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Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže 

programu ÉTA 
 

Zveřejněno 6. 8. 2018  

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek 

návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na 

podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018. Po ukončení soutěžní lhůty (21. 6. 2018) Komise pro přijímání 

návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. 

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže 

předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 352 návrhů projektů z celkového 

počtu 362 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ÉTA: 

návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže 

návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže 

Za Univerzitu Palackého postoupilo celkem 18 projektů, 2 projekty, kde je UP partnerem, 1 projekt 

UP nebyl do soutěže přijat. 

Zdroj: TAČR 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, 

podprogramu INTER-TRANSFER 
 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018.  

Dne 1. 8. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 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, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-

TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.  

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018.  

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:  

Zadávací dokumentace, soubor typu zip, (3,8 MB)   

Návrh inzerátu-LTTVES19, soubor typu pdf, (361,5 kB)   

Smlouva vzor, soubor typu zip, (141,99 kB)   

Statut a jednací řád - INTER-TRANSFER, soubor typu pdf, (2,34 MB)  

Zdroj: MŠMT 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/2vs/ETA2_vysledek_prijimani_navrhu_prijate.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/2vs/ETA2_vysledek_prijimani_navrhu_neprijate.pdf
http://www.msmt.cz/file/47989_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47990_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47991_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47992_1_1/
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Informace o přípravě 2. výzvy v rámci programu QuantERA ERA-NET 

Cofund in Quantum Technologies (2019) 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o přípravě 2. výzvy probíhající v rámci 

programu QuantERA: ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.  

ČR se prostřednictvím MŠMT zapojila do programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum 

Technolgies (dále jen „program QuantERA“) již v roce 2016, což MŠMT umožnilo zapojit se v roce 2017 

i do první výzvy s názvem „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“. V této souvislosti 

MŠMT informuje o přípravě 2. výzvy v rámci programu QuantERA (2019), do níž se MŠMT jakožto 

gestor mezinárodní spolupráce zapojí a v jejím rámci finančně podpoří výzkumné organizace z ČR, 

které se budou podílet na úspěšných mezinárodních konsorcií.    

QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies představuje síť 32 financujících agentur z 26 zemí 

koordinovanou polským Národním vědeckým centrem (NCN). Její cíl spočívá v podpoře konsorcií 

zapojených do dlouhodobého výzkumu v oblasti kvantových technologií skrze implementační nástroj 

ERA-NET Cofund podporující partnerství mezi veřejnými sektory v rámci EU.  

Bližší informace o časovém harmonogramu výzvy, seznamu zúčastněných zemí, financujících 

organizací, podporovaných oblastí či očekávaných dopadech, budou k dispozici na webových stránkách 

MŠMT v průběhu měsíce prosince 2018.  

Zdroj: MŠMT 

Central European Joint Infoday on Centralised Actions of the Erasmus+ 

Programme 
 

Dům zahraniční spolupráce zve na Central European Joint Infoday on Centralised Actions of the 

Erasmus+ Programme, který v tomto roce pořádá společně se slovenskou, rakouskou a maďarskou 

národní agenturou ve dnech 18. – 19. října 2018 v Bratislavě. Jedná se o regionální seminář, který je 

věnován mezinárodní dimenzi programu Erasmus+ ve vysokoškolském vzdělávání, tzv. 

centralizovaným aktivitám Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Společné 

magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet a Znalostní aliance.  

Na dvoudenní mezinárodní akci pořádané v Mercure Bratislava Centrum Hotel Vám budou nejen 

představeny jednotlivé aktivity, ale budete se moci rovněž zúčastnit interaktivních workshopů na psaní 

projektových žádostí, o praktické tipy a rady se s Vámi podělí úspěšní řešitelé projektů. Prostor bude 

věnován dotazům, akce bude rovněž příležitostí pro networking.  Mezi prezentujícími nebudou chybět 

experti z Výkonné agentury v Bruselu (EACEA), účast přislíbili i zástupci z několika partnerských zemí 

působící v národních kancelářích pro Erasmus+ (NEO).  

Veškeré potřebné informace o akci se dozvíte na webových stránkách 

http://erasmusplus.sk/jointinfoday/    

Registrovat se můžete zde (na webové stránce v sekci „Registration“). Registrace probíhá do 17. září 

2018. Pořadatelé si vyhrazují právo omezit počet účastníků.  

http://erasmusplus.sk/jointinfoday/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJDjgvx7I8j-XUljwB3BTeR9YcayZYcNwSAPmfLjcBxw922w/viewform
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Máte-li zájem využít zvýhodněné nabídky ubytování v Mercure Bratislava Centrum Hotel (místo konání 

semináře a workshopů), je nutné si zarezervovat pokoj v hotelu do 19. srpna 2018, přímý odkaz na 

formulář zde.    

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce   

 

Plánované výzvy OP VVV 
 

 

Plánovaná výzva č. 02_16_031 - Celoživotní 

vzdělávání na vysokých školách 

• předpoklad vyhlášení: září 2018 
• k čerpání 100 000 000 Kč 

 

Plánovaná výzva č. 02_18_056 - ESF výzva pro VŠ II 

• předpoklad vyhlášení: září 2018 
• k čerpání 1 000 000 000 Kč 

 

Plánovaná výzva č. 02_18_057 - ERDF výzva pro VŠ II 

• předpoklad vyhlášení: září 2018 
• k čerpání 1 500 000 000 Kč 

Plánovaná výzva č. 02_18_054 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

• předpoklad vyhlášení: říjen 2018 
• k čerpání 1 100 000 000 Kč 

 

Plánovaná výzva č. 02_18_067 - Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

• předpoklad vyhlášení: říjen 2018 
• k čerpání 500 000 000 Kč 

•  

Plánovaná výzva č. 02_18_060 - ESF výzva pro VŠ - komplementární k velkým projektům 

• předpoklad vyhlášení: listopad 2018 
• k čerpání 180 000 000 Kč 

 

Plánovaná výzva č. 02_18_062 - ERDF výzva pro VŠ - velké projekty 

• předpoklad vyhlášení: listopad 2018 
• k čerpání 2 000 000 000 Kč 

http://erasmusplus.sk/jointinfoday/doc/Booking_form.pdf
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-16-031-celozivotni-vzdelavani-na-vysokych-skolach.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-16-031-celozivotni-vzdelavani-na-vysokych-skolach.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-056-esf-vyzva-pro-vs-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-057-erdf-vyzva-pro-vs-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-060-esf-vyzva-pro-vs-komplementarni-k-velkym-projektum.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-062-erdf-vyzva-pro-vs-velke-projekty.htm
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Plánovaná výzva č. 02_18_061 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - 

komplementární k velkým projektům 

• předpoklad vyhlášení: listopad 2018 
• k čerpání 75 000 000 Kč 

Plánovaná výzva č. 02_18_046 - Výzkumné infrastruktury II 

• předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018 
• k čerpání 1 900 000 000 Kč 

Plánovaná výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury 

• předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018 
• k čerpání 1 100 000 000 Kč 

Plánovaná výzva č. 02_18_068 - Pregraduální vzdělávání II 

• předpoklad vyhlášení: leden 2019 
• k čerpání 400 000 000 Kč 

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-061-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich-programu-komplementarni-k-velkym-projektum.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-061-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich-programu-komplementarni-k-velkym-projektum.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-18-068-pregradualni-vzdelavani-ii.htm
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Přehled informačních dní na rok 2018 
 

Níže naleznete přehled informačních dní na rok 2018 pracovního programu H2020 na období 2018-

2020. 

TÉMA DATUM WEB PREZENTACE 

Informační den EIT k výzvám předkládání 

návrhů pro rok 2018 
13. února 2018  link link  

Informační den a partnerská burza k 

výzvám SC7 
12. - 13. března 2018 link link  

PADR: Informační den a partnerská burza 12. dubna 2018 link link  

Informační den k výzvám Společného 

podniku pro průmysl založený na 

biotechnologiích (BBI JU) 

17. dubna 2018 link link  

Clean Sky 2 Informační den 22. května 2018 link  link 

Informační den COSME 11. června 2018 link  link 

Informační den - Šíření excelence a 

rozšiřování účasti v programu H2020 
18. června 2018 link  link 

Informační den SC2 pro výzvy 2019 a 

partnerská burza 
25. - 26. června 2018 link 

link Informační 

den 

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://eit.europa.eu/interact/events/information-day-eits-2018-call-proposals
http://eitinfoday.onetec.eu/doc.html
http://www.seren-project.eu/index.php/events/future-events/75-horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://seren3brussels2018.b2match.io/page-2721
https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2018/04/12/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-2nd-information-day-brokerage-event
https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2018/04/12/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-2nd-information-day-brokerage-event
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels
https://ec.europa.eu/easme/en/news/cosme-info-day-register-now
https://ec.europa.eu/easme/en/news/cosme-info-day-register-now
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/informacni-den-o-sireni-excelence-a-rozsirovaniucasti
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/prezentace-informacni-den-widening-vyzvy-2019
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2019
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link partnerská 

burza 

Informační den SC1 pro výzvy 2019 12. července 2018 link link  

Informační den SC5 pro výzvy 2019 11. - 12. září 2018 link   

Informační den SC3 pro výzvy 2019 5. října 2018 link   

Informační den SC4 pro výzvy 2019 23. října 2018 link   

Informační den a Brokerage Event k 

výzvám SC6 pro rok 2019 
30. října 2018 link   

Brokerage Event Shift2Rail EU k výzvám 

pro rok 2019 
29. listopadu 2018 link   

Informační den k implementaci strategie 

lidských zdrojů (HRS4R) 
29. ledna 2019 link   

 

Zdroj: CZELO 

 

Výroční konference MSCA 2018  
 

Kdy: 1.10.2018 - 2.10.2018  

Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 1. až 2. října 2018 se ve Vídni uskuteční předsednická konference k akcím Marie Curie 

Slodowska (MSCA2018). Konference má za cíl objasnit důležitost lidských zdrojů, rozvoj kariéry a 

excelentnost. Součástí konference bude také specializovaný workshop o "Strategii lidských zdrojů pro 

výzkumné pracovníky" (HRS4R), který je určen pro univerzity, výzkumné instituce a subjekty financující 

výzkum. Během akce bude diskutován vývoj politiky, přínosy a dopady provádění strategie lidských 

zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a také budou představeny vzdělávací příležitosti a způsoby 

řízení talentů a dovedností v příslušných institucích. Oficiální pozvánka a další informace o programu 

budou brzy zveřejněné na webové stránce konference. Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

https://foodbrokerage2018.b2match.io/home
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EC1C5BA5-B89B-0C8B-89C2E1E35FAC0804
https://webcast.ec.europa.eu/open-info-day-horizon-2020-health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/h2020-transport-virtual-info-day
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://shift2rail.org/news/brokeragenov2018/
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/2019-info-day-ensuring-excellent-research-investing-researchers-talents-skills
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/change-location-managing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
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Workshop o budoucích strategiích provozování výzkumných 

infrastruktur 
 

 

Kdy: 6.9.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 6. 9. 2018 se uskuteční v Bruselu workshop „Future Strategies for Research Infrastructure 

Operation - The benefits of cross-community clusters”, který je zaměřen na budoucí strategie 

klastrových aktivit výzkumných infrastruktur specializovaných na pokročilé světelné zdroje. Workshop 

nabídne prezentaci výsledků synergické analýzy provedené v rámci projektu EUCALL (Evropský klastr 

pokročilých laserových zdrojů). Workshop pořádá konsorcium EUCALL, Stálé zastoupení České 

republiky při Evropské unii v Bruselu a CZELO. Více informací, program a registrační formulář naleznete 

zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Podzimní škola EIT Climate-KIC- Sustainable Land Use and Urban 

Transitions 
 

Kdy: 16.9.2018 - 29.9.2018  

Kde: Goteborg (Švédsko) 

Od 16. do 29. září 2018 pořádá Evropský inovační a technologický institut (EIT) společně s Chalmers 

University of Technology ve švédském Goteborgu podzimní školu zaměřenou na udržitelné využívání 

půdy a městské přeměny (Sustainable Land Use & Urban Transitions: Design for Deconstruction in 

Wood). Během dvoutýdenního kurzu budou účastníci pracovat s různými nástroji pro systémové 

inovace a setkávat se s odborníky z různých multidisciplinárních prostředí. Cílem kurzu je seznámit 

veřejnost s dřevěným materiálem a nahrazovat tak energeticky náročné materiály s cílem zmírnit 

změnu klimatu. Registrace je otevřena do 6. srpna 2018. Registrace je k dispozici zde  a více informací 

naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

https://www.eucall.eu/
https://indico.desy.de/indico/event/20030/
https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/catapult-application-form
https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-land-use-urban-transitions-design-for-deconstruction-in-wood#introduction
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Podzimní škola EIT Climate-KIC- Sustainable Land Use 
 

Kdy: 22.9.2018 - 6.10.2018  

Kde: Budapešť (Maďarsko) – Valencie (Španělsko) 

Od 22. září do 6. října 2018 pořádá Evropský inovační a technologický institut (EIT) společně s Pannon 

Pro Innovations a Univerzitou ve Valencii podzimní školu zaměřenou na udržitelné využívání půdy. Tato 

dvoutýdenní škola je pořádaná ve Valencii a v Budapešti a má poskytnout náhled na potravinové a 

hodnotové řetězce a najít nové příležitosti pro udržitelné místní produkty. Účastnící se setkají s 

odborníky a vyzkoušejí si používání různých nástrojů pro systémovou inovaci v multidisciplinárním 

prostředí. Registrace je otevřena do 6. srpna 2018. Registrace je k dispozici zde a více informací 

naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Třicáté Symposium o technologiích jaderné syntézy 
 

 

Kdy: 16.9.2018 - 21.9.2018  

Kde: Messina (Itálie) 

Ve dnech 16. až 21. září 2018 organizuje italská agentura ENEA (Národní agentura pro nové 

technologie, energetiku a udržitelnost hospodářského rozvoje) v Messině (Itálie) již třicáté sympozium 

o technologiích jaderné syntézy. Akce se bude zabývat nejnovějším vývojem v oblasti fúzních 

experimentů a aktivit. Více informací o registrace včetně registračních poplatků naleznete zde. Více 

informací o akci naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/catapult-application-form
https://learning.climate-kic.org/courses/phd-catapult/sustainable-land-use-short-food-supply-chains-in-operation
https://www.soft2018.eu/en/registration
https://www.soft2018.eu/
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Prezentace: Informační den Widening - výzvy 2019 
 

Dne 18. června 2018 organizovala Evropská komise v Bruselu informační den zaměřený na výzvy v 

oblasti Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu Horizont 2020. Program akce je dostupný zde. 

Prezentace: Peter Van der Zandt, Stefan Weiers, Kristin Kraav, José Antão, Adeline Kroll, Katarzyna 

Walczyk. 

Zdroj: CZELO 

 

Den koordinátorů programu H2020  
 

Kdy: 21.9.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 21. září 2018 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den pro koordinátory úspěšných 

projektů programu H2020 "Coordinators’ Day“ zaměřený na přípravu grantových dohod v programu 

H2020. Cílem je poskytnout veškeré informace o přípravě a podpisu grantové dohody. Akce je určená 

především koordinátorům projektových návrhů, kteří byli vyzváni k přípravě grantové dohody. Místa 

pro ostatní účastníky jsou omezená a bude záležet na naplnění kapacity sálu. Více informací, registrace 

a program je k dispozici zde. Akci lze sledovat v přímém přenosu prostřednictvím tohoto odkazu. 

Zdroj: CZELO 

 

Webinář: IP v projektech financovaných z H2020 
 

Kdy: 17.10.2018  

Kde: online 

Dne 17. října 2018 pořádá European IPR Helpdesk webinář o ochraně duševního vlastnictví v 

projektech financovaných z H2020. Cílem tohoto semináře je seznámit se s tím, jak správně řešit otázky 

duševního vlastnictví a jaké jsou problémy související s IP v iniciativách výzkumu a inovací 

financovaných EU z 7.RP nebo Horizontu 2020. Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Nová verze anotované grantové dohody (5.0)  
 

EK vydala novou verzi (5.0) anotované grantové dohody (AGA) H2020. Změny, ke kterým oproti minulé 

verzi došlo, se týkají cestovních nákladů externích odborníků, prototypů, prezentace výpočtu plateb, 

aktualizace z důvodu změny vzorové dohody o grantu a v důsledku přijetí příručky o snížení grantů a 

http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/agenda_infoday-widening_18jun2018.pdf.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/PETER-VAN-DER-ZANDT-180618-SEWP-infoday-Calls-lessons-learnt.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/STEFAN-WEIERS-Widening-2018-Info-Day-2018-calls.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/KRISTIN-KRAAV-2016-06-18-EE-ERAChairs.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/JOSE-ANTAO-PT-Twinning.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/ADELINE-KROLL-Info-DAY-18062018-AK.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/KATARZYNA-WALCZYK-NCP-WIDE-NET-18.06-Brussels-final.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/KATARZYNA-WALCZYK-NCP-WIDE-NET-18.06-Brussels-final.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-grant-agreement-preparation-21092018/register.cfm
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-grant-agreement-preparation-21-09-18
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4548-webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
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mnohé další. Všechny aktualizace jsou shrnuty v tabulce v úvodní části dokumentu a pro snadnější 

orientaci v textu jsou revidované části označeny zeleným symbolem. Nová verze je dostupná zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Záznam z akce: „Horizon Europe (HE) - Challenges and opportunities" 
 

Dne 26. června 2018 se v Bruselu uskutečnila akce s názvem „Horizon Europe (HE) - Challenges and 

opportunities: H2020 shortcomings and how to tackle them in HE“. Cílem akce bylo debatovat o návrhu 

programu Horizont Evropa. Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Záznam z akce: LERU: Delivering talent: careers of researchers inside 

and outside academia 
 

Dne 25. června 2018 uspořádala v Bruselu Liga evropských výzkumných univerzit (League of European 

Research Universities - LERU) akci na téma kariéry výzkumných pracovníkům v akademickém prostředí 

a mimo ně (Delivering talent: careers of researches inside and outside academia). Na akci byl 

představen poziční dokument LERU nesoucí stejný název. Záznam kanceláře CZELO je dostupný zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/26.06.18-HE-EP.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/25.06.18-LERU-Researchers.pdf
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