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VYHLÁŠENÍ TŘETÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU TRIO   
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 
2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji  
a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"),  
v programu TRIO. 

Podmínky veřejné soutěže: 

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se 
zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako 
jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, 
pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. 

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá: 

• zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018, 
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• ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021, 
• doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců. 

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na 
webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html). 

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt  
v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu 
mohou být podniky a výzkumné organizace. 

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky 
projektu. 

  

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na 
základě následujících kritérií: 

• naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3, 
• technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení, 
• přiměřenost časového plánu a finančních požadavků, 
• uplatnění výsledků, 
• aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků, 
• prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče, 
• naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací. 

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných 
formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním 
systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové 
podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12:00 hodin 
14. 7. 2017, a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích 
služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže. 

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. 
Hodnoticí lhůta bude trvat od 15. 7. 2017 do 22. 12. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou 
zveřejněny dne 22. 12. 2017 na webu poskytovatele 
(http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/). 

http://www.mpo.cz/dokument160144.html
https://trio.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
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Papírovou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci  
a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele 
(http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/ ). 

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 
21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.). 

Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč. 

 

Přílohy ke stažení 

• Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 3. veřejné soutěže v programu 
TRIO Podporované cíle NPOV  

• Základní charakteristika KETs  
• Podporované výsledky dle metodiky RVVI  
• Vertikální priority národní RIS3 strategie  
• Seznam příloh dokládaných uchazeči  
• Závazná osnova projektu a vzor marketingové studie  
• Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky)  
• Vzor smlouvy o poskytnutí podpory  
• Zadávací dokumentace 3. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO  
• Upozornění ke změnámzadávací dokumentace 3. VS oproti 2.VS TRIO  

 

 

 

 

 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
mailto:korinkova@mpo.cz
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I1_Definice-a-pojmy-v-ZD.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I1_Definice-a-pojmy-v-ZD.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I2_NPOV-cile---podrobnejsi-popis.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I3_KETs-definice.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I4_Vysledky---definice-dle-Met-RVVI.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_I5_Narodni-RIS3-strategie_vybrane-oblasti.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_II_Seznam-priloh-dokladanych-uchazeci.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_II1_Zavazna-osnova-projektu-a-Vzor-mktg-studie.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_III_Prirucka-pro-uchazece.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_IV_Vzor-smlouvy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/3-VS_Zadavaci-dokumentace.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2017/5/Upozorneni-ke-zmenam-ZD-proti-2-VS-TRIO.pdf
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NOVÝ PROGRAM TA ČR -  NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE1    
 

 

Vláda České republiky schválila nový program Technologické 
agentury ČR (TA ČR) s názvem Národní centra kompetence1 
(NCK), který umožní zvýšení kvality výsledků aplikovaného 
výzkumu a transferu technologií  
v perspektivních oborech a zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků a posílení excelence a aplikační relevance 
výzkumných organizací. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle 

je vybudování dostatečně stabilní infrastruktury aplikovaného výzkumu, a to 
prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace 
na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi. 

„Program reaguje zejména na jeden z nedostatků českého inovačního prostředí - stále nízkou 
míru spolupráce firemní sféry a výzkumných organizací. Inspirací nám jsou funkční modely 
financování takovéto spolupráce - zejména model německé Fraunhoferovy společnosti. Podpora z 
veřejných zdrojů je v tomto modelu vázána na schopnost výzkumného centra získat financování 
ze soukromé sféry,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko. 

Program je zaměřen na vznik několika komplexních průmyslově orientovaných center 
s mezinárodním přesahem a potenciálem přelomových inovací. Mělo by se jednat o aplikačně 
orientovaná centra, postavená na excelentních týmech, která budou realizovat strategický 
výzkum, který bude orientován směrem relevantním pro konkrétní oblasti ekonomiky  
a společnosti. Klíčovým parametrem ovlivňujícím financování centra z veřejných zdrojů bude 
reálná poptávka po výstupech fungování centra ze strany firem. 

„Centra by měla zejména naplňovat požadavky průmyslového sektoru a služeb v oblasti transferu 
technologií a prolomit bariéru spolupráce akademické komunity s aplikační sférou. Jedná se o v 
České republice zcela nové schéma, které napomůže efektivnímu propojení akademického 
výzkumu a potřeb ekonomiky,“ doplnil Petr Očko. 

Program NCK poběží do roku 2022, tj. 5 let a první veřejná soutěž proběhne v roce 2018. Naváže 
na něj program NCK2 plánovaný pro období let 2020 – 2026. Celkové výdaje programu jsou 1,83 
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miliardy korun a příjemci z programu jsou zejména výzkumné organizace. Podmínkou fungování 
centra je úzká spolupráce s firemní sférou. 

 

 

 VYHLÁŠENA VÝZVA TAČR PROGRAM DELTA      
 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 
30. května 2017 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a 
experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program 
podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
DELTA (dále jen program DELTA). 

 

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce  
v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků 
a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované 
poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními 
agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, 
ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su 
(Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). 

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. 
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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 nahradil 
stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na 
ista.tacr.cz. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017 v níže uvedené hodiny: 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod. 
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 „5. 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 „5. 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 5. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

• Zadávací dokumentace k 5. VS programu DELTA 
• Příloha č. 1 - Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant 
• Příloha č. 2 - Formulář Pre-existent knowledge 
• Příloha č. 3 - Common proposal KIAT 
• Příloha č. 4 – Common proposal KETEP 
• Příloha č. 5 - Common proposal SATI 

https://ista.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/index.php/cz/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Zadavaci_dokumentace_k_5._VS_programu_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._1_-_cestne_prohlaseni_za_uchazece-Sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._2_-_Formular_Pre-existent_knowledge.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._3_-_Common_proposal_KIAT.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._4_-_Common_proposal_KETEP.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._5_-_Common_proposal_SATI.docx
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• Příloha č. 6 - Common proposal Zhejiang 
• Příloha č. 7 - Common proposal Jiangsu 
• Příloha č. 8 - Common proposal MOST 
• Příloha č. 9 - Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v rámci 

5. veřejné soutěže programu DELTA 
• Příručka pro uchazeče k 5. 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 
• Všeobecné podmínky 
• Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 
• 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 informuje, že nepřijme do 5. veřejné soutěže programu DELTA takové návrhy 
projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník): 

1. nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost 
dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li 
mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR považuje tuto povinnost 
za splněnou v případě, že byly účetní závěrky ZVEŘEJNĚNY ve sbírce listin 
nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Odeslání účetní závěrky v soutěžní lhůtě 
na rejstříkový soud není dostačující. TA ČR provede kontrolu dodržování této 
povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém 
návrhu projektu. 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._6_-_Common_proposal_Zhejiang.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._7_-_Common_proposal_Jiangsu.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._8_-_Common_proposal_MOST.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._9_-_Specificke_podminky_jednotlivych_partnerskych_agentur_v_ramci_5._verejne_souteze_programu_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priloha_c._9_-_Specificke_podminky_jednotlivych_partnerskych_agentur_v_ramci_5._verejne_souteze_programu_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Prirucka_pro_uchazece_pro_5._verejnou_soutez_programu_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Vyber_z_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Vyber_z_Narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu,_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_DELTA.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Vysledky_podporovane_programem_DELTA_5._VS.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Smlouva_o_poskytnuti_podpory_v5.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Vseobecne_podminky_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni5vs/Formular_Potvrzeni_certifikacniho_organu_pro_druh_vysledku_Nmet_-_certifikovana_metodika_dle_struktury_databaze_RIV.docx
http://www.tacr.cz/hesk
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2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem. 

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže 
dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu  
a vývoje). 

 

 

VÝZVA OP VVV - IMPLEMENTACE KRAJSKÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ I 
 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. června 
2017 výzvu č. 02_16_034 Implementace krajských 
akčních plánů I v prioritní ose 3 OP VVV. 
 Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 12. 
června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle 

textu výzvy: nejpozději do 20. prosince 2017 do 14:00.  

Výzva Implementace KAP I  

Příloha č. 1 Indikátory 
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria  

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 
2016) jsou k dispozici ZDE.  

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace KAP I jsou  
k dispozici ZDE.  

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  

http://www.msmt.cz/file/41901_1_1/
http://www.msmt.cz/file/41902_1_1/
http://www.msmt.cz/file/41903_1_1/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034-implementace-krajskych-akcnich-planu-i-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
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Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 12. června 2017 od 10:00.   

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu 
v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadost-o-podporu
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 5. 2017 až 15. 6. 
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 

 

 

Pozice ERC k budoucímu 9.RP 

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC Scientific Council) zveřejnila zprávu o pozici ERC  
v příštím rámcovém programu EU pro výzkum a inovace (9.RP) s názvem: „Building on  
a European Success Story to Further Empower European Researchers“. V dokumentu se uvádí, že 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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ve snaze pokračovat v dosaženém úspěchu je v příštím rámcovém programu potřebné zajistit 
kontinuitu, agilnost a rozšiřování. Příští 9.RP by proto měl zachovat právní ustanovení zaručující 
autonomii ERC a navýšit celkové investice do výzkumu, vývoje a inovací s cílem urychlit pokrok 
směrem k dynamické společnosti založené na znalostech. Celá zpráva je k dispozici zde. 

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

Partnerská burza FET  

• Kdy: 5. 7. 2017 - 6. 7. 2017  
• Kde: Enghien-les-Bains (Francie) 

Ve dnech 5. a 6. července 2017 se v Enghien-les-Bains (Francie) uskuteční setkání "Future and 
Emerging Technologies (FET) Mix and Match". Akce poskytuje vědcům, inženýrům a špičkovým 
MSP financovaných z programu Budoucí a vznikající technologie (FET) příležitost lepšího využití 
svých výsledků výzkumu získáním přístupu k významným investorům a vedoucím osobnostem  
v oblasti podnikání, včetně středisek pro inovační podnikání (BIC), inovačních inkubátorů  
a investorů od počáteční fáze podnikání. Více informací o akci včetně registrace naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST I  - VYNIKAJÍCÍ  VĚDA /  VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Výroční zpráva infrastruktury PRACE za rok 2016 

Partnership for Advanced Computing in Europe  (PRACE) vydalo výroční zprávu za rok 2016. 
Výroční zpráva PRACE 2016 obsahuje přehled aktivit projektů PRACE IP, událostí PRACE 
konaných v roce 2016 a vynikajících projektů, které se zabývají chemickými vědami, biochemií, 
bioinformatikou a mnoho dalších. Správa dále obsahuje přehled programu PRACE 2, který byl 
ratifikován na začátku roku 2017 a jehož cílem je vytvořit základ pro udržitelnost infrastruktury  
s cílem pokračovat v podpoře špičkové vědy ve světě a umožnit rozvoj technologií  
a konkurenceschopnost průmyslu v Evropě prostřednictvím superpočítačů. Přehled je k dispozici 
pro online čtení a stažení zde. 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-ScC-Statement-FP9.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-and-emerging-technologies-mix-and-match-meeting
http://www.prace-ri.eu/IMG/pdf/PRACE2016Annual-Report_2017_LOWRES.pdf
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HORIZONT 2020 /  ČÁST II  - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU /  ZÁKLADNÍ A 
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 
Technologické sympozium 2017 

• Kdy: 24. 8. 2017 - 26. 8. 2017  
• Kde: Alpbach (Rakousko) 

Ve dnech od 24. do 26. srpna 2017 se v tyrolském městě Alpbach uskuteční Technologické 
sympozium. Cílem letošního ročníku s hlavním tématem "Konflikt a spolupráce" je najít nové 
cesty a nástroje pro společnost v procesu transformace. Hlavní pozornost bude věnována novým 
technologiím, jako jsou digitální technologie a virtuální svět. Další informace o akci, včetně 
registračních poplatků naleznete zde. 

 
Evropský týden biotechnologií 2017 

• Kdy: 25. 9. 2017 - 1. 10. 2017  
• Kde: EU 

Ve dnech od 25. září do 1. října 2017 se napříč Evropou uskuteční pátý ročník Evropského týdne 
biotechnologií (European Biotech Week - EBW). Evropský týden biotechnologií, je iniciativa 
Evropské asociace pro bioprůmysl (EuropaBio) a klade si za cíl podpořit nové myšlenky a iniciativy 
v sektoru biotechnologií. V rámci akce budou pro veřejnost připraveny různé aktivity, jako 
například odborné přednášky a semináře, politické diskuse, mediální brífinky, dny otevřených 
dveří ve výzkumných ústavech, divadelní představení, soutěže a laboratoře pro děti. Více 
informací o akci najdete zde. 

 
Informační dny průmyslové inovace 2017 

• Kdy: 3. 10. 2017 - 4. 10. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 3. a 4. října 2017 se v Bruselu uskuteční Informační dny průmyslové inovace 2017 
(Industrial Innovation Information Days 2017) pořádané Evropskou komisí. Cílem akce je 

https://www.era-learn.eu/news/save-the-date-21-22-september-2017-implementing-era-net-cofund-berlin-1
http://www.biotechweek.org/about/
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vybudovat základ pro budoucnost průmyslového výzkumů v Evropě a informovat příslušné 
poskytovatele a uživatele průmyslových technologií o aktivitách EU v této oblasti. Panelové 
diskuse se zaměří na nanotechnologie, pokročilé materiály, pokročilou výrobu a biotechnologie. 
Další informace o události včetně nadcházející registrace naleznete zde. 

 
Konference o inovacích v zadávání veřejných zakázek 

• Kdy: 17. 10. 2017 - 18. 10. 2017  
• Kde: Tallinn (Estonsko) 

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Tallinnu uskuteční konference o inovacích v zadávání 
veřejných zakázek (Conference on Innovation Procurement). Akci pořádá Iniciativa Evropské 
komise EAFIP pod záštitou estonského předsednictví ve spolupráci s estonským ministerstvem 
hospodářství a komunikací a s Evropskou komisí (DG CNECT). Cílem konference je sdílet 
zkušenosti o inovacích v zadávání veřejných zakázek prostřednictvím IKT napříč Evropou  
a usnadnit vytváření kontaktu mezi zainteresovanými stranami, za účelem diskuse o nových 
nápadech, iniciativách a možnostech financování. Další informace včetně registrace naleznete 
zde. 

 
Konference ManuFuture 2017 

• Kdy: 24. 10. 2017 - 25. 10. 2017  
• Kde: Tallinn (Estonsko) 

Ve dnech 24. a 25. října 2017 se v Tallinnu v rámci estonského předsednictví v Radě EU 
uskuteční mezinárodní konference evropské technologické platformy ManuFuture 2017 – Moving 
Up the Value Chain. Konference se zaměří na inteligentní výrobu, průmysl 4.0 v praxi, továrny 
budoucnosti, robotiku, internet věcí a inteligentní produkty. Akce poskytuje fórum pro 
zainteresované průmyslové organizace, univerzity, výzkumné instituce a vládu, na diskusi  
o příležitostech pro lepší provádění rámcového programu EU pro výzkum a inovace, jakož i  
o příslušných národních iniciativách. Další informace o události, včetně registrace, naleznete zde. 

 
Tendr CET Telecom 2017 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
http://eafip.eu/events/conference_on_innovation_procurement/
http://manufuture2017.eu/


 

           6. číslo, ročník 2017 

14 

Výkonná agentura Evropské komise INEA a Evropská komise vyhlásily druhou výzvu pro podávání 
veřejných zakázek programu Connecting Europe Facility (CEF) Telecom v roce 2017. Cílem tohoto 
tendru je stimulovat a podporovat zavádění evropských digitálních infrastruktur (DSI). Žadatelé 
mohou do 21. září 2017 předkládat své návrhy v oblasti kybernetické bezpečnosti, e-dodávek, e-
Health a elektronického zadávání zakázek. Rozhodnutí o přidělení grantů je naplánováno na 
začátek roku 2018. Pro zájemce o jednotlivé oblasti DSI a proces podávání žádostí, se 16. května 
2017 uskuteční virtuální Info den. Další informace o výzvě naleznete zde. 

 
Rada EU schválila Kosmickou strategii pro Evropu 

V rámci zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (COMPET Council) přijali dne 30. května 
2017 ministři konečnou verzi Kosmické strategie pro Evropu. Strategie byla společně 
navržena EK, Evropskou kosmickou agenturou ESA (European Space Agency) a členskými státy. 
Vytyčuje cíle evropské kosmické politiky do roku 2030 a je tak podkladem pro přípravy H2020 WP 
2018–2020 a rovněž 9.RP. Dokument obsahuje 4 cíle: maximalizovat integraci kosmických 
aplikací do evropské společnosti a do evropského hospodářství, rozvíjet globálně 
konkurenceschopné vesmírné odvětví, zajistit samostatný přístup do vesmíru a zabezpečit 
prostřední v kosmu pro veškeré tam probíhající aktivity a konečně posílit roli Evropy jako 
globálního hráče a podporovat mezinárodní spolupráci. Konkrétně se jedná o efektivní využití 
dlouhodobých investic do vlajkových programů Copernicus a Galileo/EGNOS, aktivaci 
podnikatelského sektoru a rozšíření povědomí širší veřejnosti o kosmických aplikacích. EK bude 
podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, vznik nové iniciativy společného 
programování (JPI), vzdělávání a větší propojení kosmických priorit s ostatními výzkumnými 
oblastmi ve struktuře rámcových programů, zejména ICT, bezpečnosti, dopravě a zemědělství. 

• Závěry Rady a tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

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

Záznam z akce: pracovní skupina IGLO pro inovace – Start-up Scale-up initiative 

Dne 11. května 2017 proběhlo setkání pracovní skupiny IGLO pro inovace. Na setkání vystoupil 
Crispin Waymouth (Evropská komise, DG GROW) s prezentací na téma Start-up and Scale-up 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-cef-telecom-eu255-million-support-trans-european-digital-networks?utm_source=EU%20FUNDING%20TRENDS%20-%20IEU%20Monitoring&utm_campaign=24820339ac-EU_FUNDING_TRENDS_IEU_Monitoring&utm_medium=email&utm_term=0_6659aa6032-24820339ac-94278825
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/30-compet-conclusions-space-strategy-for-europe/
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initiative. Tuto iniciativu (Europe's next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative, česky 
Budoucí evropští lídři: Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky) EK zveřejnila ve 
svém Sdělení z listopadu 2016. Prezentace obsahuje informace o současném vývoji 
implementace iniciativy: zapojení stávajících národních i evropských podpůrných sítí, programů, 
paltforem: Points of Single Contact, Product Contact Points, Your Europe, SOLVIT, dále budoucí 
koordinační aktivity, portály a mechanismy s cílem zlepšit rozhraní pro uživatele: tj. Single 
Digital Gateway, pilotní spuštění Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC) 
v pracovním programu 2018-2020 programu Horizont 2020, a v neposlední řadě úlohu sítě 
European Enterprise Network (EEN), která mj. společně s EK v pilotní fázi vyškolí tzv. scale-up 
advisors. 

Prezentaci řečníka naleznete ZDE. 

 
Další česká firma uspěla v první fázi Nástroje pro MSP (SME Instrument) 

Evropská komise zveřejnila seznam úspěšných předkladatelů únorové uzávěrky 1. fáze programu 
Nástroj pro MSP (SME Instrument, phase 1). Mezi 178 vybranými projekty uspěla i česká firma 
FUTTEC s projektem RADARR (Innovative Technology for Rapid and Durable Asphalt Road 
repairs). Cílem projektu je ověřit technologickou a ekonomickou proveditelnost inovativních 
technologií pro opravy asfaltových povrchů pomocí mikrovlnné technologie a absorpčního činidla. 
Do únorové uzávěrky bylo celkem podaných 2111 projektových návrhů. Zpráva EK je k dispozici 
zde, seznam úspěšných žadatelů zde. 

 
Zpráva o dopadech Nástroje pro MSP 

Evropská komise zveřejnila zprávu o dopadech Nástroje pro MSP (SME Instrument Impact 
Report). Cílem zprávy je zhodnotit fungování nástroje od počátku jeho existence, představit 
klíčové rysy programu a poukázat na profil a trendy vybraných malých a středních podniků. Podle 
údajů z období od 2014 do 2016 bylo přijato více než 31 000 žádostí a téměř 2500 MSP bylo 
podpořeno finanční částkou v celkové výši 882 milionů eur. Celou zprávu naleznete zde. 

 
Výzva k EIT Climate-KIC Start-up Accelerator 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_en
http://www.czelo.cz/files/170505-Presentation-to-IGLO-on-SUI.pdf
https://sme.easme-web.eu/?b=925586223
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/smeinst-01-2016-2017/1765108-flash_call_info_h2020-smeinst-1-2017_15_02_2017_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/smeinst-01-2016-2017/1765109-sme-instrument-phase1-beneficiaries_februarycut_off_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
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Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti 
klimatu otevřelo výzvu k předkládání přihlášek na EIT Climate-KIC Start-up Accelerator 2017. EIT 
Climate-KIC Accelerator je největší akcelerační program v Evropě pro začínající start-upy 
zaměřující se na čisté technologie. Cílem programu Start-up Accelerator je připravit začínající 
podniky na své první investory a zákazníky a pomoci jim rozšiřovat své podnikání. Uzávěrka 
podání žádostí je 3. července 2017. Další informace naleznete zde. 

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

Science Café s Janem Konvalinkou 

• Kdy: 28. 6. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 
• Registrace: http://geform.tc.cz/science_cafe6  

Česká styčná kancelář pro vědu, vývoj a inovace pořádá spolu se svými partnery 28. června 2017 
v Plzeňském domě v pořadí již šesté Science Café. Tentokrát bude hostem biochemik Jan 
Konvalinka, který se podílel se na vývoji prvních inhibitorů HIV proteázy a v současné době se 
zabývá vývojem virové rezistence. Dr. Konvalinka zastává funkci prorektora pro výzkum na 
Univerzitě Karlově v Praze a vede výzkumnou skupinu na Ústavu organické chemie a 
biochemie Akademie věd ČR. Po neformální debatě bude následovat číše vína. Další informace 
naleznete v pozvánce zde. 

 
Letní škola InnoDiaCare 

• Kdy: 2. 7. 2017 - 8. 7. 2017  
• Kde: Lodž (Polsko) / Kolín nad Rýnem (Německo) 

Letní škola InnoDiaCare (Summer School for Digital innovation in Diabetes Care) se bude konat  
v Polsku (červenec) a v Německu (srpen) a je organizována partnery ze Znalostního a inovačního 
společenství v oblasti zdraví Evropského inovačního a technologického institutu. Letní škola 
určená pro studenty a absolventy a má za cíl zlepšit jejich podnikatelské dovednosti a umožnit 
jim vytvářet nové podnikatelské nápady v oblasti digitálního řízení diabetu. Další informace, 
včetně účastnických poplatků naleznete zde. 

https://eit.europa.eu/newsroom/eit-ris-climate-kic-startup-accelerator
http://geform.tc.cz/science_cafe6
http://cuni.cz/UK-1.html
https://www.uochb.cz/web/structure/31.html?lang=cz
https://www.uochb.cz/web/structure/31.html?lang=cz
http://www.czelo.cz/files/Akce-2017/Science-Cafe-J-Konvalinka2.pdf
http://eithealth.eu/digital-innovation-diabetes-care-innodiacare/
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Letní škola euVENTION 

• Kdy: 11. 9. 2017 - 22. 9. 2017  
• Kde: Heidelberg (Německo) 

Ve dnech od 11. do 22. září 2017 organizuje Evropský inovační a technologický institut v oblasti 
zdraví (EIT Health) společně s Marislius Kolleg v Heidelbergu Evropskou letní školu inovací  
v oblasti chronických onemocnění (European Summer School for Innovation in Chronic Disease 
Intervention - euVENTION). Cílem EuVENTION je zlepšit možnosti prevence a léčby pro lidi 
středního věku, ohrožených nebo trpícími chronickými onemocněními. Letní škola je určená pro 
studenty doktorského studia a registrace je otevřená do 15. června 2017. Další informace, včetně 
účastnických poplatků naleznete zde.  

 
Konference o translační medicíně 

• Kdy: 24. 9. 2017 - 26. 9. 2017  
• Kde: Praha (Česká republika) 

Ve dnech od 24. do 26. září 2017 se v Praze v rámci pátého ročníku Evropského týdne 
biotechnologií (European Bitech Week) uskuteční Konference EATRIS o translační medicíně 2017 
(EATRIS Conference on Translational medicine 2017). Letošní konference na téma "Zvyšování 
predikce v rozvoji léků" (Enhancing Predictivity in Medicines Development) se zaměří na 
shromažďování nejnovějších technologií pro zvýšení úspěchu při vývoji léků, od nových 
diagnostických systémů in vitro až po nové biomarkery. Registrace je otevřena do 15. září 2017. 
Další informace, včetně registračních poplatků naleznete zde. 

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

Letní škola o udržitelném využívání půdy 

• Kdy: 17. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
• Kde: Valencia (Španělsko) a Balaton (Maďarsko) 

http://eithealth.eu/european-summer-school-innovation-chronic-disease-intervention-euvention/
http://translationalmedicine2017.eu/
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Ve dnech od 17. do 30. září 2017 se ve Valencii a u jezera Balaton uskuteční letní škola  
o udržitelném využívání půdy (Sustainable Land Use: Decrease the Environmental Footprint – 
Increase the Economic and Social Output). Účelem této letní školy je prozkoumat a testovat 
kreativní řešení problémů s využíváním půdy v Maďarsku a Španělsku se zvláštním zaměřením na 
vodní hospodářství, lesnictví, udržitelné zemědělství a zmenšování a stárnutí populace. Registrace 
je otevřena do 28. července 2017. Letní škola je pořádaná Znalostním a inovačním společenstvím 
v oblasti klimatu (Climate KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (European 
Institute of Innovation & Technology - EIT). Další informace, včetně účastnických poplatků 
naleznete zde. 

 
Konference FOOD 2030 

• Kdy: 16. 10. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 16. října 2017 se v Bruselu uskuteční konference na téma "Harnessing Research and 
Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue ". Akce, pořádaná Evropskou komisí, má za 
cíl šířit úspěšné evropské iniciativy v oblasti vědy a inovací a přispět k probíhající debatě ohledně 
výživy a bezpečnosti. Další informace, včetně podrobného programu, naleznete zde. 

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

 

Seminář EnergyVille / ISGAN o energetických soustavách 

• Kdy: 12. 9. 2017  
• Kde: Genk (Belgie) 

Dne 12. září 2017 se v belgickém městě Genk uskuteční seminář mezinárodní sítě ISGAN 
(International Smart Grid Action Network) na téma "Budování flexibilních energetických soustav" 
(Building the flexible power systems). Akce pořádaná Evropskou komisí (DG Energy)  
a EnergyVille poskytuje platformu na výměnu názorů ohledně současné a budoucí energetické 
politiky, prezentaci osvědčených postupů a spojení odborníků v různých oblastech technologií  

https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-land-use-decrease-the-environmental-footprint
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0D9DC203-9DED-C5CA-16800D19939A0484
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s cílem dosáhnout vizi energetického systému. Další informace včetně podrobného programu a 
registrace naleznete zde.  

 
Informační dny k výzvám v energetice (SC3) H2020 WP 2018-2020 

• Kdy: 23. 10. 2017 - 25. 10. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 23. - 25. října pořádá Evropská komise informační dny, na kterých představí výzvy  
v oblasti energetiky (společenská výzva 3) z nadcházejícího pracovního programu H2020 na léta 
2018-2020. Účastníci budou zpraveni o aktualitách v oblasti evropské politiky v oblasti 
energetické účinnosti  a obdrží informace o procesu předkládání projektových návrhů. Standardní 
součástí informačních dní bude také partnerská burza, kterou pořádá síť NCP pro energetiku C-
Energy 2020. Registrace bude otevřena v září 2017. Další informace naleznete ZDE. 

 

 

Výroční konference EnergyVille 2017 - prezentace řečníků 

Dne 23. května 2017 se ve výzkumném parku EnergyVille v Genku konal třetí ročník výroční 
konference a partnerské burzy výzkumného střediska EnergyVille v belgickém Genku. EnergyVille 
je sdružením nejdůležitějších belgických hráčů v oblasti příslušného know-how: univerzit KU 
Leuven a Hasselt, společnosti Vito a výzkumného a inovačního hubu IMEC. Výroční konference 
(EnergyVille Business Day) zahrnovala představení výzkumu nejdůležitějších projektů v oblasti 
tepelných sítí (GeoWatt: Research activities on 4th generation thermal networks), fotovoltaiky  
a skladování energie (SolSThore: Building-integrated PV and battery storage), Smart Cities 
(Energy Efficiency meets IoT in the built environment: Business opportunities guaranteed) a ICT 
(SmarThor: ICT framework for supporting multi-energy optimization strategies). EnergyVille byl 
identifikován jako inspirující projekt pro energetický sektor v České republice z iniciativy 
velvyslanectví ČR v Belgii na podporu spolupráce s partnery z ČR. 

Prezentace řečníků naleznete ZDE. 

 

http://www.energyville.be/en/evenement/isgan-workshop-building-flexible-power-systems
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017
http://www.mzv.cz/brussels/cz/obchodne_ekonomicky_usek/ekonomicke_a_obchodni_aktuality/belgicke_sdruzeni_energyville_jako.html
http://www.mzv.cz/brussels/cz/obchodne_ekonomicky_usek/ekonomicke_a_obchodni_aktuality/belgicke_sdruzeni_energyville_jako.html
http://www.energyville.be/en/evenement/business-day-0
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HORIZONT 2020 /  ČÁST II I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

 
Letní škola o oběhových obchodních modelech v chemickém průmyslu 

• Kdy: 20. 8. 2017 - 2. 9. 2017  
• Kde: Göteborg a Frankfurt (Německo) 

Od 20. srpna do 2. září 2017 se v Göteborgu a ve Frankfurtu (Německo) uskuteční Letní škola 
zaměřená na oběhové obchodní modely v chemickém průmyslu (Sustainable Production Systems: 
Shaping cross-company innovation) pro studenty doktorský studijních programů. Letní škola 
pořádaná Znalostním a inovačním společenstvím v oblasti klimatu (Climate KIC) Evropského 
inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation & Technology - EIT) si 
klade za cíl navrhnout řešení vedoucí k nízko-uhlíkové budoucnosti. Registrace je otevřena do 1. 
července 2017. Další informace, včetně účastnických poplatků naleznete zde. 

 
Letní škola o udržitelném využívání půdy 

• Kdy: 17. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
• Kde: Valencia (Španělsko) a Balaton (Maďarsko) 

Ve dnech od 17. do 30. září 2017 se ve Valencii a u jezera Balaton uskuteční letní škola  
o udržitelném využívání půdy (Sustainable Land Use: Decrease the Environmental Footprint – 
Increase the Economic and Social Output). Účelem této letní školy je prozkoumat a testovat 
kreativní řešení problémů s využíváním půdy v Maďarsku a Španělsku se zvláštním zaměřením na 
vodní hospodářství, lesnictví, udržitelné zemědělství a zmenšování a stárnutí populace. Registrace 
je otevřena do 28. července 2017. Letní škola je pořádaná Znalostním a inovačním společenstvím 
v oblasti klimatu (Climate KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (European 
Institute of Innovation & Technology - EIT). Další informace, včetně účastnických poplatků 
naleznete zde. 

 
Informační den SC5 2017  

• Kdy: 8. 11. 2017 - 9. 11. 2017  

https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-production-systems-creating-systems-solutions
https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-land-use-decrease-the-environmental-footprint
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• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 8. a 9. listopadu 2017 se v Bruselu uskuteční informační den k prioritní oblasti SC5 H2020 
(Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin) na téma výzev pro období 2018-
2020. Registrace na akci se otevře v červenci. 

Další informace naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST II I  - SPOLEČENSKÉ VÝZVY /  EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ - 
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ  ZAČLEŇOVÁNÍ  

EASSH výzva k členství 

Evropská aliance pro společenské a humanitní vědy (European Alliance for Social Sciences and 
Humanities – ESSH), založená v roce 2015 s cílem podporovat význam sociálních a humanitních 
věd (SSH) na všech relevantních úrovních evropské politiky (zejména výzkumu a vzdělávání), 
vyzívá k aktívnímu členství v alianci. Cílem kampaně je zvýšit kritickou masu za účelem 
efektivnějšího lobování za přidělení odpovídajícího rozpočtu příštího rámcového programu pro 
SSH, inteligentní integraci a zamezení „rozplynutí“ společenskovědních témat do ostatních oblastí 
RP. Více informací naleznete zde. 

 
 
 
HORIZONT 2020 /  ČÁST V - VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

Česká street party v Bruselu 2017 – 10. ročník 

• Kdy: 16. 6. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 16. června 2017 se uskuteční jubilejní 10. ročník České street party. Tradiční akci pod širým 
nebem pořádá Stálé zastoupení České republiky při EU společně se zastoupeními krajů, hlavního 
města Prahy, města Brna, Českého centra a agentury CzechTourism. Czech Street Party patří  
k nejnavštěvovanějším akcím České republiky v Bruselu. Kancelář CZELO se organizačně podílí na 
prezentování výzkumu a inovací v ČR. VaVaI bude letos reprezentovat nejen Mendelova 

https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
http://www.eassh.eu/n/eassh-welcomes-new-members-we-need-your-voice
http://mendelu.cz/
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univerzita Brno, zábavný vědecký program zajistí také vědecký park VIDA!, který přiveze 
svou putovní výstavu interaktivních exponátů pro vědecké nadšence všech věkových kategorií. 
Pro děti bude zajištěn zvláštní program. Vstup na akci je zdarma. Bližší informace naleznete na 
facebookové stránce iloveczechstreetparty a ZDE. 

 
HORIZONT 2020 /  ČÁST VI  - NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Výroční konference EU4FACTS  

• Kdy: 26. 9. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Centre - JRC) organizuje 26. září 
2017 v Bruselu konferenci „EU4FACTS: Evidence for policy in a post-fact world“. Akce je 
zaměřena na hledání rovnováhy mezi fakty a hodnotami a krize důkazů a skutečností. Cílem 
konference je vytvořit řadu jasných doporučení a nabídnout prostor k setkání předních odborníků 
z oblasti vědy, politiky a médií. Více informací naleznete zde. 

 
RIO Country Reports 2016 

Online monitor výzkumu a inovací (Research and Innovation Observatory, RIO) Společného 
výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) Evropské komise zveřejnilo pravidelné 
analytické zprávy ‘RIO Country Reports‘ za rok 2016. RIO Country Reports jsou každoročně 
publikovány za účelem analýzy vývoje VaVaI ve všech 28 členských státech EU a vybraných 
zemích přidružených k H2020, s důrazem na témata důležitá pro politiky EU. Výroční zprávy 
vymezují hlavní výzvy pro daný národní systém a vyhodnocují politiky a financování. RIO Country 
Reports jsou dostupné na internetových stránkách RIO, zprávu pro ČR naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Letní škola InnoDiaCare 

• Kdy: 2. 7. 2017 - 8. 7. 2017  
• Kde: Lodž (Polsko) / Kolín nad Rýnem (Německo) 

http://mendelu.cz/
https://vida.cz/
https://www.facebook.com/iloveczechstreetparty/
http://www.czelo.cz/files/CSP-10-final-printA3_2.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/evidence-policy-post-fact-world
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Czech%20Republic/country-report
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Letní škola InnoDiaCare (Summer School for Digital innovation in Diabetes Care) se bude konat  
v Polsku (červenec) a v Německu (srpen) a je organizována partnery ze Znalostního a inovačního 
společenství v oblasti zdraví Evropského inovačního a technologického institutu. Letní škola 
určená pro studenty a absolventy a má za cíl zlepšit jejich podnikatelské dovednosti a umožnit 
jim vytvářet nové podnikatelské nápady v oblasti digitálního řízení diabetu. Další informace, 
včetně účastnických poplatků naleznete zde. 

 
Letní škola o oběhových obchodních modelech v chemickém průmyslu 

• Kdy: 20. 8. 2017 - 2. 9. 2017  
• Kde: Göteborg a Frankfurt (Německo) 

Od 20. srpna do 2. září 2017 se v Göteborgu a ve Frankfurtu (Německo) uskuteční Letní škola 
zaměřená na oběhové obchodní modely v chemickém průmyslu (Sustainable Production Systems: 
Shaping cross-company innovation) pro studenty doktorský studijních programů. Letní škola 
pořádaná Znalostním a inovačním společenstvím v oblasti klimatu (Climate KIC) Evropského 
inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation & Technology - EIT) si 
klade za cíl navrhnout řešení vedoucí k nízko-uhlíkové budoucnosti. Registrace je otevřena do 1. 
července 2017. Další informace, včetně účastnických poplatků naleznete zde. 

 
Letní škola euVENTION 

• Kdy: 11. 9. 2017 - 22. 9. 2017  
• Kde: Heidelberg (Německo) 

Ve dnech od 11. do 22. září 2017 organizuje Evropský inovační a technologický institut v oblasti 
zdraví (EIT Health) společně s Marislius Kolleg v Heidelbergu Evropskou letní školu inovací  
v oblasti chronických onemocnění (European Summer School for Innovation in Chronic Disease 
Intervention - euVENTION). Cílem EuVENTION je zlepšit možnosti prevence a léčby pro lidi 
středního věku, ohrožených nebo trpícími chronickými onemocněními. Další informace, včetně 
účastnických poplatků naleznete zde.  

 
Letní škola o udržitelném využívání půdy 

http://eithealth.eu/digital-innovation-diabetes-care-innodiacare/
https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-production-systems-creating-systems-solutions
http://eithealth.eu/european-summer-school-innovation-chronic-disease-intervention-euvention/
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• Kdy: 17. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
• Kde: Valencia (Španělsko) a Balaton (Maďarsko) 

Ve dnech od 17. do 30. září 2017 se ve Valencii a u jezera Balaton uskuteční letní škola  
o udržitelném využívání půdy (Sustainable Land Use: Decrease the Environmental Footprint – 
Increase the Economic and Social Output). Účelem této letní školy je prozkoumat a testovat 
kreativní řešení problémů s využíváním půdy v Maďarsku a Španělsku se zvláštním zaměřením na 
vodní hospodářství, lesnictví, udržitelné zemědělství a zmenšování a stárnutí populace. Registrace 
je otevřena do 28. července 2017. Letní škola je pořádaná Znalostním a inovačním společenstvím 
v oblasti klimatu (Climate KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (European 
Institute of Innovation & Technology - EIT). Další informace, včetně účastnických poplatků 
naleznete zde. 

 
Výzva k EIT Climate-KIC Start-up Accelerator 2017 

Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti 
klimatu otevřelo výzvu k předkládání přihlášek na EIT Climate-KIC Start-up Accelerator 2017. EIT 
Climate-KIC Accelerator je největší akcelerační program v Evropě pro začínající start-upy 
zaměřující se na čisté technologie. Cílem programu Start-up Accelerator je připravit začínající 
podniky na své první investory a zákazníky a pomoci jim rozšiřovat své podnikání. Uzávěrka 
podání žádostí je 3. července 2017. Další informace naleznete zde. 

 
HORIZONT 2020 /  FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Revize finančního rámce a souvislosti s financováním VaVaI (IGLO pracovní skupina 
pro implementaci) 

Dne 11. května 2017 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO pro záležitosti implementace RP 
(IGLO FP Implementation). Jako externí řečník vystoupila paní Magda Salyková (Legal Service, 
DG BUDG) s prezentací na téma stavu revize finančního nařízení (Financial Regulation, FR)  
a souvislostí s financováním výzkumu a inovací. FR, včetně výstupů procesu revize  
a zakomponování výsledků veřejné konzultace, představuje horizontální nástroje (tool box) pro 
financování evropských programů, které EK dále může využívat, není ale povinna. Řečnice  
v tomto kontextu zdůraznila, že model proplácení skutečných nákladů bude v 9.RP nadále 

https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-land-use-decrease-the-environmental-footprint
https://eit.europa.eu/newsroom/eit-ris-climate-kic-startup-accelerator
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existovat vedle zjednodušených modelů typu lump sums (pevné částky) a hojně diskutovaného 
financování na základě výstupů (output-based funding, tj. podmínek a provedení výzk. aktivit, 
nikoli výsledků). Rovněž připomněla, že se zjednodušenými formami přidělování grantů (tzv. 
payment upon delivery) se pro příjemce nebude měnit moment přidělení finančních prostředků, 
(předfinancování), neboť při případném nenaplnění podmínek (output, impact, conditions) bude 
grant krácen či revokován zpětně (tzv. clearing), tedy stejně, jako je tomu nyní. Stávající 
modelová grantová dohoda již navíc podmínky pro pilotní rozšíření pevných částek i modelu 
output-based funding navíc obsahuje. Více zde. 

 
DALŠÍ  PROGRAMY A NÁSTROJE /  EUREKA 

Záznam z akce: IGLO Open k finskému předsednictví EUREKy 

Dne 2. května 2017 se v Bruselu konalo setkání členů styčných kanceláří pro VaVaI (IGLO Open) 
na téma: „EUREKA in ERA – the view of the incoming Finnish EUREKA Chair“. Hlavním řečníkem 
setkání IGLO Open byl Heikki Uusi-Honko, budoucí předseda EUREKy a ředitel rozvoje Tekes 
(Finnish Funding Agency for Technology and Innovation). Ve své prezentaci se zaměřil na 
historii fungování EUREKy a priority nadcházejícího finského předsednictví. Záznam kanceláře 
CZELO zde. 

 
DALŠÍ  PROGRAMY A NÁSTROJE /  VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

 
Poziční dokumenty ke střednědobému hodnocení Erasmus+ 

V souvislosti s veřejnou konzultací ke střednědobému hodnocení programu Erasmus+, kterou 
Evropská komise spustila dne 28. února 2017 a do které je možné zasílat individuální, 
institucionální či národní vyjádření do 31. května 2017, probíhá na všech úrovních debata  
o implementaci programu. Konzultace má za cíl získat komentáře k programovým cílům 
Erasmus+ a efektivitě postupů k jejich dosažení a výkonnosti implementace. Níže naleznete 
seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů. Seznam budeme 
průběžně aktualizovat. 

  

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/revize-financniho-ramce-a-souvislosti-s-financovanim-vavai-iglo
http://www.czelo.cz/files/IGLO-Open-02.05-EUREKA-and-the-Finnish-Chair-2017-2018.pdf
http://www.czelo.cz/files/02.05.17-IGLO-Open-EUREKA-Finnish-Chair.1_1.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en
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ORGANIZACE / ZEMĚ  DOKUMENT 

Coimbra Group link 

Sdružení evropských univerzit (EUA) link 

NethER link 

Holandsko link 

Evropský parlament link 

UEAMPE (Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků) link 

 
Aktualizace: Účast Švýcarska v programu Erasmus+ 

Vzhledem k nezměněnému statusu Švýcarska a za účelem zajištění kontinuity činností se zeměmi 
programu Erasmus+ v období 2017-2020 navrhla švýcarská federální rada pokračovat v tzv. 
švýcarském prozatímním řešení pro Erasmus+ (Swiss interim solution for Erasmus+). Švýcarské 
vysokoškolské instituce a jiné orgány se mohou zapojit do programu Erasmus+ se statusem 
"partnerské země", jak tomu bylo doposud. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) se švýcarskými 
partnery bude realizována prostřednictvím národních zdrojů, a to v případě příchozích i odchozích 
studentů. Pokud jde o projekty KA2 (Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů), 
švýcarští partneři se mohou účastnit dvěma způsoby, a to buďto jako plnoprávní partneři 
(financování z rozpočtu Erasmus+v případě, že se prokáže přidaná hodnota švýcarského 
partnera), nebo jako přidružený partner (financovaný prostřednictvím švýcarského prozatímního 
řešení pro Erasmus+). V případě KA3 (Podpora reformy politiky) zůstává zachován dosavadní 
postup. Další informace jsou k dispozici zde. 

 
DALŠÍ  PROGRAMY A NÁSTROJE /  SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Zpráva o územním dopadu na inteligentní specializaci 

Výbor regionů (Committee of Regions - CoR) nedávno zveřejnil zprávu o územním dopadu na 
inteligentní specializaci (Territorial impact report on smart specialisation). Zpráva se zabývá 
možným hospodářským, sociálním a environmentálním dopadem strategie inteligentní 
specializace, jakož i překážkami, které je třeba ještě překonat. Podle zprávy je platforma 
inteligentní specializace vynikajícím nástrojem pro sdílení znalostí a inovací, a to i ve veřejném 
sektoru. V závěru zprávy odborníci zdůraznili, že je nezbytné, co nejdříve zahájit diskusi  

http://www.czelo.cz/files/COIMBRA-GROUP-POSITION-PAPER-ON-ERASMUS-plus-.pdf
http://www.czelo.cz/files/EUA.pdf
http://www.czelo.cz/files/NethER.pdf
http://www.czelo.cz/files/Netherlands-Erasmus.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0389&language=en
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_comments_on_Erasmus_mid_term_review_2017.pdf
https://swisseducation.educa.ch/en
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o inteligentní specializaci po roce 2020 a zjednodušit dostupné nástroje pro navrhování  
a implementaci strategií inteligentní specializace. Celou zprávu naleznete zde. 

 
DALŠÍ  PROGRAMY A NÁSTROJE /  OSTATNÍ  

Česko-bavorská spolupráce 2018-2020 

Na základě úspěšné spolupráce z minulých let připravuje Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění 
a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou výzvu k podávání návrhů společných česko-
bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Cílem výzvy je podpora přeshraniční 
spolupráce a poskytnutí příležitostí mladým výzkumným pracovníkům. Výzva bude otevřena pro 
všechny vědecké oblasti základního výzkumu a vítány budou projekty z oblasti lékařských věd  
a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech. Předpokládané vyhlášení výzvy je na přelomu 
června a července. Bližší informace naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  ČESKÁ REPUBLIKA 

Věda a technologie v demokratické společnosti: konference o odpovědném výzkumu 

• Kdy: 23. 6. 2017  
• Kde: Praha (Česká republika) 

Dne 23. června 2017 pořádá Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Technickou 
agenturou České republiky v Praze konferenci s názvem " Science and Technology in Democratic 
Society: How to Make Research and Innovation Responsible?” Akce je organizována skupinou 
„Odpovědný výzkum a inovace" (RRI) podporovanou v rámci Strategie AV 21 (strategie Akademie 
věd ČR pro 21. století) a zaměřuje se na to, jak může řízení vědy a výzkumu a inovací a vědecké 
komunikace zodpovědně podporovat veřejné hodnoty a přechod demokratické společnosti  
k technologické transformaci (tj. Průmysl 4.0). Další informace, včetně podrobné agendy  
a registrace, naleznete zde.  

 
Česko-bavorská spolupráce 2018-2020 

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/TIA/smart-specialisation.pdf
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/chystana-cesko-bavorska-spoluprace-na-leta-2018-2020-1?lang=1
http://www.czelo.cz/files/RRI.pdf
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Na základě úspěšné spolupráce z minulých let připravuje Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění 
a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou výzvu k podávání návrhů společných česko-
bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Cílem výzvy je podpora přeshraniční 
spolupráce a poskytnutí příležitostí mladým výzkumným pracovníkům. Výzva bude otevřena pro 
všechny vědecké oblasti základního výzkumu a vítány budou projekty z oblasti lékařských věd  
a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech. Předpokládané vyhlášení výzvy je na přelomu 
června a července. Bližší informace naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Technologické sympozium 2017 

• Kdy: 24. 8. 2017 - 26. 8. 2017  
• Kde: Alpbach (Rakousko) 

Ve dnech od 24. do 26. srpna 2017 se v tyrolském městě Alpbach uskuteční Technologické 
sympozium. Cílem letošního ročníku s hlavním tématem "Konflikt a spolupráce" je najít nové 
cesty a nástroje pro společnost v procesu transformace. Hlavní pozornost bude věnována novým 
technologiím, jako jsou digitální technologie a virtuální svět. Další informace o akci, včetně 
registračních poplatků naleznete zde. 

 
Výroční konference EU4FACTS  

• Kdy: 26. 9. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Centre - JRC) organizuje 26. září 
2017 v Bruselu konferenci „EU4FACTS: Evidence for policy in a post-fact world“. Akce je 
zaměřena na hledání rovnováhy mezi fakty a hodnotami a krize důkazů a skutečností. Cílem 
konference je vytvořit řadu jasných doporučení a nabídnout prostor k setkání předních odborníků 
z oblasti vědy, politiky a médií. Více informací naleznete zde. 

 
Školení o využívání prognostiky v partnerstvích mezi veřejnými subjekty 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/chystana-cesko-bavorska-spoluprace-na-leta-2018-2020-1?lang=1
https://www.era-learn.eu/news/save-the-date-21-22-september-2017-implementing-era-net-cofund-berlin-1
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/evidence-policy-post-fact-world
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• Kdy: 26. 9. 2017 - 27. 9. 2017  
• Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 26. a 27. září 2017 pořádá platforma ERA-LEARN 2020 ve Vídni školení o využívání 
prognostiky v partnerstvích mezi veřejnými subjekty (Using foresight in public-to-public 
partnerships - P2Ps). Cílem semináře je podpořit řídící struktury partnerství mezi veřejnými 
subjekty v jejich úsilí o rozvoj, sladění a aktualizaci jejich programů strategického výzkumu (a 
inovací) v nadnárodním kontextu společných programových iniciativ. Účastníci se seznámí  
s metodami předvídatelnosti a naučí se jak naplánovat a nastavit prognostické procesy. 
Registrace je otevřená do 26. srpna 2017. Víc informací, včetně registrace naleznete zde. 

 
Konference FOOD 2030 

• Kdy: 16. 10. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 16. října 2017 se v Bruselu uskuteční konference na téma "Harnessing Research and 
Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue ". Akce, pořádaná Evropskou komisí, má za 
cíl šířit úspěšné evropské iniciativy v oblasti vědy a inovací a přispět k probíhající debatě ohledně 
výživy a bezpečnosti. Další informace, včetně podrobného programu, naleznete zde. 

 
Konference o inovacích v zadávání veřejných zakázek 

• Kdy: 17. 10. 2017 - 18. 10. 2017  
• Kde: Tallinn (Estonsko) 

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Tallinnu uskuteční konference o inovacích v zadávání 
veřejných zakázek (Conference on Innovation Procurement). Akci pořádá Iniciativa Evropské 
komise EAFIP pod záštitou estonského předsednictví ve spolupráci s estonským ministerstvem 
hospodářství a komunikací a s Evropskou komisí (DG CNECT). Cílem konference je sdílet 
zkušenosti o inovacích v zadávání veřejných zakázek prostřednictvím IKT napříč Evropou  
a usnadnit vytváření kontaktu mezi zainteresovanými stranami, za účelem diskuse o nových 
nápadech, iniciativách a možnostech financování. Další informace včetně registrace naleznete 
zde. 

https://www.era-learn.eu/events/era-learn-training-course-using-foresight-in-public-public-partnerships-p2ps-2/FlyerForesightTraining_web.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0D9DC203-9DED-C5CA-16800D19939A0484
http://eafip.eu/events/conference_on_innovation_procurement/
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Střednědobé hodnocení strategie pro jednotný digitální trh 

Evropská komise zveřejnila střednědobé hodnocení strategie pro jednotný digitální trh (Mid-term 
review of the Digital Single Market strategy), která byla přijatá v květnu roku 2015. Kromě 
posouzení dosaženého pokroku EK zdůraznila tři hlavní oblasti, kde je zapotřebí další akce EU, 
včetně rozvoje Evropské datové ekonomiky, kybernetické bezpečnosti a podpory online platforem 
jako odpovědných hráčů spravedlivého internetového ekosystému. Celá zpráva je k dispozici zde. 

 
EASSH výzva k členství 

Evropská aliance pro společenské a humanitní vědy (European Alliance for Social Sciences and 
Humanities – ESSH), založená v roce 2015 s cílem podporovat význam sociálních a humanitních 
věd (SSH) na všech relevantních úrovních evropské politiky (zejména výzkumu a vzdělávání), 
vyzívá k aktívnímu členství v alianci. Cílem kampaně je zvýšit kritickou masu za účelem 
efektivnějšího lobování za přidělení odpovídajícího rozpočtu příštího rámcového programu pro 
SSH, inteligentní integraci a zamezení „rozplynutí“ společenskovědních témat do ostatních oblastí 
RP. Více informací naleznete zde. 

Přehled o jednotlivých zemích – aktuální stav EFSI 

Evropská komise zveřejnila aktualizované údaje o jednotlivých zemích týkající se Evropského 
fondu pro strategické investice (European Fund for Strategic Investment - EFSI). EFSI je 
nástrojem, který má podpořit financování projektů infrastruktur a inovací a přilákat soukromý 
kapitál. Informační přehledy poskytují informace o operacích schválených pro danou zemi v rámci 
nástroje EFSI a objemu financování, jakož i výši investic, které se očekávají. Mimo jiné je tu 
zahrnutý i přehled dosavadního financování napříč všemi členskými zeměmi. Informační přehledy 
a související informace naleznete zde. 

 
Evropský semester – Doporučení pro jednotlivé země 

Evropská komise zveřejnila Doporučení pro jednotlivé země 2017 (Country Specific 
Recommendations - CRs), v nichž uvádí své cílené politické pokyny pro jednotlivé členské státy  
v oblasti hospodářské politiky na následujících 12 až 18 měsíců. Podle EK, je za účelem posílení 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44527
http://www.eassh.eu/n/eassh-welcomes-new-members-we-need-your-voice
https://ec.europa.eu/commission/publications/country-factsheets-investment-plan-state-play_en
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pozitivních trendů a konvergence v rámci jednotlivých zemí a EU, nezbytné dosáhnout 
inkluzivnější, robustnější a udržitelnější růst, a to i prostřednictvím větší konkurenceschopnosti  
a inovací. Více informací naleznete zde a doporučení pro Českou republiku naleznete zde. 

 
Závěry Rady pro konkurenceschopnost - část výzkum (30. 5. 2017) 

Dne 30. května 2017 proběhl druhý den zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost věnovaný 
výzkumu. Ministři přijali závěry ve třech oblastech: 1) Přijetí Kosmické strategie pro Evropu 
(vytyčení strategických priorit kosmické politiky), 2) Zefektivnění podmínek pro monitorování 
výzkumu a inovací a podávání souvisejících zpráv (harmonizace v rámci Evropského výzkumného 
prostoru, včetně diskuse nad hospodářskými parametry veřejných investic do VaVaI) a konečně 
3) Iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), 
zahájení příprav implementace. NB ČR od své účasti ustoupila. 

• Oficiální dokumenty jsou k dispozici ZDE. 

 
POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR /  MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

  

 
Science Café s Janem Konvalinkou 

• Kdy: 28. 6. 2017  
• Kde: Brusel (Belgie) 
• Registrace: http://geform.tc.cz/science_cafe6  

Česká styčná kancelář pro vědu, vývoj a inovace pořádá spolu se svými partnery 28. června 2017 
v Plzeňském domě v pořadí již šesté Science Café. Tentokrát bude hostem biochemik Jan 
Konvalinka, který se podílel se na vývoji prvních inhibitorů HIV proteázy a v současné době se 
zabývá vývojem virové rezistence. Dr. Konvalinka zastává funkci prorektora pro výzkum na 
Univerzitě Karlově v Praze a vede výzkumnou skupinu na Ústavu organické chemie a 
biochemie Akademie věd ČR. Po neformální debatě bude následovat číše vína. Další informace 
naleznete v pozvánce zde. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_czech_republic_1.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2017/05/29-30/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+30+May+-+Competitiveness+Council%2c+29-30%2f05%2f2017
http://geform.tc.cz/science_cafe6
http://cuni.cz/UK-1.html
https://www.uochb.cz/web/structure/31.html?lang=cz
https://www.uochb.cz/web/structure/31.html?lang=cz
http://www.czelo.cz/files/Akce-2017/Science-Cafe-J-Konvalinka2.pdf
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POLITIKA VAVAI /  EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR /  SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ  

Seminář na téma spolufinancovaní ERA-NET 

• Kdy: 21. 9. 2017 - 22. 9. 2017  
• Kde: Berlín (Německo) 

Ve dnech 21. a 22. září 2017 pořádá konsorcium ERA-LEARN 2020 v Berlíně seminář na téma 
implementace programu typu ERA-NET COFUND). Účastníci budou seznámeni se systémem 
spolufinancování ERA-NET, s webovou stránkou projektu ERA-LEARN 2020 a s online nástroji 
ERA-LEARN. Více informací o události naleznete zde. 

 
POLITIKA VAVAI /  OPEN ACCESS 

OpenCon 2017 

• Kdy: 11. 11. 2017 - 13. 11. 2017  
• Kde: Berlín (Německo) 

Ve dnech 11. až 13. listopadu 2017 se v Berlíně uskuteční konference OpenCon 2017, pořádaná 
koalicí Right to Research Coalition and SPARC (Academia Publishing and Academic Resources 
Coalition). Cílem třídenní konference je poskytnout informace o otevřeném přístupu, otevřeném 
vzdělávání a otevřených údajích a podnítit kroky směřující k otevřenějšímu systému pro sdílení 
informací. Registrace se otevírá 27. června 2017. Další informace o události naleznete zde. 

 
Zpráva "Europe's future: Open Innovation, Open Science, Open to the World" 

Expertní skupina v oblasti VaVaI (Research, Innovation and Science Policy Experts – RISE) 
publikovala zprávu „Europe's future: Open Innovation, Open Science, Open to the World“. Cílem 
publikace je uvažovat o aktuálních a budoucích výzvách VaVaI a navrhnout, ve kterých oblastech 
jsou zapotřebí konkrétní politická opatření. Ve své zprávě RISE zdůrazňuje, že úspěšný posun 
směrem k otevřené vědě a otevřeným inovacím výrazně zvýší hospodářský a sociální dopad 
výzkumu a inovací. Celou zprávu naleznete zde. 

https://www.era-learn.eu/news/save-the-date-21-22-september-2017-implementing-era-net-cofund-berlin-1
http://www.opencon2017.org/opencon_2016_berlin
http://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/publications/ki0217113enn.pdf#view=fit&pagemode=none


 

           6. číslo, ročník 2017 

33 

 
Pilotní projekt 7.RP k Open Access prodloužen 

Pilotní projekt 7.RP k Open Access (FP7 post-grant Open Access pilot) byl prodloužen o 10 
měsíců s termínem ukončení 28. února 2018. Pilotní projekt, který provozuje síť OpenAIRE (Open 
Access Infrastructure for Research in Europe), poskytuje bezplatný online přístup k výsledkům 
výzkumných projektů 7. Pravidla a kritéria zůstávají stejná, jakož i maximální počet publikací 
financovaných na jeden projekt (tj. 3). Další informace naleznete zde. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-openaire-fp7-post-grant-open-access-pilot
http://www.czelo.cz/
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