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Ve dnech 15. 3 až 14. 4. 2014 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním přehledu 

zde. 

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 
Brusel 
 
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  
  
Vědní politika  

Finance, management, duševní vlastnictví  

Další informace a analýzy 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

Výzvy Horizont 2020 a další 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Novinky v evropském výzkumu a Horizontu 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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Další programy a informace 

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

 

  

Akce k evropskému výzkumu  

Výzvy Horizont 2020 a další  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Další programy a informace 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  

  

Akce k evropskému výzkumu 

Výzvy Horizont 2020 a další  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Další programy a informace 

EURATOM 

  

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu  

Výzvy Horizont 2020 a další  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Další programy a informace 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE 

  

Akce k evropskému výzkumu  

Výzvy Horizont 2020 a další 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Další programy a informace 

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu  

Výzvy Horizont 2020 a další  

Nabídky grantů a stipendií  

Další programy a informace  
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VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

Vědní politika 

 

FAQs k Teaming a ERA Chairs 

 

Evropská komise zveřejnila dokument s odpověďmi na časté dotazy týkající se 

projektů Teaming a ERA Chairs. Dokumenty naleznete na stránkách Účastnického 

portálu u příslušných výzev pod záložkou Call documents – Teaming zde, ERA 

Chairs zde.  

 

Sdělení Evropské komise ke crowdfundingu  

 

Evropská komise dne 27. března 2014 přijala sdělení o crowdfundingu (finanční 

podpora iniciativy na bázi webové platformy). Cílem tohoto sdělení je příprava na 

využití potenciálu pro crowdfunding v rámci EU. Sdělení představuje řadu prioritních 

oblastí, ve kterých Komise hodlá rozvinout iniciativy umožňující malým a středním 

podnikům získat finanční prostředky. Crowdfunding má skutečný potenciál  

k financování různých typů projektů, jako jsou inovativní, kreativní a kulturní projekty 

nebo aktivity v sociální oblasti, které se problematicky dostávají k jiným formám 

financování. Plné znění sdělení je dostupné na webu Evropské komise. K dispozici 

jsou také často kladené dotazy ke crowdfunding. 

 

Finance, management, duševní vlastnictví 

 

Model konsorciální smlouvy aktualizován pro Horizont 2020 

 

DESCA – nejrozšířenější model konsorciální smlouvy v rámci 7. Rámcového 

programu, byl aktualizován pro projekty Horizontu 2020. Jedná se o jednoduchý  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/crowdfunding/140327-communication_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-240_en.htm
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a komplexní vzorový dokument pro konsorciální smlouvu mezi partnery projektu 

H2020. Obsahuje konkrétní příklady a podrobné vysvětlení jednotlivých ustanovení. 

Slouží jako pomůcka pro výzkumné manažery bez právnického vzdělání a pro 

účastníky projektů rámcových programů (H2020) bez předchozích zkušeností. Více 

informací, včetně dokumentů ke stažení, naleznete na stránce zde.  

 

Další informace a analýzy 

 

Právní studie k otevřenému přístupu k vědeckým datům 

Projekt EU OpenAIRE zveřejnil studii, která prozkoumala právní požadavky různých 

způsobů využívání výzkumných dat v e-infrastruktuře, která poskytuje otevřený 

přístup. Analyzovány jsou nejen relevantní právní rámce práv k duševnímu vlastnictví 

včetně konkrétních případů, ale i různé licenční modely s ohledem na jejich použití 

pro otevřený přístup. Detaily naleznete zde a studii v plném znění zde. 

  

Studie o odvětvích intenzivně využívajících IPR 

 

Evropský patentový úřad (EPO) ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním 

trhu (OHIM) vypracovaly společně studii, která hodnotí význam práv k duševnímu 

vlastnictví (IPR) pro ekonomiku EU. Studie prokazuje, že přibližně 39 % veškeré 

hospodářské činnosti v Unii (odhadem 4,7 miliard EUR ročně) tvoří odvětví 

intenzivně využívající IPR a zhruba 26 % pracovních míst v EU (56 milionů míst) 

poskytovala přímo tato odvětví a dalších 9 % pracovních míst z uvedených odvětví 

nepřímo vyplývá. Tisková zpráva v české verzi je k dispozici zde a studie o 144 

stranách zde.  

  

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

7. evropská konference o vzácných chorobách 

http://www.desca-2020.eu/
http://www.openaire.eu/en/about-openaire/openaire-project/fact-sheet
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/515-safe-to-be-open-openaire-legal-study-has-been-published
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2013/legalstudy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_cs.htm
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
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Ve dnech 8.–10. května 2014 se v německém Berlíně uskuteční konference 

zaměřená na vzácné choroby a onemocnění (ECRD). Konference je jedinečnou 

platformou pro všechny vzácné onemocnění a choroby, a to skrze jednotlivé 

evropské státy a různé zájmové skupiny – pacienty, akademické pracovníky, 

zástupce průmyslu, zdravotnický personál a odborníky, tvůrce politik a další. Více 

informací o akci, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

 

3. ročník mezinárodní konference ISEKI 

 

Ve dnech 21.–23. května 2014 se v řeckých Aténách uskuteční konference 

zaměřená na potravinový výzkum a technologie. Akce je určena všem zájemcům  

z řad výzkumníků, akademických pracovníků, technologů a zástupců průmyslu. Více 

informací o konferenci, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

  

4. mezinárodní konference v oblasti klinické neuroimunologie 

 

Ve dnech 27.–28. června 2014 se v polském Krakově uskuteční 4. ročník 

mezinárodní konference v oblasti klinické imunologie. V rámci akce budou za účasti 

předních odborníků diskutovány specifická témata imunologie, které zažívají rychlý 

rozvoj díky moderním technologiím. Konference je zpoplatněna. Více informací  

o programu a registraci naleznete zde. 

  

EFI konference – výzva na příspěvky 

 

Evropský lesnický institut (European Forrest Institute – EFI) vyhlašuje výzvu na 

předkládání návrhů na prezentace v rámci výroční konference EFI 2014, která se 

uskuteční 10. září 2014. Jedná se o sekci věnovanou mladým vědcům a jejich 

příspěvkům do lesnického výzkumu. Více informací o požadavcích na příspěvky 

naleznete na stránce EFI zde. 

  

 

http://www.eurordis.org/ecrd2014-berlin
http://www.isekiconferences.com/athens2014/
http://www.acn2014.eu/teksty.php?plik=index.php
http://www.efi.int/portal/members/annual_conferences/2014/programme/wednesday_10_september/networking_session_with_young_scientists/
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Výzvy Horizont 2020 a další 

  

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů 

 

 

Další programy a informace 

  

IMI2 strategická výzkumná agenda 

 

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI2) publikovala strategickou výzkumnou agendu 

(Strategic Research Agenda, SRA), stěžejní dokument obsahující cíle a prostředky 

pro jejich dosažení na deetileté období počínaje rokem 2014. Detailní informace  

o iniciativě naleznete zde, SRA ke stažení je k dispozici zde. 

  

Výsledky výzvy na dodatečné partnery HBP (Human Brain Project) 

 

Human Brain Project (HBP), který představuje stěžejní iniciativu EU v oblasti 

výzkumu lidského mozku, zveřejnil výsledky výzvy na dodatečné partnery (tzv. 

Competitive Call). Rozpočet výzvy 8,3 mil. eur bude rozdělen mezi 32 organizací  

z 13 zemí, mezi které patří Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Německo, 

Izrael, Itálie, Nizozemsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. Tímto 

krokem dojde k navýšení počtu dosavadních partnerů v konsorciu HBP o 40 %. HBP 

je součástí programu FET Flagships vyhlášeného Evropskou komisí v lednu 2013. 

Cílem programu je podpořit vizionářský výzkum lidského mozku s potenciálem 

přinést objevy a významné přínosy pro evropskou společnost a průmysl. Více 

informací naleznete v tiskové zprávě zde.  

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://czelo.cz/vyzvy-horizont-2020-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-horizont-2020-dalsi/
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2_SRA_March2014.pdf
https://www.humanbrainproject.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-201_en.htm
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Studie k bezpečnosti potravin 

 

Konsorcium partnerů projektu SAFE vydalo studii k bezpečnosti potravin, 

zohledňující požadavky spotřebitelů, výživové, toxikologické a mikrobiologické 

požadavky. Cílem je zajistit pokračování podpory výzkumu v oblasti bezpečnosti 

potravin i v novém programu Horizont 2020. Studie je ke stažení zde. 

  

Prezentace z konference k agri výzkumu v Aténách 

 

Prezentace z předsednické konference k zemědělskému výzkumu, která se 

uskutečnila ve dnech 10.–11. března 2014 v Aténách, naleznete zde. 

  

Blue Growth: Promoting jobs and innovation 

 

V prostorách Evropského parlamentu v Bruselu se dne 19. března 2014 konala 

konference pod názvem Blue Growth: Promoting jobs and innovation (Modrý růst: 

podpora pracovních míst a inovací). Akce se konala pod záštitou poslankyní 

Evropského parlamentu – prof. Maria do Céu Patrão Neves (členka Výboru pro 

rybolov). Zápis je možné najít zde.   

Nové jaro pro včely 

Dne 2. dubna 2014 se v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu uskutečnila 

konference pod názvem "Nové jaro pro včely" (A New Spring for Bees). Akce se 

účastnil aj monacký princ Albert II., který je známý svými aktivitami ve prospěch 

životního prostředí. Zápis z konference je k nahlídnutí zde.  

Záznam z Výroční akce sdružení Helmholtz 

 

Bruselská kancelář sdružení Helmholtz zorganizovala dne 31. března 2014  

v prostorách Bavorského zastoupení při EU svoji výroční akci, tentokrát formou 

kulatého stolu na téma „Science meets industry – working together for better health 

in Europe“. Záznam je k dispozici zde.  

http://www.safeconsortium.org/images/H2020/improvingfoodsafety_4topics.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140402_en.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/19.03.2014_Blue_Growth.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/1.2.2014_A_New_Spring_for_Bees.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/31.03.14_vyrocni_akce_sdruzeni_Helmholtz_k_oblasti_zdravi_2.pdf
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

EGI fórum 2014 

 

Ve dnech 19.–23. května 2014 se ve finských Helsinkách uskuteční výroční fórum 

EGI (European Grid Infrastructure). Tématem letošního ročníku je pokročilá 

excelentní věda (Advancing excellent scince). V rámci fóra bude diskutováno, jakým 

způsobem může komunita EGI přispět k naplnění cílů Evropského výzkumného 

prostoru v oblasti excelentní vědy, a to skrze inovativní služby pro zpracovávání dat 

a počítačové technologie. Více informací o akci, včetně programu a registrace, 

naleznete zde.  

  

ECSEL strategická konference 

 

Ve dnech 20.–21. května 2014 se v Bruselu uskuteční strategická konference 

společné technologické iniciativy ECSEL (elektronické komponenty a systémy). 

Detailnější informace o akci budou v nejbližší době zveřejněny na stránce zde. 

  

PRACE vědecká a průmyslová konference 2014 

 

Ve dnech 20.–22. května 2014 se v Barceloně (Španělsko) uskuteční vědecká  

a průmyslová konference PRACE (výzkumná infrastruktura v oblasti high-

performance computingu). Cílem akce je přilákat zástupce akademické sféry  

a průmyslu, aby vzájemně diskutovali nad pokroky a vývojem v oblasti HPC. Více 

informací o konferenci, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

  

http://cf2014.egi.eu/
http://www.artemis-ju.eu/upcoming_events
http://www.prace-ri.eu/pracedays14?lang=en


 

  4. číslo, ročník 2014 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 15 

5. ročník evropského summitu o budoucnosti internetu 

 

Ve dnech 12.–13. června 2014 se v Lucemburku uskuteční 5. ročník evropského 

summitu o budoucnosti internetu. Jedná se o jedinečnou příležitost diskutovat nad 

možnostmi a trendy ve vývoji technologií a aplikací pro internet budoucnosti. 

Pozornost bude věnována mj. i přípravě třetí fáze PPP programu Future Internet; 

jaké budou technické požadavky a cíle této iniciativy. Více informací o programu  

a registraci naleznete zde. 

  

Evropská konference o sítích a komunikačních nástrojích 

 

Ve dnech 23.–26. června 2014 se v Barceloně uskuteční již 23. ročník úspěšné 

evropské konference věnované sítím a komunikačním technologiím. Cílem je mj. 

představit výsledky VaV projektů spolufinancovaných z evropských programů  

a diskutovat nad aktuálním vývojem a pokrokem v této oblasti. Více informací  

o programu a registraci naleznete zde. 

  

Konference LET´S 2014 

 

V italské Boloni se bude konat ve dnech 29. září až 1. října 2014 konference v rámci 

italského předsednictví v Radě EU s názvem "Leading Enabling Technologies for 

Societal Challenges – LET´S 2014". Akce se zaměří především na to, jak mohou 

nové technologie, výrobky a služby pomoci růstu a vytváření pracovních míst  

v Evropě. Hlavní oblasti diskutované během konference budou nanotechnologie, 

pokročilé výrobní procesy a materiály, zpracování a biotechnologie. Konference je 

zpoplatněna. Podrobnosti naleznete zde.  

  

Výzvy Horizont 2020 a další 

  

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/5th-european-summit-future-internet
http://www.eucnc.eu/
http://www.lets2014.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://czelo.cz/vyzvy-horizont-2020-dalsi/
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Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

  

National Space Centre Ltd., irská soukromá společnost působící v oblastech Space, 

Security a ICT, nabízí svou expertízu do projektů H2020. Detailní informace 

naleznete v dokumentu zde.  

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Environmentální problémy měst 

 

V Bruselu se bude ve dnech 13.–14. května 2014 konat konference pod záštitou 

řeckého předsednictví v Radě EU na téma „Renaturing Cities: Addressing 

Environmental Challenges and the Effects of the Economic Crisis through Nature-

Based Solutions”. Cílem akce je představit nové inovativní nástroje a strategie jako 

řešení problémů evropských měst, která kombinují tradiční a moderní přístupy  

a reagují na výzvy spojené s životním prostředím. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Znečištění vody  

 

Od 26. do 28. května se bude konat konference s názvem Water Pollution 2014, a to 

v portugalském Algarve. Akce se zaměří na různé oblasti kontaminace vody  

a představí nejnovější vědecké výsledky, které mohou pomoci kontrolovat a snižovat 

množství odpadu ve vodě. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Ochrana přírody a ekosystémů 

 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/Experience_of_National_Space_Centre_Limited.docx
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=F8362489-BC62-EF0D-2B9BF26F11EE5AD3
http://www.wessex.ac.uk/14-conferences/water-pollution-2014.html
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Ve dnech 21.– 25. května 2014 se bude na Krétě konat v pořadí sedmá konference 

s názvem Planta Europa. Hlavním cílem konference je expertní diskuse nad tématy 

ochrany přírody a novými metodami záchrany ekosystémů. Podrobnější informace 

naleznete zde. 

Energie z plynu 

 

Ve švédském Malmö se ve dnech 22.–23. května 2014 koná konference na téma 

technologií obnovitelné energie z plynu REGATEC 2014. Specifickým zaměřením 

konference je výroba biometanu z biomasy a odpadu. Podrobnější informace jsou 

k dispozici zde. 

  

Kosmické programy a technologie 

 

V Praze se bude ve dnech 11.–13. června 2014 konat konference European Space 

Solutions 2014. Akci spoluorganizují Evropská komise a agentura GSA. Jako 

doprovodný program budou návštěvníci moci shlédnout interaktivní výstavu, která 

prezentuje přínosy evropských kosmických programů Galileo a EGNOS. Registrace 

na konferenci je otevřena do 29. května. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Letní škola katalýza biomasy 

 

Letní škola věnovaná katalýze biomasy se bude konat na zámku v Líblicích ve dnech 

8.–11. června 2014. Počet účastníků je limitován na 75. Do 25. dubna je možné se 

registrovat za zvýhodněný poplatek. Podrobnosti naleznete zde. 

  

ICT a životní prostředí 

 

V německém Oldenburgu se bude ve dnech 10.–12. října 2014 konat konference 

zaměřená na řešení z oblasti ICT pro energetickou účinnost EnviroInfo 2014. Cílem 

akce je posílit mezioborové vazby  s ohledem na udržitelný rozvoj a mezisektorovou 

spolupráci. Podrobnější informace naleznete zde. 

 

http://7peconference.wix.com/plantaeuropa
http://regatec.org/
http://www.gsa.europa.eu/news/you%E2%80%99re-invited-european-space-solutions-conference-2014
http://www.jh-inst.cas.cz/cascatbel/
http://www.enviroinfo2014.org/
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Design a fyzikální vlastnosti letadel 

 

Ve dnech 27.–29. října 2014 se bude v Německých Cáchách (Aachen) konat 

mezinárodní workshop na téma „Flight Physics and Aircraft Design“ pořádaný 

mezinárodní asociací EASN. Do 16. července je možné se registrovat za 

zvýhodněný poplatek.  Podrobnosti naleznete zde. 

  

Evropské kulturní dědictví 

 

Ve dnech 3.–8. listopadu 2014 se v kyperském Limassolu bude konat v pořadí pátá 

konference EuroMed věnovaná problematice ochrany evropského kulturního 

dědictví. Akce představí nejnovější technologie určené k ochraně, uchovávání  

a restaurování kulturního dědictví. Zároveň se zaměří na prostředky digitalizace  

a dokumentace obsahu kulturního dědictví. Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Výzvy Horizont 2020 a další 

 

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

 

National Space Centre Ltd., irská soukromá společnost působící v oblastech Space, 

Security a ICT, nabízí svou expertízu do projektů H2020. Detailní informace 

naleznete v dokumentu zde.  

  

Další programy a informace 

  

První satelit programu Copernicus  

 

http://www.easn.net/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2014/euromed-2014_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Experience_of_National_Space_Centre_Limited.docx
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Dne 4. dubna 2014 byl vypuštěn na oběžnou dráhu první satelit evropského 

programu na pozorování Země Copernicus. Tento krok představuje významný 

úspěch evropské vesmírné politiky. Zbývající satelity by měly být postupně vypuštěny 

v období 2014–2021. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě zde. 

  

EURATOM 

  

Školící kursy a letní školy v oblasti jaderného výzkumu. V průběhu června 2014 se 

konají tři vzdělávací aktivity: 

• 2.–6. června 2014 v německém Karsruhe – Thul School in Actinide Chemistry 

(projekt TALISMAN): zde  

• 15.–20. června 2014 ve francouzském Marcoule – CEA Marcoule Summer School 

on Actinide Chemistry for Future Fuel Cycle (projekt TALISMAN): zde  

• 16.–17. června 2014 v maďarské Budapešti - NURESAFE Open General Seminar 

on Light water nuclear reactor simulation: zde  

  

Záznam z informačního dne 

 

Záznam kanceláře CZELO z informačního dne programu EURATOM, který se konal 

dne 28. března 2014 v Bruselu, naleznete zde.   

 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

  

Hlubší spolupráce vědy a umění 

 

V italském městě Sirolo se ve dnech 12.–14. května 2014 koná konference „Bridging 

the Gap between Science and Art“ strategické transdisciplinární Akce COST, jejímž 

hlavním cílem je vyzdvihnout kreativní a emotivní procesy doprovázející vynikající 

vědecké objevy. Jsou podobné těm, které doprovázejí uměleckou tvorbu.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-380_en.htm
http://talisman-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=94
http://www.actinet-i3.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=92:t2ss&catid=10:eat&Itemid=66
http://www.nuresafe.eu/index.php?art=45
http://www.czelo.cz/dokums_raw/28.03.14_Informacni_den_EURATOM.pdf


 

  4. číslo, ročník 2014 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 20 

V současnosti je více než kdy jindy je potřebné, aby umělci  

a vědci sdíleli své nápady a spolupracovali s cílem podpořit konkurenceschopnost  

a inovační potenciál Evropy. Další informace naleznete zde. 

  

 

Konference zaměřená na řešení environmentálních problémů a dopadů 

hospodářské krize  

 

Předsednictví pořádá dvoudenní konferenci „Renaturing Cities: Addressing 

Environmental Challenges and the Effects of the Economic Crisis through Nature-

Based Solutions“ ve dnech 13. až 14. května v Bruselu. Cílem konference je 

upozornit na inovativní nástroje, strategie a osvědčené postupy v oblasti přírodně 

založených řešení, která jsou evropskými městy přijímány za účelem spojení tradice 

a modernosti při řešení problémů v oblasti životního prostředí a dopadů hospodářské 

krize. Zástupci z akademické sféry, územní plánovací orgány, zástupci soukromého 

sektoru a mezinárodních organizací se této konference zúčastní. Registrační 

formulář a plný program lze nalézt zde.  

 

Konference věnovaná nerovnosti, občanství a střední třídě  

 

Generální konference na téma "Odpovědný rozvoj v polycentrickém světě: 

Nerovnost, občanství a střední třída" organizována EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes) se uskuteční 23.– 26. června 2014  

v Bonnu. Hlavním cílem je zabývat se rolí vznikajících segmentů střední třídy při 

vytváření budoucích modelů vývoje a diskutovat jak může být nerovnost společně 

řešena. Akce se účastní více než 400 mezinárodních odborníků, vědců a politiků  

z různých částí světa a nabízí více než 40 panelů organizovaných renomovanými 

výzkumnými instituty. Více informací včetně registrace a poplatků naleznete zde. 

  

 

Výzvy Horizont 2020 a další 

 

http://www.cost.eu/events/btg
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=F8362489-BC62-EF0D-2B9BF26F11EE5AD3
http://www.gc2014.org/
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Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů 

  

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

 

Akce k evropskému výzkumu 

 

Týden inovativních regionů v Evropě 2014 

 

Mezinárodní konference "Týden inovativních regionů v Evropě 2014", která se koná 

pod záštitou řeckého předsednictví v Radě Evropské unie, se bude konat v řeckých 

Aténách 12.–13. června 2014. Konference poskytne fórum pro politický dialog  

o regionálních strategiích, inovacích a růstu. Pořádá se od roku 2010, byla založena 

jako diskusní fórum, které má vést k novým návrhům na zlepšení účinnosti 

regionální, národní a evropské správy, k měření jejich vlivu a k podpoře regionálního 

rozvoje. Více informací lze nalézt zde. 

  

Výzvy Horizont 2020 a další 

 

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů 

 

Další programy a informace 

   

IGLO Open na téma EIT a KICy 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala dne  

1. dubna 2014 pro své partnery ze styčných kanceláří v Bruselu seminář IGLO Open 

na téma „Aktuální stav Evropského inovačního a technologického institutu a jeho 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://www.wire2014.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Znalostních a inovačních společenství“ a jako řečníka zajistila úředníka  

z Generálního ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu Roberta Reig Rodriga, který 

zodpovídá za ekonomický a společenský dopad EIT. Detailní informace naleznete 

zde.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Akce k evropskému výzkumu   

  

Spolupráce akademie a průmyslu 

 

Dne 5. května 2014 se v Praze v rámci evropské kampaně Marie Sklodowska-Curie 

Actions skuteční akce s názvem „Bridging Business and Research“. Hlavním cílem je 

nabídnout informace o existujících možnostech a podpořit spolupráci mezi 

akademickou sférou a podniky, především MSP. Podrobnosti naleznete zde. 

  

Konference k budoucnosti vzdělávání 

 

Čtvrtý ročník konference “The Future of Education” (FOE 2014) se koná ve dnech 

12.–13. července v italské Florencii a zaměří se na nadnárodní spolupráci a sdílení 

osvědčených postupů v oblasti inovací pro vzdělávání. Akce poskytuje jedinečnou 

příležitost představit ukončené i dosud probíhající vzdělávací projekty. Další 

informace jsou dostupné zde. 

 

Výzvy Horizont 2020 a další 

  

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Pozice pro výzkumníky ve Španělsku 

 

Madridská univerzita Carlos III otevřela pozice pro 16 zahraničních výzkumníků  

v rámci projektu CONEX spolufinancovaného programem COFUND (akce Marie 

http://czelo.cz/detail_/?news=4764
https://mscabusiness.teamwork.fr/
http://conference.pixel-online.net/FOE/index.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Curie, 7. RP). Nabízené pozice spadají do 3 oblastí: Technika, fyzika a matematika; 

Právo a společenské vědy a Humanitní vědy, knihovnictví a komunikace. Výzva je 

otevřena do 29. května. Podrobnější informace naleznete zde.  

  

Výzvy na cestovní granty ESOF2014 pro doktorské studenty jsou otevřené 

 

ESOF (Otevřené fórum o evropské vědě) poskytuje mladým vědcům jedinečnou 

příležitost k interakci s předními vědci z různých vědních oborů. Momentálně jsou 

otevřené výzvy na cestovní granty pro doktorandy. První výzva se týká evropských 

kandidátů a druhá je orientována na mimoevropské uchazeče z pěti zemí (Jižní 

Korea, Čína, Indie, Brazílie a USA). Více informací lze nalézt zde.  

  

Výzvy Horizont 2020 a další 

 

Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy  

  

Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů 

  

ERC Newsletter 

 

Evropská rada pro výzkum vydala další číslo pravidelného elektronického 

zpravodaje. Kompletní březnové vydání naleznete zde. 

 

  

Statistiky ERC StG první výzvy v H2020 

 

ERC zveřejnila statistiku první výzvy StG v programu Horizont 2020 (uzávěrka  

27. března 2014). Celkem bylo podáno 3272 návrhů projektů (oproti roku 2013 se 

jedná o pokles o 1,7 %, a to i díky novým pravidlům pro znovupodání projektu  

a nemožnosti podat projekt, kde je hostující instituce umístěna ve Švýcarsku). 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě zde.  

  

http://www.czelo.cz/dokums_raw/dipticoConex_definitivo.pdf
http://www.euroscience.org/grants-for-esof-call-for-support.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/newsletter_march_2014.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Newsletter+March+2014&utm_source=Newsletters+YMLP&utm_term=here.
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Update_StG_submissions.pdf
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Nový předseda výkonné rady EIT 

 

Od 1. srpna 2014 nahradí Alexandera Gabaina na pozici předsedy EIT výkonné rady 

Peter Olesen. Tiskovou zprávu o jmenování nového předsedy naleznete zde. 

  

Záznam z pracovní skupiny IGLO HE 

 

Dne 31. března 2014 se v prostorách španělské kanceláře SOST konala další 

pravidelná schůzka Pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání (WG HE) 

pod vedením Florence Balthasar (SwissCore). Záznam je k nalezení zde.  

 

 

 

Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO 

Brusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/news_items/EIT_PR_GB_Chairman_2014.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/31.01.14_IGLO_WG_HE.pdf
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