřejnil v prosinci 2016 poslední vydání svého 

čtvrtletního zpravodaje (ERA-LEARN 2020 Newsletter). Obsah je věnován výstupům z výroční 

konference ke společnému programování, která proběhla ve dnech 22. - 23. 11. 2016 v Bruselu, 

(Annual Joint Programming Conference: Impacts of Public-Public Partnerships - expectations and 

experiences), dosavadnímu fungování schémat ERA NET Cofund v programu H2020, novému 

společnému programu pro oblast středomoří (PRIMA), projektům partnerství veřejného sektoru 

(P2P) za rok 2016 a dílčím aktivitám a nově spuštěným službám konsorcia ERA LEARN 

2020. Zpravodaj je volně ke stažení zde. 

http://www.czelo.cz/files/24-01-2016-HRS4R-Brno.pdf
http://www.czelo.cz/files/01-C-C-HRS4R-NEWprocedureCZ-Brach.pdf
http://www.czelo.cz/files/02-KAREN-HRS4R-20170124-EC-BRNO.pdf
http://www.czelo.cz/files/03-HRS4R-UM-presentation-BRNO-Workshop-24jan2017-V3.pdf
http://www.czelo.cz/files/04-HRS4R-Implementation-NEWprocedureCZ-Brach.pdf
https://www.era-learn.eu/publications/era-learn-2020-newsletters/era-learn-2020-newsletter-4-dec-2016
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JAKÝ JE DOPAD P2P?  

 

V listopadu 2016 uspořádalo konsorcium ERA LEARN 2020 každoroční konferenci ke Společnému 

programování. Letošní ročník byl zaměřen na hodnocení dopadů partnerství veřejného sektoru 

(Impacts of Public-Public Partnerships - expectations and experiences). Cílem akce bylo zvýšit 

povědomí o příležitostech a probíhajících projektech partnerství veřejného sektoru a shromáždit 

dosavadní výstupy a zkušenosti na evropské i národní úrovni. Celou zprávu si přečtěte zde. 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE K INICIATIVÁM DLE ČL. 185 

 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k iniciativám dle čl. 185. Smlouvy o fungování EU 

(dříve čl. 169 Smlouvy o ES). Konzultace je součástí střednědobého hodnocení unijního programu 

H2020. Veřejná konzultace zahrnuje specificky tyto iniciativy: AAL2 – Active and Assisted Living 

Research and Development Programme,  Eurostars2 - společný program EUREKA  a BONUS - 

Joint Baltic Sea Research Programme. Veřejnou konzultaci naleznete zde. 

 

ČR AKTIVNĚJŠÍ V INICIATIVÁCH SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ  

 

Česká republika se od roku 2017 aktivně zapojila do pěti ze stávajících deseti iniciativ Společného 

programování (Joint Programming Initiatives). ČR má nyní národního zástupce v iniciativách 

Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova choroba (Neurodegenerative Disease Research, 

JPND), Zemědělství, potraviny a klimatické změny (Agriculture, Food Security and Climate 

Change, FACCE JPI), Zdravá výživa pro zdravý život (Healthy Diet for a Healthy Life, HDHL), 

Kulturní dědictví a globální změny (Cultural Heritage & Global Change, JPICH) a Antimikrobiální 

rezistence (Antimicrobial Resistance: The Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human 

Health, JPIAMR). Aktuálně jsou otevřené výzvy k předkládání předběžných návrhů projektů do 

iniciativ JPIAMR a JPND. Více na stránkách MŠMT. 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ 

PARTNERSTVÍ 

https://www.era-learn.eu/events/annual-joint-programming-conference-2016/ERALEARN_2020_D5.2Jan2017_final_060217clean.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecne-programovani-1-1
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HODNOTÍCÍ STUDIE EIP-AGRI 

 

Generální ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) zveřejnilo studii hodnotící 

implementaci Evropského inovačního partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost 

(European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI), 

kterou v r. 2016 vypracovala nezávislá společnost Coffey International Development. EIP-AGRI je 

označeno za flexibilní nástroj, který propojuje praxi s výzkumem, je dobrovolně realizován v 26 

členských státech a v 96 z možných 111 Programů pro rozvoj venkova. Studie je dostupná zde. 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 

 

AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ AGENDA ETP PRO VODU 

 

Evropská technologická platforma pro vodní zdroje WssTP (Water Supply and Sanitation 

Technology Platform) zveřejnila aktualizovanou Strategickou výzkumnou a inovační agendu 

(Strategic Innovation and Research Agenda - SIRA). Dokument představuje implementaci tzv. 

Water Vision 2030 zveřejněnou v roce 2016, která je postavena na čtyřech klíčových 

komponentech inovací a má přispívat ke zvyšování hodnoty vody a definovat model budoucího 

vodního hospodářství. Dokumenty jsou dostupné zde. 

 

  

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

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/evaluation-study-eip-agri-published
http://www.icontact-archive.com/PX0U1-9kSYO_Vmbseb2UysJwjroSqjBU?w=4
http://www.czelo.cz/
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