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sdružuje jak organizace, tak studenty ve smyslu navázání spolupráce, je lehce obslužný. Systém 

také umožňuje evaluaci navázané spolupráce jak ze strany studentů, tak ze strany firmy.  

 

 

 

NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 6. až 14. 7. 2014 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

Horizont 2020 

Část I - Vynikající věda 

Evropská rada pro výzkum 

Část II - Vedoucí postavení v průmyslu 

Základní a průmyslové technologie 

Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-9
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-19
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-20
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-36
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-37
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-50
PSUP
Obdélník

PSUP
Obdélník
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Část III - Společenské výzvy 

Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

Zajištěná, čistá a účinná energie 

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

Evropa v měnícím se světě - společnosti podporující začleňování 

Zabezpečené společnosti - ochrana svobody a bezpečnosti Evropy 

Část IV - Šíření excelence a rozšiřování účasti 

Část V - Věda se společností a pro společnost 

Část VI - Nejaderné přímé akce JRC 

Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

Další programy a nástroje 

EUREKA 

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže 

Výzvy 

Horizont 2020 

Politika VaVaI 

Evropská politika výzkumu 

Evropský výzkumný prostor 

Mezinárodní spolupráce 

 

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

ERC Newsletter 

V červnovém newsletteru Evropské výzkumné rady (ERC) naleznete informace  

o květnovém Evropském business summitu, norském výzkumu, grantech a výzvách ERC a dalších 

akcích z oblasti vědy a výzkumu. Newsletter naleznete ke stažení zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ  

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

ICT Proposers day 2014 

o Kdy: 9. 10. 2014 až 10. 10. 2014 

o Kde: Florencie (Itálie) 

Ve dnech 9.–10. října 2014 se v italské Florencii uskuteční celoevropská konference  

a partnerská burza pro účastníky a potenciální předkladatele projektů v oblasti ICT. Jedná se  

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-58
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-59
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-63
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-212
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-216
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-228
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-232
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-236
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-71
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-75
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-10
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-83
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-11
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-103
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-104
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-12
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-248
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-129
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/125-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo-1#sphere-138
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/novinky/erc-newsletter
http://www.czelo.cz/files/newsletter-June-2014.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/save-the-date-ict-proposers-day-2014
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o největší událost svého charakteru v ICT, kterou zastřešuje Evropská komise, a jedinečnou 

možnost prezentovat své aktivity a oslovit budoucí partnery nejen do projektů H2020. Informace 

o akci jsou postupně zveřejňovány na stránce zde. 

 

Grafen zdvojnásobil počet partnerů 

Grafen, jedna z největších evropských výzkumných iniciativ, přijala na základě poslední výzvy  

k předkládání návrhů dalších 66 nových partnerů. Kromě akademických institutů a výzkumných 

ústavů se zvyšuje i podíl malých a středních podniků v konsorciu. Projekt Grafen, který tvoří 

součást iniciativ budoucích a vznikajících technologií (FET), je rozplánován na deset let s investicí 

1 miliardy eur. Do projektu je zapojeno také 13 českých institucí – kompletní seznam viz zde. 

Oznámení evropské komise naleznete zde. 

Soutěž o technologického ředitele roku 

Spinverse Ltd. a EIRMA (European Industrial Research Management Association) vyhlásily soutěž 

o evropského technologického ředitele roku. Cena bude udělena nejinovativnějšímu 

technologickému lídrovi, jenž významně přispívá k růstu firmy právě prostřednictvím technologií. 

Více podrobností o soutěži naleznete na tomto odkaze, kde je rovněž možné i nominovat 

vlastního kandidáta do 24. srpna 2014. 

Databáze veřejných výsledků projektů AAL 

Společný program pro aktivní a asistované žití (Ambient Assisted Living) publikoval na svých 

stránkách databázi výsledků financovaných projektů v pěti doposud uskutečněných výzvách. 

Databázi naleznete zde. 

Nový ředitel ESA 

Evropská kosmická agentura (ESA) se sídlem v Paříži vypsala výběrové řízení na pozici nového 

generálního ředitele této instituce. Možnost zasílat vyjádření zájmu je otevřená do 18. srpna 

2014. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

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

V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspele-materialy/novinky/grafen-zdvojnasobil-pocet-partneru
http://graphene-flagship.eu/
http://www.phantomsnet.net/GFpilot/GFreg/members.php
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-707_cs.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/soutez-o-technologickeho-reditele-roku
http://www.ctoeurope.net/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/databaze-verejnych-vysledku-projektu-aal
http://www.aal-europe.eu/
http://deliverables.aal-europe.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vesmir/novinky/novy-reditel-esa
http://www.esa.int/hr/PDF/ESA-VN-HO-2014-012.pdf
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GreenEcoNet - konference k ekologizaci SMEs 

Dne 25. června 2014 se v Bruselu uskutečnila výroční konference projektu GreenEcoNet, který je 

zaměřen na ekologizaci malých a středních podniků (SMEs).  

V den konference byla také spuštěna platforma greeneconet.eu, která slouží pro sdílení 

ekologických řešení SMEs. Zápis z konference kanceláře CZELO naleznete zde.   

První výsledky výzvy SME Instrument 

Agentura EASME, která spravuje mj. nový nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument), 

zveřejnila první statistiky po uzávěrce, která proběhla 18. června 2014. Celkový počet přijatých 

návrhů projektů je 2 666 – předpokládaná míra úspěšnosti se očekává 6,2 %. Nejvíce návrhů 

pochází z Itálie (436), Španělska (420) a Velké Británie (232). Subjekty z České republiky podaly 

21 návrhů projektů. Hodnocení by mělo proběhnout do konce července. Další podrobnosti 

naleznete zde. 

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

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Informační den IMI 2 

o Kdy: 30. 9. 2014 

o Kde: Brusel, Belgie 

Iniciativa pro inovativní léčiva bude organizovat informační den k první výzvě v rámci IMI 2, který 

se bude konat 30. září 2014 v Bruselu. Cílem je představit pravidla financování a intelektuálního 

vlastnictví IMI 2, program bude zahrnovat i workshopy a prezentace koordinátorů projektů  

k tématům první výzvy. Více informací o akci naleznete na tomto odkaze. 

Konference Global IQ - Kvantifikace dopadů globálních změn 

Dne 17. června 2014 se v Bruselu konala závěrečná konference tříletého projektu Global IQ  

– kvantifikace dopadů globálních změn, na které byly představeny závěry výzkumu. Zápis z akce 

naleznete zde.   

Vědecký panel pro oblast zdraví 

Evropská komise zveřejnila dokument obsahující informace o kompetencích  

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/greeneconet-konference-k-ekologizaci-smes
http://www.czelo.cz/files/25.06.14-GreenEcoNet.doc
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/prvni-vysledky-vyzvy-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-celebrates-first-great-success-after-first-cut-off-date_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/informacni-den-imi-2
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/16/imi-2-open-info-day-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/kvantifikace-dopadu-globalnich-zmen-zapis-z-konference
http://www.czelo.cz/files/17.06.14-Global-IQ_1.doc
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/vedecky-panel-pro-oblast-zdravi
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a působení odborného vědeckého poradního panelu pro společenskou výzvu Zdraví. Mezi činnosti 

vědeckého panelu patří mj. předkládání analýz vývoje v oblasti společenské výzvy Zdraví  

a souvisejících doporučení. Soubor, ve kterém naleznete také seznam členů panelu, je  

k dispozici zde. 

 

Výzva IMI 2 – indikativní témata 

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI2) zveřejnila seznam indikativních témat pro připravovanou 

výzvu. Finální témata budou známa po schválení IMI řídící rady (IMI Governing Board). Více 

informací naleznete zde. 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

CZELO uspořádalo konferenci o výzkumu vodních zdrojů pro zemědělství 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala ve spolupráci se 

Stálým zastoupením České republiky při EU a Ministerstvem zemědělství ČR půldenní odbornou 

konferenci s názvem „Water research for agriculture – sustainable resources of water in 

Europe“, která se uskutečnila dne 10. června 2014 v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU  

v Bruselu. Akce přilákala více než 60 účastníků. 

Konferenci zahájila Šárka Brábníková, vedoucí úseku sektorových agend B na Stálém zastoupení 

ČR při EU, která přivítala účastníky a vyzdvihla důležitost tématu konference a diskuze s širokou 

odbornou veřejností. Následoval první blok prezentací zaměřených na politické otázky v oblasti 

výzkumu vodních zdrojů a v rámci kterého vystoupili Jiří Jílek (vedoucí úseku zemědělství  

a životního prostředí na Stálém zastoupení ČR při EU), Claire McCamphill (generální ředitelství 

Evropské komise pro životní prostředí, implementace rámcové směrnice EU pro vodu), Giovanni 

Bidoglio (Společné výzkumné středisko Evropské komise – JRC), Inge van Oost (generální 

ředitelství Evropské komise pro zemědělství) a Antonio Lo Porto (evropská technologická 

platforma pro vodu WssTP). 

Druhá část konference byla zaměřena na praktické příklady zástupců českých  

a evropských institucí věnujících se dané problematice. Svůj příspěvek přednesli zástupci 

konkrétních výzkumných institucí z České republiky, Nizozemí a Španělska, a to Petr Fučík  

z Ústavu meliorací a ochrany půdy AV ČR v.v.i., Petr Kupec  

http://ec.europa.eu/research/health/pdf/mandate-of-the-sph-18062014_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/vyzva-imi-2-indikativni-temata
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/czelo-usporadalo-konferenci-k-vodnim-zdrojum-v-zemedelstvi
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z Mendelovy univerzity v Brně, Diego Intrigliolo reprezentující Španělskou radu pro výzkum, Peter 

Schipper z ústavu Alterra univerzity Wageningen a Wilfred Appelman, zástupce projektu 

RESFOOD. Čeští řečníci prezentovali aktivity svých pracovišť  

a zapojení do projektů mezinárodní a evropské spolupráce, včetně odborných vzdělávacích 

projektů pro studenty. 

V rámci diskuze několikrát zaznělo, že je nezbytné vnímat problematiku vodních zdrojů 

komplexně a nejenom z pohledu odlišných zájmových skupin (např. zemědělců, ochránců přírody 

apod.). Nové technologie by měly být vyvíjeny ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, 

neméně důležitý je aspekt vzdělávání a šíření povědomí a nových postupech a metodách. 

Finální program konference naleznete zde. 

Prezentace z konference: 

Jiří Jílek (Permanent Representation of the Czech Republic to the EU) 

Claire McCamphill (Water Framework Directive, DG Environment, European 

Commission) Giovanni Bidoglio (Joint Research Centre, European Commission) 

Inge van Oost (European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability, 

DG Agriculture and Rural Development, European Commission)  

Antonio Lo Porto (WssTP, The European Water Platform) 

Petr Fučík (Research Institute for Soil and Water Conservation, Czech Republic) 

Petr Kupec (Mendel University in Brno, Czech Republic), prezentace1, prezentace2 

Diego Intrigliolo (Spanish Research Council, CSIC, Spain)  

Peter Schipper (Alterra, Environmental Science Group of Wageningen University, 

Netherlands) Wilfred Appelman (RESFOOD project) 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ  

A ÚČINNÁ ENERGIE 

Partnerská burza pro oblasti Energetika a Změna klimatu H2020 

o Kdy: 9. 10. 2014 

o Kde: Lille (Francie) 

Dne 9. října 2014 se bude ve francouzském Lille konat evropská partnerská burza pro aktéry, 

kteří mají zájem o zapojení do mezinárodních projektů Horizontu 2020  

v oblastech Energie a Změna klimatu. Akce bude rozdělena do několika tematických workshopů. 

http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/WATER-RESEARCH-FOR-AGRICULTURE-half-day-conference-10-June-2014-Brussels-FINAL.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/01-Jiri-Jilek-Water-management-agriculture-cz.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/02-Claire-McCamphill-water-policy-drivers-for-R-I-.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/03-2014-06-Water-Agriculture-GB.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/04-Inge-van-Oost-2014-June-10-Brussels-Water-research-for-agriculture-Inge-Van-Oost.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/05-Antonio-Lo-Porto-Brussels-Conference-10-06-2014-Antonio-Lo-Porto.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/06-Petr-Fucik-VUMOP-Brussels-10.6.2014.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/07-kupec-poprar-prez-Brusel.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/07-poprar-prez-brusel-priloha.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/08-Diego-Intrigliolo-PDFPresentation.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/09-Peter-Schipper-agricultre-and-water-Peter-Schipper-10-6-2014-2-_2.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agri-konference-10/6/2014/10-Wilfrem-Appelman-RESFOOD-TNO-Appelman-presentation-Water-Research-for-Agriculture10-june-2014-c.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/partnerska-burza-pro-oblasti-energetika-a-zmena-klimatu-h2020
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Podrobnosti naleznete zde. 

 

 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ  

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Informační den priority Doprava 

o Kdy: 13. 10. 2014 09:00–18:00 

o Kde: Brusel 

V pondělí 13. října se v Bruselu bude konat informační den pro zájemce o přípravu 

návrhů projektů do výzvy H2020 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Výzva bude 

vyhlášena během září. Infoden by měl nabídnout kromě podrobných informací  

o výzvě především možnost setkání s potenciálními projektovými partnery. Registrace bude 

otevřena v nejbližší době zde. 

Evropské fórum klastrů pro logistiku 2014 

o Kdy: 14. 10. 2014–15. 10. 2014 

o Kde: Brusel 

V Bruselu se bude konat první Evropské fórum klastrů pro logistiku. Cílem akce je podpořit roli 

evropských regionů a jejich potenciál ve výzkumu a inovacích pomocí posílení role klastrů 

sdružujících podniky, výzkumné instituce a veřejnou správu,  

v tomto případě v oblasti logistiky. Podrobnější informace naleznete zde. 

Informační den pro partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Evropská komise oznámila datum konání informačního dne pro čtyři partnerství veřejného  

a soukromého sektoru (PPP) – Green Vehicles, Energy Efficient Buildings, Factories of the Future 

a SPIRE. Akce se uskuteční 21. října v Bruselu. Registrace na infoden by měla být otevřena  

v polovině srpna. Podrobnější informace budou v dohledné době k dispozici na stránkách EK zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ. 

http://brokerage-h2020.jinnove.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/informacni-den-priority-doprava
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2014/index_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/evropske-forum-klastru-pro-logistiku-2014
http://www.etp-logistics.eu/alice/en/news___events/events_and_projects/final_conference/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/novinky/informacni-den-pro-partnerstvi-verejneho-a-soukremeho-sektoru
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
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SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Mezinárodní konference “Evropa v krizi” 

o Kdy: 4. 8. 2014 až 5. 8. 2014 

o Kde: Berlín, Německo 

Chorvatské Centrum pro výzkum v sociálních a humanitních vědách bude pořádat mezinárodní 

konferenci k evropské krizi, zahrnující širokou škálu témat – od evropské identity či antisemitismu 

až po migrační politiky a ekonomickou krizi. Konference se bude konat od 4. do 5. srpna 2014  

v Berlíně. Více informací o akci, včetně témat příspěvků a registračního poplatku, naleznete 

na stránkách konference. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI ‚ 

– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Zápis z konference na téma systémů sociálního zabezpečení 

Konference „Budování inkluzivních sociálních systémů – dialog mezi výzkumem  

a praxí“, která se uskutečnila v Bruselu 5. června, představila výsledky čtyř projektů 

financovaných z fondů Evropské komise v rámci výzvy Místní sociální systémy podporující sociální 

soudržnost – jedná se o projekty COPE, FLOWS, Localise a WILCO. Záznam kanceláře CZELO 

naleznete zde.   

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Informační den k výzvám H2020 v oblasti Widening 

Dne 3. července 2014 proběhl v Bruselu informační den k výše uvedeným výzvám. Záznam 

kanceláře CZELO naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Konference FTA 2014 

o Kdy: 27. 11. 2014 až 28. 11. 2014 

o Kde: Brusel, Belgie 

Společné výzkumné středisko JRC) EK organizuje ve dnech 27.–28. listopadu 2014  

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/mezinarodni-konference-evropa-v-krizi
http://socialsciencesandhumanities.com/index.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/novinky/zapis-z-konference-na-tema-systemu-socialniho-zabezpeceni
http://www.czelo.cz/files/05.06.14-Konference-Inclusive-welfare-systems_2.doc
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/informacni-den-k-vyzvam-h2020-v-oblasti-widening
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/03.07.2014-Informacni-den-k-Widening-H2020.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/akce/konference-fta-2014
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v Bruselu pátou odbornou konferenci k analýzám technologií orientovaných do budoucna (Future 

oriented-technology analysis, FTA). Mottem letošní akce je „Engage today to shape tomorrow“  

a ke třem hlavním tématům patří: FTA and Innovation Systems; Creative interfaces for forward 

looking activities; Cutting edge FTA approaches. Další informace jsou dostupné zde. 

 

Zpravodaj Evropského fóra pro vědu a průmysl 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) zveřejnilo nové číslo Zpravodaje Evropského fóra pro vědu 

a průmysl za červen 2014. Obsahuje informace o aktivitách JRC pro potřeby průmyslu, aktuální 

příklady o inovacích ve vědě i průmyslu i přehled budoucích akcí. Zpravodaj naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Školení k managementu výzkumu 

o Kdy: 16. 9. 2014 až 17. 9. 2014 

o Kde: Hamburk, Německo 

Společnost TuTech Innovation organizuje ve dnech 16.–17. září 2014 v Hamburku (DE) školení v 

managementu v oblasti výzkumu (ReMaT – research management training), určené začínajícím 

vědcům, zvláště doktorandům od druhého roku jejich studia. Vítáni jsou účastníci z různých zemí. 

Další informace jsou dostupné zde. 

Průvodce přípravou grantové dohody projektů H2020 

Evropská komise zveřejnila průvodce pro přípravu grantové dohody projektů programu H2020. 

Dokument zohledňuje skutečnost, že díky zkrácení tzv. time to grant již nebude obsažena fáze 

vyjednávání o grantové dohodě (grant negotiations phase), ale pouze příprava grantové dohody 

(grant agreement preparation phase). Dokument dále obsahuje popis standartních postupů při 

přípravě grantové dohody, a to včetně časových limitů. Průvodce naleznete zde. 

Modelová konsorciální smlouva MCARD 

Sdružení DIGITALEUROPE, zastupující aktéry v oblasti evropského ICT průmyslu  

a elektroniky, zveřejnilo modelovou konsorciální smlouvu pro projekty H2020, tzv. MCARD (Model 

Consortium Agreement for Research, Development and Innovation). Detailní informace  

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/engage-today-shape-tomorrow
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/novinky/zpravodaj-evropskeho-fora-pro-vedu-a-prumysl
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/newsletters/efsi-newsletter-issue-40-june-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/skoleni-k-managementu-vyzkumu
http://www.remat4skills.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/pruvodce-pripravou-grantove-dohody-projektu-h2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/gap/h2020-guide-gap_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/modelova-konsorcialni-smlouva-mcard
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a dokument ke stažení naleznete na stránce zde. 

Zpráva JRC k internacionalizaci výzkumu v oblasti ICT a ochraně IP 

Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo zprávu  

o internacionalizaci výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).  

V první části zpráva analyzuje mezinárodní ochranu ICT prostřednictvím prozkoumání přihlášek 

mezinárodních patentů. Ve druhé části pak experti zkoumají způsoby a dynamiku 

internacionalizačních procesů VaV v oblasti ICT. Zprávu si můžete přečíst zde. 

Výuková sada k IP 

Evropský patentový úřad (European Patent Office, EPO) zveřejnil nový produkt, který rozšiřuje 

předchozí učební sadu učebních materiálů Patent Teaching Kit. Nová učebnice byla připravena ve 

spolupráci s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), nazvána je „IP Teaching Kit“  

a pokrývá všechny druhy duševního vlastnictví. V této fázi je k dispozici pouze první část „IP 

Basic“ (v angličtině, francouzštině a němčine), další dvě části (IP Advanced a IP Search Tools) 

budou zveřejněny v příštích měsících. Dokument naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

Informační brožura k programu Eurostars 

V polovině května 2014 byla Sekretariátem Eureka publikována nová informační brožura 

„Eurostars. What’s in it for you?”, která představuje hlavní rysy tohoto nadnárodního programu, 

jeho dopady a podporu zástupci národních grantových orgánů. Brožura je k dispozici zde. 

Otevřena výzva programu Eurostars-2 

Program Eurostars-2 poskytuje finanční granty na nadnárodní inovační projekty, jejichž produkty 

by se měly dostat na trh do dvou let. Je určen zvláště malým  

a středním podnikům aktivním v oblasti výzkumu, které vyvíjejí inovativní výrobky, procesy  

a služby. V rámci této otevřené výzvy lze podávat návrhy projektů do 11. 9. 2014. Veškeré 

relevantní informace naleznete zde. 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Výzva k twinningu 

http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/zprava-jrc-k-internacionalizaci-vyzkumu-v-oblasti-ict-a-ochrane
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/JRC-report.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/vyukova-sada-k-ip
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/informacni-brozura-k-programu-eurostars
http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=d50df8d8-bb1c-4d18-a5ee-87a9bd0bc26c&groupId=10137
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/otevrena-vyzva-programu-eurostars-2
https://www.eurostars-eureka.eu/applicationInformation
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/vyzva-k-twinningu
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Dne 2. července 2014 byla zveřejněna výzva k twinningu. Tento nástroj spadá do části programu 

H2020 nazvané „Spreading excellence and widening participation“.  

K dispozici je rozpočet v celkové výši 64 120 000 €. Uzávěrka této výzvy byla posunuta na  

7. 5. 2015. Detailní informace jsou zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Nová brožura o unijních programech 2014–2020 

CZELO ve spolupráci s CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu) připravili společně 

informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, 

infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020. Naleznete zde přehledně informace  

o jednotlivých programech, včetně jejich tematického zaměření, základních pravidel pro 

implementaci projektů, financování a kontakních údajích a relevatních internetových odkazech 

pro získání další informace a poradenství. Brožura je k dispozici v elektronické formě pod 

odkazem zde. 

Prozatímní řešení financování švýcarských výzkumníků 

Švýcarsko vydalo prozatímní opatření pro financování švýcarských výzkumníků zapojených do 

projektů v rámci Horizontu 2020. Prozatímní opatření byla zavedena  

z důvodu nedořešené asociace Švýcarska do evropského rámcového programu Horizont 2020,  

v důsledku čehož nemohou být švýcarští výzkumníci dotování z fondů Evropské unie. Podrobnosti 

naleznete zde. 

Návod EK k zadávání veřejných zakázek 

Evropská komise zveřejnila nový návod k zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (Public 

Procurement of Innovation – PPI). Návod přehledně vysvětluje jak v případě PPI postupovat, 

nabízí odpovědi na nejčastěji kladené otázky a obsahuje případové studie i přehled evropských 

direktiv pro PPI. Návod je možné stáhnout zde. 

Další návod k PPI bude vydán v září 2014. 

Nové složení ITRE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/nova-brozura-o-unijnich-programech-2014-2020
http://www.czelo.cz/cs/o-czelo/publikace/brozura-o-unijnich-programech-2014-2020
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/prozatimni-reseni-financovani-svycarskych-vyzkumniku
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=53516
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/navod-ek-k-zadavani-verejnych-zakazek
http://www.czelo.cz/files/PPI-Platform-Guide-new-final-download.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/nove-slozeni-itre
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Nově zvolený Evropský parlament schválil seznam členů parlamentního výboru pro průmysl, 

výzkum a energetiku (ITRE). Z České republiky jsou mezi členy Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf 

a Evžen Tošenovský a jako náhradníci Petr Mach, Luděk Niedermayer a Pavel Telička. Celý 

seznam je k dispozici zde.  

Veřejná konzultace “Věda 2.0” 

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci pod názvem „Věda 2.0“ – termín odkazuje na 

systematický vývoj modu operandi ve výzkumu a organizaci vědy. Příspěvky je možné zasílat do 

30. září 2014. Zde je možné stáhnout dokument, který přehledně vysvětluje problematiku „Vědy 

2.0“ a cíle konzultace.  

Více informací o konzultaci i zasílání příspěvků naleznete na tomto odkaze. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Cestovní granty projektu Dragon-STAR 

V rámci projektu 7. RP Dragon-STAR je vyhlášená v pořadí již druhá výzva na cestovní granty 

podporující spolupráci v oblasti výzkumu a technologií mezi čínskými  

a evropskými subjekty. Granty pokryjí evropským organizacím náklady na cestu  

k účasti na partnerské burze organizované souběžně s veletrhem „EU-China Business  

& Technology Cooperation Fair“ (Chenglu, Čína, 21. až 23. 10. 2014). Výzva se uzavře 19. září 

2014. Další informace jsou zde. 

Výroční zpráva SFIC 2013 

Strategické fórum pro mezinárodní spolupráci SFIC (pracovní skupina Výboru pro Evropský 

výzkumný prostor, ERAC) zveřejnila v pořadí již pátou výroční zprávu pokrývající aktivity v r. 

2013. Jedná se zejména o plnění cílů Evropského partnerství  

v oblasti mezinárodní vědeckotechnické spolupráce mezi Evropskou komisí  

a členskými státy a implementaci Evropské strategie pro mezinárodní VT spolupráci. Vyvíjeny jsou 

společné iniciativy, konkrétně s Indií, Čínou, USA, Brazílií a Ruskem. Zpráva je k dispozici zde. 

Zdroj informací: CZELO ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  

V BRUSELU (HTTP://WWW.CZELO.CZ/CS) 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/members.html#menuzone
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/verejna-konzultace-veda-2-0
http://www.czelo.cz/files/background.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/cestovni-granty-projektu-dragon-star
http://www.dragon-star.eu/the-travel-grand-scheme/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/vyrocni-zprava-sfic-2013
http://www.czelo.cz/files/Fourth-SFIC-Report.pdf
http://www.czelo.cz/cs
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