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Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných 
projektů 
 

Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018          

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Kabinetem ministrů Ukrajiny vyhlásilo 
výzvu pro podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 
- 2020. Výzva je otevřena pro vybrané vědecké disciplíny a její cílem je napomáhat navazování kontaktů 
a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech. 
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. dubna 2018. Více informací naleznete zde. 

Výzva:  

Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-
2020, soubor typu pdf, (573,44 kB)  

Formuláře, soubor typu zip, (122,95 kB)  

Doplňující informace pro žadatele, soubor typu docx, (11,5 kB)  

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-amerických výzkumných 
projektů 
 

Termín pro podávání návrhů projektů: 8. 3.–30. 4. 2018          

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a 
inovacích - podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA v 
rámci podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18). Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. 
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. dubna 2018. Více informací naleznete zde. 

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:   

Dokumentce vyhlášení_LTAUSA18, soubor typu zip, (3,34 MB)   

Formuláře příloh_LTAUSA18, soubor typu zip, (480,45 kB)   

Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-ACTION_LTAUSA18, soubor typu zip, (120,82 kB)   

Inzerát INTER-ACTION_ LTAUSA18, soubor typu pdf, (366,38 kB)   

Statut a jednací řád pro podprogram INTER-ACTION, soubor typu pdf, (2,41 MB)  

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz, MŠMT 

 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/titulni-stranka-vyzkum-a-vyvoj-mezinarodni-spoluprace-ve
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/titulni-stranka-vyzkum-a-vyvoj-mezinarodni-spoluprace-ve
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych
http://www.msmt.cz/file/46043_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46043_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46191_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46134_1_1/
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-americkych-vyzkumnych
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-americkych-vyzkumnych
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6
http://www.msmt.cz/file/46128_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46129_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46130_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46131_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46132_1_1/
http://www.vedavyzkum.cz/
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Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných 
projektů 
 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3.– 31. 5. 2018  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-
rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 – 2020. Výzva je otevřena pro všechny vědecké 
disciplíny. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu 
jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Uzávěrka pro přijímání 
návrhů projektů je 31. května 2018. Více informací naleznete zde. 

Výzva:   

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-
2020, soubor typu pdf, (506,71 kB)  

Formuláře pro uchazeče, soubor typu zip, (123,13 kB)  

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných 
projektů  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-
německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a 
Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. 

Veřejné vysoké školy a ostatní výzkumné organizace podávají návrhy projektů na MŠMT, pracoviště AV 
ČR se ucházejí o institucionální podporu na základě výzvy zveřejněné na webu AV ČR. 

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti 
výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků 
spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se 
poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení 
neopakovalo více než třikrát. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových 
nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu 
řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní 
pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady 
(ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na 
seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních, konaných v partnerských státech. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 31.3. - 31.5.2017 

Můžete si stáhnout text výzvy a příslušné formuláře. 

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz, MŠMT 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-vyzkumnych
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-vyzkumnych
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3
http://www.msmt.cz/file/46198_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46198_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46199_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46489_1_1/
http://www.msmt.cz/file/46490_1_1/
http://www.vedavyzkum.cz/
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Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných 
projektů 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů 
společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena 
na podporu mobility výzkumných pracovníků. 

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v 
oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných 
pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů v rámci 
této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků 
cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt 
řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných 
pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech. 

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního 
výzkumu, a to v libovolném oboru. 

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů 
v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice. Na české straně je 
možné návrhy projektů podávat do 30. 6. 2018. 

  

Zdroj: www.vedavyzkum.cz, MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vedavyzkum.cz/prilezitosti/prilezitosti/#2560
http://www.vedavyzkum.cz/
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Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž 
ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu Národní centra kompetence 1. Soutěžní lhůta začíná 
dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018. 

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení 
institucionální základny aplikovaného výzkumu. S ohledem na zajištění dlouhodobé stability systému 
bude na program Národní centra kompetence 1 navazovat program Národní centra kompetence 2 pro 
období 2020-2026. 

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA 
ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) 
s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program pomůže 
výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat 
relevantní stávající výzkumná pracoviště, aby se transformovala na výzkumně a technologicky 
zaměřená centra, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry. 

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech 
typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se 
zaměřením programu. 

V první veřejné soutěži budou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o 
dva roky, tedy do roku 2022. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové 
výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1 833 mil. Kč. 

Zadávací dokumentaci a další dokumenty spojené s 1. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR. 

 

Informace k vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ÉTA 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná 
soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. 
Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR www.tacr.cz. 

 

Zdroj: TA ČR 

 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
http://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
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6. Národní Konference Transferu v Plzni 
 

 

 

Hlavní události: 

 
Master Class 
16. 5. 2018  
9:00 - 16:00 
ZČU - RICE, Univerzitní 8, Plzeň 
 
 
6. Národní Konference Transferu 
17. 5. 2018  
8:30 - 16:45 
Techmania Science Center v Plzni 
 
 
Společenská večeře  
17. 5. 2018  
18:00 - 23:00 
Plzeňský pivovar 
  
 
Prohlídka Technologických center 
18. 5. 2018  
9:00 - 11:00 
ZČU, Univerzitní 8, Plzeň 
 
 

 Více informací na https://transfer.zcu.cz/konference/ 

https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#masterclass
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#masterclass
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#konference
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#konference
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#vecere
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#vecere
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#prohlidka-center
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#vecere
https://transfer.zcu.cz/konference/index.html#vecere
https://transfer.zcu.cz/konference/
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Zpráva o výsledcích EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací (SRIP 2018) 

Dne 20. února 2018 vydala Evropská komise zprávu: „Výkon EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací v 
roce 2018“ (Science, Research and Innovation Performance of the EU in 2018 - SRIP), která analyzuje 
výkonnost Evropy v těchto oblastech a diskutuje o faktorech, které jí v globálním kontextu k danému 
výkonu vedou. Zpráva ukazuje, že Evropská unie má šanci stát se lídrem v průlomových inovacích v 
oblastech jako je například digitální výroba, genomika, umělá inteligence a internet věcí. Evropa je 
světovým lídrem v excelentní vědě (téměř třetina všech vysoce kvalitních odborných publikací na 
celém světě pochází z EU), z hlediska veřejných investic do výzkumu a inovací (23%) a počtu 
výzkumných pracovníků. Největší slabostí Evropy je však transformace této excelence na vedoucí pozici 
v oblasti inovací a podnikání. S cílem vyřešit tento nedostatek zpráva navrhuje několik opatření, která 
musí EU přijmout, aby se stala prvořadým inovátorem. Kompletní zpráva je k dispozici zde. 

Záznam kanceláře CZELO z akce "Science, Research and Innovation Performance in EU 2018", která se 
uskutečnila při příležitosti představení zprávy SRIP 2018 naleznete zde. 

                              

N o v i n k y  

A k c e  

U d á l o s t i 

V ý z v y 
 

H O R I Z O N T   2 0 2 0 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/zprava-o-vysledcich-eu-v-oblasti-vedy-vyzkumu-a-inovaci-v-roce-1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip-report-full_2018_en.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/20.02.18-SRIA-2018.pdf
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Evropský semestr 2018: Zpráva o ČR 

Dne 7. března zveřejnila Evropská komise (EK) národní zprávy k Evropskému semestru 2018. EK ve 
zprávě hodnotí hospodářský růst země a předpokládaný vývoj, obchodní bilanci, stav investic, míru 
inflace, spotřebu, stav na trhu práce nebo daňový systém. Zpráva se mimo jiné věnuje odvětvovým 
oblastem, jako je věda a výzkum, telekomunikace, doprava, energetika nebo životní prostředí.  
Co se týče oblasti VaVaI v České republice, zpráva poukazuje na nedostatek kvalifikovaných lidských 
zdrojů. Procentní podíl obyvatel ve věku 30–34 let s dokončeným terciárním vzděláním je stále výrazně 
pod průměrem EU, přestože se v posledních 10 letech zvyšuje. Česká republika si vede dobře v počtu 
absolventů oboru výpočetní technika (šestá v EU), je však pod průměrem EU v počtu nových absolventů 
v oblasti vědy a techniky. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je dle EK v České republice stále 
pod průměrem EU. Dle EK by měl být také systém výzkumu více otevřený mezinárodnímu prostředí. 
EK také upozorňuje, že veřejný systém podpory výzkumu, vývoje a inovací a jeho řízení jsou roztříštěné. 
Zprávu o České republice 2018 naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Konference: Dopady společenských a humanitních věd na program 
evropského výzkumu  

Kdy: 28.11.2018 - 29.11.2018  

Kde: Vídeň (Rakousko)  

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2018 ve Vídni pod záštitou rakouského předsednictví Rady EU uskuteční 
konference na téma: „Dopady společenských a humanitních věd na program evropského výzkumu“ 
(Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in 
mission-oriented research). Cílem konference je otevřeně a strukturovaně diskutovat dopady SSH na 
program evropského výzkumu z politické, akademické i praktické perspektivy. Více informací ke 
konferenci naleznete zde. Výzva k předkládání příspěvků a abstraktu je otevřená do 31. května 2018. 
Další informace naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Prezentace - Den kooordinátorů RISE (MSCA) 

Ve dnech 18. a 19. 1. 2018 se v Bruselu uskutečnil den koordinátorů projektů RISE (Research and 
Innovation Staff Exchange). Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím 
výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Cílem je zlepšit výměnu zkušeností a znalostí mezi odborníky, kteří se zabývají výzkumem, a experty, 
kteří se zabývají tržními výstupy a komercionalizací. Prezentace jsou dostupné zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/evropsky-semestr-2018-zprava-o-cr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/konference-dopady-spolecenskych-a-humanitnich-ved-na-program
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/konference-dopady-spolecenskych-a-humanitnich-ved-na-program
https://www.ssh-impact.eu/save-the-date/
https://www.ssh-impact.eu/call-for-papers-and-posters/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/prezentace-den-kooordinatoru-rise-msca
https://ec.europa.eu/info/events/rise-2017-coordinators-day-2018-jan-18_en
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NanoDen v Bruselu 

• Kdy: 3.5.2018  

• Kde: Brusel (Belgie) 
Dne 3. května 2018 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskuteční NanoDen, jehož cílem je představit 
potenciál České republiky v oblasti nanotechnologií a poskytnout platformu k navázání partnerství a 
budoucí spolupráce. Akci pořádá Asociace nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci s 
agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, klastrem Nanoprogress a  

Technologickým centrem AV ČR prostřednictvím České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace 
(CZELO) a sítě Enterprise Europe Network.Na akci se v rámci tří bloků – „Čistá voda a vzduch“, „Komfort 
spánku a pohybu“ a „Průmysl s vysokou přidanou hodnotou“ představí 12 českých subjektů, kteří jsou 
majiteli inovačního know-how v oblasti nanotechnologií. Součástí NanoDne bude také exhibice 
produktů vyrobených z nanotechnologií a nanovláken, jako jsou filtrační, hydrofobní nebo 
hypoalergenní a protiprachové materiály a produkty, nano-optika, 3D baterie, kosmetika, nebo čističe 
vzduchu a vody. 

Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

 

Zdroj: CZELO 

 

Druhá série seminářů o HBP 

• Kdy: 4.6.2018 - 6.6.2018  
• Kde: Berlín (Německo)  

Ve dnech 4. - 6. července 2018 se v Berlíně uskuteční druhá série seminářů vlajkové lodě HBP (Human 
Brain Project), která je zaměřená na podnikání v neurovědách - přetváření vědy na vynálezy. Cílem 
akce je vytvořit intenzivní praktickou zkušenost, které doplní teoretické aspekty online kurzu o právech 
duševního vlastnictví, překladu a využívání výzkumu. Důraz bude kladen na to, jak dostat návrh z 
laboratoře na trh, na porozumění problémům a definování odpovídajících potřeb ve zvolené oblasti, 

http://www.nanoasociace.cz/en/invitation-nanoday-brussels/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/druha-serie-seminaru-o-hbp
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na identifikaci cílové skupiny, možnosti registrace patentů a na budování obchodního modelu. 
Registrace je otevřena do 25. dubna 2018. Více informací a registrace je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Seminář HBP: Neurobiologie pro nespecialisty 

• Kdy: 4.6.2018 - 6.6.2018  
• Kde: Berlín (Německo)  

Ve dnech 4. - 6. července 2018 se v Berlíně uskuteční seminář vlajkové lodě HBP (Human Brain Project) 
o neurobiologii pro nespecialisty. Seminář je součástí druhé série seminářů o HBP a bude obsahovat 
témata od základní neurobiologie přes buněčnou biologii a elektrofyziologii až po velká data. 
Registrace je otevřena do 25. dubna 2018. Více informací je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Záznam z akce: Agrifood, Food Security and Nutrition: Priorities for FP9 

Dne 28. února 2018 se v Bruselu uskutečnila akce s názvem "Agrifood, Food Security and Nutrition: 
Priorities 
for FP9: UCD seminar" organizovaný University College Dublin (UCD) a členem EP Brianem Hayesem. 
V rámci diskuse EK naznačila možnou podobu 9.RP. Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Seminář: Multi-actor participatory water management for climate change 
adaptation at farm level 

• Kdy: 23.5.2018  

• Kde: Brusel (Belgie) 

• Registrace: http://geform.tc.cz/water  

CZELO ve spolupráci se svými dalšími partnery vás zvou na seminář "Multi-actor participatory water 
management for climate change adaptation at farm level". 

Na úrovni zemědělských podniků a místních komunit vyžaduje dostupnost vody způsobená klimatickou 
změnou přizpůsobení rostlinné a živočišné výroby a změny ve vedení. Tato úprava zahrnuje tři 
strategie: zvýšení dostupnosti vody, efektivnost využívání vody a zlepšení odolnosti. Úpravy vyžadují 
využití progresivních zemědělských strategií, lepší management půdy pro zvýšení dostupnosti a kvality 
vody, jakož i pokročilé nástroje pro modelování vodních zdrojů a systémy pro podporu rozhodování. 
Více informací zde a registrace zde. 

Zdroj: CZELO 

 

https://education.humanbrainproject.eu/web/2nd-hbp-curriculum-workshop-series/ipr-workshop
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/seminar-hbp-neurobiologie-pro-nespecialisty
https://education.humanbrainproject.eu/web/2nd-hbp-curriculum-workshop-series/neurobiology_workshop
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/zaznam-z-akce-agrifood-food-security-and-nutrition-priorities-1
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/28.02.18-EP-UCD.pdf
http://geform.tc.cz/water
http://www.czelo.cz/files/Akce-2018/water3.pdf
http://geform.tc.cz/water
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Konference AgriResearch 

 

Kdy: 2.5.2018 - 3.5.2018  

Kde: Brusel (Belgie)  

Ve dnech 2. - 3. května 2018 se bude v Bruselu konat konference „AgriResearch“. Konference se zaměří 
na výzkum a inovační aktivity v EU v zemědělství a v rozvoji venkova. Cílem konference je: zhodnotit 
provádění strategického přístupu k zemědělskému výzkumu a inovacím v EU a prezentovat úspěchy a 
vazby mezi politikami EU; zahájit diskusi o dalším rozvoji výzkumu a inovací v zemědělství a v obnově 
venkova dalším programovém období. Více informací a registrace je k dispozici zde.  

Zdroj: CZELO 

 

Seminář: Challenges for EU-CELAC cooperation in sustainable urbanization: 
how better restore and rehabilitate urban ecosystems 

• Kdy: 24.5.2018  

• Kde: Brusel (Belgie) 

• Registrace: http://geform.tc.cz/urbanization  

CZELO ve spolupráci se svými dalšími partnery vás zvou na seminář "Challenges for EU-CELAC 
cooperation in sustainable urbanization: how better restore and rehabilitate urban ecosystems". 

Udržitelná urbanizace představuje výzvy a příležitosti pro města v EU a v Latinské Americe. Řešení 
založená na přírodě umožňují zlepšit kvalitu ekosystémových služeb poskytovaných občanům a také 
přidávají širokou škálu poskytovaných a kulturních služeb, což má za následek pozitivní dopady včetně 
zlepšené městské krajiny a zlepšené kvality života. Diskuse zúčastněných stran poukazuje na nedávný 
vývoj politik a povzbuzuje je a další k tomu, aby sdíleli svou vizi udržitelné budoucnosti. Více informací 
naleznete zde a registrace zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-agriresearch
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-communities
http://geform.tc.cz/urbanization
http://www.czelo.cz/files/Akce-2018/EU-CELAC-2_2.pdf
http://geform.tc.cz/urbanization
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Evropská konference o integrované optice 2018 

• Kdy: 30.5.2018 - 1.6.2018  

• Kde: Valencie (Španělsko) 

Ve dnech 30. května až 1. června 2018 se ve Valencii uskuteční 20. ročník Evropské konference o 
integrované optice (European Conference on Integrated Optics, ECIO). Konference se zaměří na 
špičkový výzkum integrované optiky, optoelektroniky a nano-fotoniky a bude zahrnovat témata jako 
vlnovodové technologie a platformy, zařízení a materiály, integrované obvody a aplikace 
integrovaných obvodů fotoniky. Registrace je otevřena do 21. května 2018. Více informací včetně 
registračních poplatků a registrace je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Mezinárodní fórum Life Sciences Baltics 2018 

 

 
 

• Kdy: 26.9.2018 - 27.9.2018  

• Kde: Vilnius (Litva) 

Ve dnech 26. - 27. září 2018 se ve Vilniusu uskuteční čtvrté mezinárodní fórum Life Sciences Baltics. 
Fórum je určeno pro experty světové biotechnologie z oblasti zdravotnických potřeb a farmaceutických 
výrobků, a jeho cílem je přispět k navázání nových partnerství a výměně nápadů. Více informací a 
registrace naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Informační den pro výzvy SC2 2019 a partnerská burza 

• Kdy: 25.6.2018 - 26.6.2018  
• Kde: Brusel (Belgie)  

Dne 25. a 26. června 2018 se v Bruselu uskuteční informační den pro výzvy programu H2020 v oblasti 
Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika (SC2) v roce 2019 a partnerská burza. 
Cílem události je poskytnout praktické informace o tom, jak se úspěšně přihlásit pro nadcházející výzvy 
pro předkládání návrhů. Více informací bude k dispozici zde. 

 

http://www.ecio-2018.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=103
http://lsb2018.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/informacni-den-pro-vyzvy-sc2-2019-a-partnerska-burza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
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Letní škola duševního vlastnictví 

• Kdy: 30.6.2018 - 10.8.2018  
• Kde: Bonn (Německo)  

Od 30. července do 10. srpna 2018 bude univerzita v Bonnu hostit letní školu zaměřenou na duševní 
vlastnictví. Program bude zahrnovat kurzy, hostující přednášky o IP a exkurze. Letní škola je 
organizována v angličtině. Registrace je otevřená do 6. dubna 2018. Více informací o akci  lze nalézt 
zde. 

 

Program letní školy: 

    Module 1 Introduction to IP 

    Module 2 Patents & Trade Secrets 

    Module 3 IP Management 

    Module 4 Copyright 

    Module 5 Trademarks 

    Module 6 Unfair Competition 

    Module 7 IP & Contracts 

    Module 8 Industrial Design 

Zdroj: CZELO 

 

Záznam z akce IGLO: Evropské univerzitní sítě 

Dne 20. února 2018 proběhlo jednání pracovní skupiny IGLO v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
zaměřené na aktuální informace o Evropských univerzitních sítích (European university networks - 
EUN). Dalé bylo diskutováno budování vazeb mezi EHEA a ERA. Prezentace Sumathi Subramaniam (DG 
EAC) zde, Neville Reeve (DG RTD) zde a záznam kaceláře CZELO zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Účast Velké Británie v programu Horizont 2020 

Vláda Velké Británie zveřejnila soubor často kladených otázek souvisejících s britským odchodem z EU 
v roce 2019 v souvislosti s programem Horizont 2020. Vyzývá britskou komunitu pro výzkum a inovace, 
aby pokračovala v překládání žádostí o financování v rámci programu Horizont 2020 a aby se nadále 
účastnila projektů v tomto programu. Zavazuje se zajistit co nejlepší výsledek pokračujícího jednání o 
výstupu z EU pro subjekty působící v oblasti VaVaI. Přehled také odpovídá na otázky týkající se společné 
zprávy, účasti EU a Velké Británie na programu Horizont 2020, pojištění záruk a mobility. Celý 
dokument je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ip/akce/letni-skola-dusevniho-vlastnictvi-3
https://www.uni-bonn.de/forschung/euroconsult/arbeitsbereiche/projekte/summer-school/
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zaznam-z-akce-iglo-evropske-univerzitni-site
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/20180220-HElinkstoRI-European-Universities-20022018.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/20180220-Universities-20-Feb-2018.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/20.02.18-IGLO-WG-HE.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/ucast-velke-britanie-v-programu-horizont-2020
http://www.czelo.cz/files/uk-participation-h2020.pdf
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Záznam z akce: European Leadership through Disruptive Technologies 

Dne 7. března 2018 uspořádal v Bruselu projekt EFFECT ve spolupráci s výborem EP ITRE a s podporou EK 
akci s názvem: "European Leadership through Disruptive Technologies". Cílem akce bylo představit budoucí 
a vznikající technologie jako katalyzátor disruptivního výzkumu a základ pro radikální inovace. Záznam 
kanceláře CZELO je k dispozici zde. Prezentace a více informací jsou k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Výroční zpráva ERC za rok 2017 

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila svou výroční zprávu o činnosti a výsledcích v roce 2017. Ve 
zprávě jsou uvedeny roční údaje a informace o financovaných projektech včetně jejich krátkého 
popisu. Uvádí také několik akcí pořádaných ERC během roku 2017 a informace o oslavách 10. výročí. 
Zpráva obsahuje i tři klíčové návrhy na místo ERC v 9.RP: kontinuita, svoboda a flexibilita v oblasti řízení 
zdrojů a navýšení financování. V závěru popisuje pracovní skupiny a výbory ERC a zaměřuje se na 
komunikaci a propagaci projektů ERC. Kompletní zpráva je k dispozici zde. 

 Zdroj: CZELO 

 

Akademie věd zemí skupiny V4, tedy České republiky, Slovenska, Polska a 
Maďarska, vydaly společné stanovisko k devátému rámcovému programu 
Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, který od roku 2021 nahradí 
dosavadní program Horizont 2020. 

Právě jednání o podobě nového rámcového programu bude pravděpodobně tím nejdůležitějším, čím 
se bude muset Evropa na poli vědní politiky zabývat. Celá řada výzkumných institucí, organizací i 
členských států proto vydává svá stanoviska a doporučení k budoucí podobě devátého rámcového 
programu, například včetně německé Fraunhoferovy společnosti. 
Akademie věd ČR svou pozici zveřejnila v červnu 2017. Podobně jako jiné instituce vyzdvihla roli grantů 
Evropské výzkumné rady (ERC) a programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) a upozornila tak 
na to, že dosavadní systém hodnocení mírně znevýhodňuje méně rozvinuté regiony v oblasti vědy a 
výzkumu, a že by to oba tyto nástroje měly do budoucna při hodnocení projektů více 
zohledňovat. Poziční dokument zároveň volá po zjednodušení a zachování jednotlivých nástrojů 
podpory s doporučením, že financování menších projektů je flexibilnější a nabízí vynikající výsledky při 
menší finanční i organizační zátěži. 
Společné prohlášení Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky především upozorňuje na nízkou účast 
těchto zemí v programech EU pro výzkum, vývoj a inovace. Jedním z důvodů je podle dokumentu i 
malé množství národních prostředků, ale podstatnou roli hraje právě i podoba jednotlivých nástrojů 
podpory, způsobů hodnocení projektů či administrativní zátěž, které výzkumníkům ze zemí 
Visegrádské čtyřky ztěžují situaci. 
Mezi hlavní priority společného pozičního dokumentu tak patří navýšení rozpočtu, důraz na menší 
projektová konsorcia a excelenci jako klíčový princip výzkumných grantů. Důležitá je podpora 
výzkumných infrastruktur, rovnováha mezi základním a aplikovaným výzkumem a výraznější 
zapojení společenských a humanitních věd. Dokument také navrhuje zavést nová nařízení, která by 
výzkumníkům zapojeným v evropských projektech zajistila minimální úroveň příjmu. Celé prohlášení 
najdete zde. 
 Autor: Vědavýzkum.cz (JT), zdroj: Akademie věd ČR 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/pripravy-9-rp/novinky/zaznam-z-akce-european-leadership-through-disruptive-1
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/07.03.18-FET-final-.pdf
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-future_and_emerging_technologies/
http://www.czelo.cz/files/erc-annual-report-2017.pdf
https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/klicove-otazky-v-evropskem-vyzkumu-a-vyvoji
https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/sest-vyzkumnych-misi-pro-pristi-ramcovy-program
http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/Position-CAS-on-FP9_CZ.pdf
http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-vztahy/esif-a-horizont-2020/V4_Joint-statement_FINAL.pdf
http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Stanovisko-akademii-ved-zemi-V4-k-devatemu-ramcovemu-programu-pro-vyzkum/
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Evropské vysoké školy vyzývají Evropskou Unii k tomu, aby v rámci devátého 
rámcového programu nebyly opomenuty společenské a humanitní vědy (Social 
Sciences and Humanities – SSH). Požadují vytvoření vlastní platformy 
zaměřené na SSH a větší podporu multidisciplinární spolupráce. 

Vysoké školy ze zemí s nejvýznamnějším společenskovědním a humanitním výzkumem podepsaly 
výzvu, která doporučuje Evropské komisi 5 nezbytných a konkrétních opatření. Aliance 11 univerzit 
tvrdí, že napříč evropskými institucemi existuje konsenzus ohledně důležitosti posilování výzkumu v 
SSH. Bez něho totiž Evropa není schopná využít své kapacity pro řešení velkých výzev jako 
nezaměstnanost, sociální nerovnosti nebo migrace a nemůže dostatečně přispívat cílům Organizace 
spojených národů v otázkách udržitelného rozvoje. 

Signatáři nabádají instituce Evropské Unie k podpoře SSH a dodržování svých prohlášení. Zdůrazňují 
například, že téměř 60 % z balíku peněz přislíbeného v programu Horizont 2020 na SSH bylo využito v 
jiných oborech jako třeba ICT. Dokument předkládá následující potřebné závazky: 

Vytvořit platformu pro SSH, která by měla konsolidovat spolupráci s obory STEMM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics and Medicine) a strukturovat způsob poskytování vstupů pro 
pracovní programy, dokumenty nebo sociální výzvy. 

Podporovat výzkumníky v přemýšlení o generování akademického a sociálního vlivu při tvorbě návrhů. 

Rozpoznat, že všechny obory zásadně přispívají k záměru inkluzivní a prosperující Evropy. 

Investovat do vysoce kvalitního výzkumu a inovací v SSH. 

Získat pro oblast SSH 10 % z celkového rozpočtu na civilní výzkum devátého rámcového programu. 

Kompletní výzva je ke stažení zde. 

  

Autor: Vědavýzkum.cz (NS) 

Zdroj: Ghent University, The Guild 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ugent.be/en/research/position-papers/ssh-paper.pdf/at_download/file
https://www.ugent.be/en/research/position-papers/ssh-call.htm
http://www.the-guild.eu/about/
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Pozvánka na seminář – Příprava projektu H2020 
 

 

 

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci  
s Technologickým centrem AV ČR 

 

Vás zve na seminář 

 

Příprava projektu v programu HORIZONT 2020 
 

Cílem semináře je informovat posluchače o specifických aspektech přípravy projektů 
v programu Horizont 2020, o výběru vhodných partnerů pro výzkumné projekty, sestavení 
rozpočtu dle jednotlivých typů projektů a dalších užitečných tipech pro přípravu projektů. 

 

Termín:   3. 5. 2018, 9.00 – 12.00 

Místo:    Aula Filozofické fakulty, Tř. Svobody 26, Olomouc 

Přednášející:   Ing. Marie Horniecká, finanční NCP, TC AVČR 

 

Na seminář je nutné se včas zaregistrovat. 

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře , který bude 
dostupný na www.psup.cz.  Vaše registrace Vám bude následně potvrzena. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Seminář je uskutečněn v rámci projektu Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu 
LTI 18021. 

 

http://www.psup.cz/
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Seminář TC AV: Jak napsat soutěžní nabídku pro MSCA - Individual 
Fellowships 
 

 

Typ akce: workshop  

Datum: 22.5.2018 – 23.5.2018  

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6  

 

Pro žadatele Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships je připraven workshop na téma Jak napsat 
soutěžní nabídku pro MSCA-IF? Workshop se uskuteční ve dnech 22. a 23. května 2018 v prostorách 
Technologického centra AV ČR v Praze 6. Je součástí našeho modulu  (Modul 5) "Jak úspěšně na 
Horizont 2020?" 

Pro maximalizaci dopadu a efektivnosti je seminář otevřen pouze výzkumným pracovníkům, kteří v 
současné době připravují návrh MSCA-IF na výzvu v roce 2018, mají již dohodu se svou budoucí 
hostitelskou institucí / školitelem na konkrétním pracovním plánu a jsou ochotni se účastnit obou 
dnů workshopu. 

Chcete-li se zúčastnit workshopu, zašlete svůj životopis v angličtině (max. 5 stran) a krátký abstrakt 
návrhu (max. 2000 znaků) dle pokynů v Příručce MSCA-IF-2018 pro žadatele a použijte MSCA-IF -2018 
šablonu výzvy. Zašlete prosím životopis a abstrakt v jednom Word dokumentu Z. Dvořákové 
(dvorakovaz@tc.cz) do 4. května 2018. 

Workshop bude probíhat v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. 

Předběžný program 

Registrace viz odkaz níže. 

   

Kontakt: 

Registrace: http://geform.tc.cz/MSCAworkshop2018  

 

Zdroj: TC AV ČR 

mailto:dvorakovaz@tc.cz
http://www.h2020.cz/files/perutkova/program-MSCA-22052018-EN-final_1.pdf
http://geform.tc.cz/MSCAworkshop2018
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Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; 

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/
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