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Výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 
 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 

Typ výzvy: uzavřená 

Datum vyhlášení: 1.6.2018 

Datum uzavření: 27.9.2018 

Prioritní os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 

Investiční priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi 

občanmi a inštitúciami (11b) 

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a 

regionálnych aktérov 

 

Oprávněné aktivity výzvy: 

Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne. 

Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v 

oblastiach 

efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy. 

Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných 

štruktúr. 

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 

Prílohy výzvy (externý odkaz na Google Drive) 

Zdroj: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=342 

 

 

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1527836275.upl&ANAME=Vyzva_08.pdf
https://drive.google.com/open?id=1s36iuLVBp1lcycXFeQIAvJYpL86Fhvsf
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=342
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Aktuální seznam výzev Horizon Prizes 

Níže naleznete pravidelně aktualizovaný seznam výzev v rámci tzv. Horizon Prizes, 

motivačních cen, kterými Evropská komise podporuje inovativní řešení společenských výzev 

ve vybraných oblastech. Nástroje řešení nejsou dopředu určené a inovátoři mají absolutní 

volnost v hledání nejlepšího možného řešení, přičemž budou za svoje úsilí v případě úspěchu 

finančně odměněni. 

V současnosti je možné podávat návrhy v následujících oblastech: 

HORIZON PRIZE ODMĚNA UZÁVĚRKA LINK 

Zero power water monitoring 2 mil. € 11. září 2018 link 

Photovoltaics meets history 750 000 € 26. září 2018 link 

Seamless authentication for all  4 mil. € 27. září 2018 link  

Tactile display 3 mil. € 27. listopad 2018 link 

Improved mobility for older people  2 mil. € 28. únor 2019 link 

Social innovation  2 mil. €   28. únor 2019 link 

CO2 reuse prize 1,5 mil. € 3. duben 2019 link 

Low carbon hospital  1 mil. € 3. duben 2019 link 

N o v i n k y  

A k c e  

U d á l o s t i 

V ý z v y 
 

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

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=authentication
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
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Cleanest engine of the future  3,5 mil. € 20. srpen 2019 link  

Blockchains for social good 5 mil €  3. září 2019 link 

Affordable High-Tech for Humanitarian Aid 5 mil. € 15. leden 2020 link 

Early Warning for Epidemics 5 mil. € 1. září 2020 link 

Innovative batteries for eVehicles 10 mil. € 17. prosinec 2020 link 

Artificial Photosynthesis 5 mil. € 3. únor 2021 link 

Low-Cost Space Launch 10 mil. € 1. června 2021 link 

 

Zdroj: Czelo 

 

Konference: „Impact of Research and Innovation Policy at the 

Crossroads of Policy Design, Implementation and Evaluation” 
 

Kdy: 5.11.2018 - 6.11.2018  

Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 5. - 6. listopadu 2018 se ve Vídni uskuteční konference „Impact of Research and 

Innovation Policy at the Crossroads of Policy Design, Implementation and Evaluation”. Akce se 

koná pod záštitou rakouského předsednictví Rady EU. Konference se zaměří na výzvy 

generování, porozumění a hodnocení společenského dopadu prostřednictvím politiky 

výzkumu a inovací a na nové důvody a požadavky na politiku výzkumu a inovací ve službách 

společnosti. Registrace je otevřena od května do 28. října 2018.  Více informací a registrace je 

k dispozici zde. 

 

 

 

Zdroj: Czelo  

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-blockchain-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Blockchain-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-2018-apr-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eu10-million-eic-horizon-prize-innovative-batteries-electric-vehicles-2018-feb-23_en&pk_campaign=policy_newsletter
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?na=na-121217&pg=newsalert&year=2017
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
https://www.impactevaluation.eu/about/
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Záznam z akce: Women in Science, Past and Present 
 

Dne 7. června 2018 zorganizovaly Polské velvyslanectví v Bruselu, Polský institut v 

Bruselu, Polská styčná agentura pro výzkum PolSCA v Bruselu a Polské vědecké centrum v 

Paříži seminář s názvem „Women in Science, Past and Present“. Hlavním cílem bylo 

připomenout ženy, které změnily svět vědy. Kompletní záznam kanceláře CZELO je k dispozici 

zde.  

Zdroj: Czelo 

 

Výzkumné projekty a sociální média 
 

Evropská komise (DG RTD) vydala praktického průvodce „H2020 Programme: Guidance Social 

media guide for EU funded R&I projects“ k používání sociálních médií u výzkumných a 

inovačních projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Sociální média mohou být 

využita jak pro komunikaci, tak pro šíření informací, které jsou povinné pro všechny projekty 

programu Horizont 2020. Průvodce je k dispozici zde. 

Zdroj: Czelo 

 

EUA Funding Forum 2018 
 

Kdy: 18.10.2018 - 19.10.2018  

Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 18. - 19. října 2018 se v Barceloně 

uskuteční již čtvrté fórum Evropské asociace 

univerzit (European University Association – 

EUA) zaměřené na financování (EUA Funding 

Forum 2018). Fórum se koná jednou za dva 

roky a v roce 2018 jej bude hostit Ramon Llull Univeristy. Cílem fóra je výměna informací 

mezi univerzitami, veřejnými orgány a dalšími partnery o posledních trendech financování a 

také o příležitostech a výzvách financování univerzit. Více informací a program fóra jsou k 

dispozici zde. 

Zdroj: Czelo 

 

http://www.czelo.cz/files/07.06.18-Marie-Curie.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/akce-1/eua-funding-forum-2018-1
http://www.url.edu/en
http://eua.be/activities-services/events/event/2018/10/18/default-calendar/4th-eua-funding-forum?utm_source=EUA+Newsletter+Masterlist&utm_campaign=3e9c002ec0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_26&utm_medium=email&utm_term=0_e5bafc1323-3e9c002ec0-59068121
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Brokerage for Health - výzvy 2019: 3. - 4. září 2018 
 

Kdy: 3.9.2018 — 4.9.2018  

Kde: Oslo, Norsko 

 

Mezinárodní brokerská událost v oblasti SC1 - Zdraví v norském Oslu ve dnech 3. - 4. září vám 

pomůže vybudovat konsorcium pro 2019 témata pracovního programu, která budou otevřena 

do dubna 2019. 

Budete mít možnost prezentace vlastních inovativních projektových nápadů a seznámit se tak 

s potenciálními partnery z Evropy i mimo ni a začnete s budováním svého konsorcia 

Partnerská akce bude zaměřena na široké spektrum zainteresovaných stran (včetně malých a 

středních podniků), univerzit, výzkumných organizací, veřejného sektoru, nevládních 

organizací a dalších z Evropy a dalších zemí, kteří se zajímají o sdílení nových projektových 

nápadů a hledání partnerů pro spolupráci v roce 2019 Horizont 2020 - SC1 Zdraví. 

Registrace otevřena do 15. srpna 2018 zde.  

Zdroj: www.h2020.cz 

 

Seminář k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs (WIDESPREAD-04-

2019) 
 

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci se slovenským Centrem vědeckotechnických 

informací SR  pořádají společný seminář k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs 

(WIDESPREAD-04-2019), který se koná v Praze dne 12. 9. 2018. 

Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do výzvy 

ERA Chairs, která bude otevřena od 26. 7. do 15. 11. 2018). Účastníci získají informace o 

přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí 

být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy prvních výzev, pohled 

hodnotitelů (nejčastější chyby), proces hodnocení a zkušenosti s realizací dvou projektů z 

výzvy 2017. Návrh programu je přiložen.  

Registrace je povinná prostřednictvím tohoto odkazu: http://geform.tc.cz/ERAchairs2018, a 

to nejpozději do 10. 9. 2018. 

https://be-health-oslo.b2match.io/home
http://www.h2020.cz/
http://geform.tc.cz/ERAchairs2018


8 
 

Poptávky institucí 

Hledání partnerů do mezinárodních konsorcií - FIIBAP 

Nadace pro biomedicínský výzkum a inovace v primární zdravotní péči v Madridu 

(FIIBAP) hledá partnery do mezinárodních konsorcií. Cílem FIIBAP je vytvářet nové poznatky a 

praktické důkazy na podporu inovací a řízení výzkumných projektů v oblasti primární péče v 

Madridu prostřednictvím školení, šíření výsledků a překladů výsledků výzkumu do klinické 

praxe.  

FIIBAP se účastní několika mezinárodních projektů, včetně společné akce pro antimikrobiální 

a léčebné infekce (EU-JAMRAI) a HarmonicSS, největšího projektu Horizon 2020 týkajícího se 

Sjögrenova syndromu. 

Výzkumnými prioritami organizace FIIBAP zahrnují antimikrobiální rezistenci, chronické 

onemocnění (arteriální hypertenzi, diabetes, srdeční nedostatečnost a revmatické 

onemocnění), inovace a internacionalizace biomedicínského výzkumu, podpora zdraví a 

prevence a syndrom vyhoření mezi pracovníky v oblasti zdravotnictví.  

Organizace FIIBAP nabízí tyto úkoly v projektech:  

• FIIBAP může poskytnout odborníky a manažery z více než 1 300 aktivních vědců v 

madridském zdravotním systému. 

• FIIBAP má plný přístup k databázi lékařských záznamů, která pokrývá 6,5 milionu obyvatel v 

oblasti Madridu, což umožňuje kontrolovat a shromažďovat klinické údaje  

• Komunikační a diseminační činnosti. 

• Pracovníci FIIBAP mají rozsáhlé zkušenosti s úkoly řízení projektů. 

Pro více informací prosím kontaktujte:  

Víctor Estrada 

International Project Advisor 

Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria (FIIBAP) 

San Martín de Porres, 6 

28035 Madrid (Spain) 

Tlf: +34 91 370 01 44 

email: Victor.Estrada@salud.madrid.org  

fiibap.org/ 

http://fiibap.org/
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Hledání partnerů do výzvy SC1-HCO-09-2018: Building international 

efforts on population and patient cohorts 
 

The Swiss National Science Foundation (SNSF) would be very interested to join a consortium 

already preparing an application for the April 18th deadline for the H2020 HEALTH 

Coordination and support action (CSA) “SC1-HCO-09-2018: Building international efforts on 

population and patient cohorts.” 

The SNSF is the main funding body for academic research in Switzerland. We (have) fund(ed) 

Swiss partners in different ERANets and JPIs (ERA-CAPS, ERA-CONCERT, E-Rare, ERA-Aspera, 

ERA-Net QuantERA, biodivERsa, EuroNanoMed, FLAG-ERA, HERA, CHIST-ERA, ERA-Chemistry, 

ERAfrica, ERA-Net RUS Plus, ERA-Net Neuron JPND, JPAMR). Through its programme for 

Longitudinal Studies, the SNSF supports a number of large cohorts in different disciplines 

(Swiss HIV Cohort, Swiss Hepatitis C Cohort, Swiss Transplant Cohort, SAPALDIA, PsyCoLaus, 

C-SURF, Swiss National Cohort, Swiss IBD Cohort, Swiss Atrial Fibrillation Cohort). Other 

cohorts and registries in Switzerland, although not directly funded by the SNSF, are the basis 

for research projects submitted to the project funding schemes of the SNSF. The SNSF has a 

broad overview on these and collaborates with their stakeholders. The SNSF is currently 

aiming to achieve a better integration and harmonisation of the Swiss cohorts on a national 

and international level to make best use of these invaluable data sets. This by developing best 

practices to optimise data and know-how access in the context of the Swiss personalized 

health network and according to the SNSF’s open research data policy. The SNSF is in 

collaboration with the Swiss Academy of Medical Sciences, other Institutions like the Institutes 

for Social and Preventive Medicine at different Universities, the Federal Office of Public Health 

and the FMH Swiss Medical Association have announced interest in a collaboration. The SNSF 

has initiated and still supports the Swiss Clinical Trial Organization (SCTO), the Swiss National 

Partner in the European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN). 

Pro více informací viz kontakt níže:  

Swiss National Science Foundation (SNSF) 

Division Biology and Medicine 

Wildhainweg 3, P.O. Box 8232, CH-3001 Berne 

Phone: +41 31 308 23 62 

www.snsf.ch 

 
 

 

http://www.snsf.ch/
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Hledání partnerů do výzev SC1-HCC-03-04-05, BHC-10, DTH-10, 

European Federation of Nurses Associations 
 

EFN, representing 3 million nurses, exploring H2020 open calls related to healthcare systems 

and digitalisation of health and care. 

Attached you find our search for partners submitting in the listed calls. As the Commission 

starts emphasising the importance of the end-user, in co-design and implementation, EFN is 

ready to join top consortia. 

www.efnweb.eu/ 

 

Partner search: Austrian institute with expertise in Health Sciences 

Research 
 

Austrian organisation with expertise in Health Sciences Research (evaluations of health 

outcomes as well as economic effects, health care planning, health technology assessment, 

statistics and systematic reviews). 

They are especially interested in the following topics, but also in other topics where this 

expertise is needed: 

SC1-BHC-16-2018: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-

based health interventions at population level for the prevention and management of 

hypertension and/or  diabetes 

SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare 

You can find more information and the contact info in the attachment. 

 

Hledání partnerů do výzvy SC1-BHC-25-2019 
 

Partner search for SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of 
personalised medicine. 

The Israeli research center "GERTNER INSTITUTE FOR EPIDEMIOLOGY AND HEALTH POLICY 
RESEARCH LTD" is looking for partners interested to collaborate in a project aimed 
at empowerment for participatory, personalized, predictive and preventive care. 

Project idea  

https://www.h2020.cz/files/sebronova/PARTNER-SEARCH/H2020-Partner-search-EFN.docx
http://www.efnweb.eu/
https://www.h2020.cz/files/sebronova/PARTNER-SEARCH/Joanneum-Austria-H2020-Final.pdf
https://www.h2020.cz/files/sebronova/PARTNER-SEARCH/Description-of-P-emPower.pdf
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Partner search: Spanish Research Group on Respiratory Diseases 
 

Please find attached the profile of a Spanish Research Group on Respiratory Diseases of North 

Barcelona, member of Ciberes Network (http://www.ciberes.org/ ), interested in participating 

in topic SC1-BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the 

human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease. 

All the information and description is included in the Word document attached.  

The contact person is Dr Cristina Rodríguez Rivero 

Dr Cristina Rodríguez Rivero 

Internationalization Platform 

Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red MP (CIBER): CIBERBBN, CIBERER, 

CIBERES 

Tel: +34 91 171 81 26  

email: cristina.rodriguez@ciberisciii.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h2020.cz/files/sebronova/PARTNER-SEARCH/Research-Group-on-Respiratory-Diseases-of-North-Barcelona-descriptive-respiratory-infections-and-microbiome-analysis.docx
mailto:cristina.rodriguez@ciberisciii.es
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Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

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

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

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

