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Ve dnech 17. 8. 2013 až 13. 9. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech CIP – EIP, 

Spolupráce.  

 Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 
Brusel 
 
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  
  

 Vědní politika  
 Finance, management, duševní vlastnictví  
 Další informace a analýzy 

 
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
 

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 Akce k evropskému výzkumu 
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  
 

 Akce k evropskému výzkumu 
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
EURATOM 
 
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
 

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. RP a další   
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace 

 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
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Vědní politika 

6. monitorovací zpráva 7. Rámcového programu 

Evropská komise zveřejnila v pořadí již šestou monitorovací zprávu 7. Rámcového 

programu zaměřenou na průběh programu v roce 2012 a obohacenou o několik 

novinek. Dokument obsahuje řadu statistických analýz účasti v programu, hodnocení 

implementace a řízení a nově také specifické aspekty (např. zjednodušování, etické 

otázky a problematiku time-to-grant). Zpráva se v neposlední řadě zaměřuje také na 

ERC, Marie Curie projekty, JTIs, nástroj RSFF a EURATOM. Dokument je k dispozici 

na stránkách Evropské komise zde. 

Zpráva o ERA-NETs, JPIs a jejich společných výzvách 

 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (oddělení B.4 pro společné 

programování) zpřístupnilo na webu zprávu o ERA-NETech, ERA-NETech PLUS  

a iniciativách společného programování (JPIs) a jejich společných výzvách v průběhu 

6. a 7. Rámcového programu. Jedná se o dokument, který na celkem 13 stránkách 

poskytuje statistické údaje o výše uvedených nástrojích včetně informací o rozpočtu. 

Zpráva je dostupná na stránkách platformy NETWATCH zde. 

Aktivity DG RTD v r. 2012 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo zprávu  

o aktivitách v oblasti VaI, podpořených v r. 2012 napříč všemi specifickými oblastmi 

7. Rámcového programu. Zpráva uvádí i přehled úspěšných projektů a je k dispozici 

na webové stránce nazvané „Science in the service of Europe“ zde. 

Čtvrtá zpráva o aktivitách SFIC 

Strategické fórum pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci (Strategic Forum 

for International S&T Cooperation, SFIC) zveřejnilo dne 8. července 2013 svoji  

4. zprávu o aktivitách za období 1. března 2012 až 28. února 2013. Dokument 

popisuje pokrok v implementaci Evropského partnerství mezinárodní VT spolupráce, 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/6th_fp7_monitoring_report.pdf
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/lp/learning-platform/publications/-/asset_publisher/3ckQuvd914e9/document/id/45597;jsessionid=KsXRRp7Txnb7yBnRg0b2TJLtJglJ2q6M4tznT1GQzRJcJN4cLSkL%21280827992%211373551443938
http://ec.europa.eu/research/sse/2012/index_en.cfm
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výhled na r. 2013 a šest doporučení Radě EU a Evropské komisi. Zpráva v plném 

znění je k dispozici zde. 

 

 

Finance, management, duševní vlastnictví 

Školení k programu Horizont 2020 

V polském Gdaňsku se dne 26. září 2013 koná školící kurs k programu Horizont 

2020, organizovaný společností Innomi a určený zájemcům o účast v projektech 

H2020. Kurs proběhne v angličtině a cena je 250 eur (bez DPH). Účastníci dostanou 

informace o struktuře a obsahu úspěšných projektů, o průběhu hodnocení návrhů  

a o modifikacích H2020 (oproti 7. RP). Detailní informace naleznete zde. 

ICKEM 2013 

Ve dnech 27.–30. října 2013 se v maltské Vallettě uskuteční 11. mezinárodní 

konference o znalostech, hospodářství a managementu (11th International 

Conference on Knowledge, Economy and Management). Konference svádí 

dohromady výzkumníky v oblasti informační revoluce v akademické sféře  

a průmyslu, inženýry a sociology, vědecké pracovníci a postgraduální studenty, aby 

se podělili o své zkušenosti a výsledky výzkumu. Bližší informace k programu, 

poplatkům a registraci jsou k dispozici zde.  

Seminář k možnostem financování v oblasti zdravotnictví  

Evropský institut veřejné správy organizuje ve dnech 4.–5. listopadu 2013 

v nizozemském Maastrichtu seminář o možnostech financování v oboru 

zdravotnictví, zaměřený na evropské politiky, programy, strategie a technické 

prostředky k předložení návrhů a řízení projektů. Účast na akci je zpoplatněna, bližší 

informace jsou k dispozici zde. 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/Fourth_SFIC_Report.pdf
http://innomi.pl/wp-content/uploads/Proposal-Writing-%E2%80%93-getting-ready-for-Horizon-2020_danzig_26.091.pdf
http://beykon.org/eng/Default.aspx
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5250?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=40c918db4e-Funding_Opportunities_Health8_26_2013&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-40c918db4e-410713981
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Seminář pro vědce k inovačnímu managementu 

Ve dnech 14.–15. listopadu 2013 se v německém Hamburku uskuteční seminář na 

téma „Creating Value from Knowledge“, který má za úkol poskytnout vědcům náhled 

do inovačního managementu. Seminář je převážně zaměřený na vědce v začátcích 

kariéry. Účast na akci je zpoplatněna, bližší informace jsou k dispozici zde.  

Bulletin European IPR Helpdesk – č. 10  

Nové číslo na období červenec – srpen 2013 obsahuje např. výstupy z konference 

„Creating markets from research results“ organizované Evropským patentovým 

úřadem v květnu t.r. v Mnichově či zprávu skupiny expertů o způsobech, jakými 

mohou být národní úřady pro duševní vlastnictví nápomocny kancelářím pro transfer 

technologií a akademickým ústavům. Přečíst si můžete rozhovor s expertem IP, 

informaci o dostupných e-learningových materiálech Světové organizace duševního 

vlastnictví (WIPO) a v neposlední řadě i informaci Úřadu pro harmonizaci na vnitřním 

trhu (OHIM) o vývoji registrovaného komunitárního vzoru v posledních 10 letech. 

Bulletin je k dispozici zde. 

Další informace a analýzy 

 
Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě  

Evropská komise představila dne 11. července 2013 novou strategii nazvanou  

„Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“, která si klade za cíl zajistit, aby 

absolventi z Evropy disponovali mezinárodně využitelnými dovednostmi potřebnými 

pro práci kdekoli ve světě a aby Evropa zůstávala pro zahraniční studenty 

nejatraktivnější destinací. Z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, 

mládež a sport Erasmus+ bude přiděleno přes 400 milionů eur ročně na podporu 

mezinárodní výměny studentů a posílení spolupráce mezi evropskými univerzitami  

a jejich partnery z celého světa. Užitečná data a čísla naleznete v tomto 

dokumentu. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde. 

Zpráva o mezinárodní spolupráci EU ve VTI 

http://remat4skills.eu/index.php/page/Workshops-2011-01-10~1/_id/457
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1919
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/ehe_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-678_cs.htm
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Přehled o mezinárodní spolupráci členských států EU v oblasti věd, technologií  

a inovací poskytuje zpráva, vypracovaná společností Technopolis Group  

a Manchester Institute of Innovation Research ve spolupráci s národními 

korespondenty ERA WATCH na zakázku Evropské komise. Zpráva rovněž popisuje 

vývoj budoucího monitorovacího mechanismu. Dokument je k dispozici zde. 

Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích 

Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne 

11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise  

a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání  

a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit. 

Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak 

sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž bud 

otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde. 

Zpráva k problematice otevřeného přístupu k vědeckým publikacím 

Evropskou komisí financovaná zpráva o problematice otevřeného přístupu (open 

access) k vědeckým publikacím se zabývá dostupností vědeckých publikací ze 22 

vědních oblastí, jež byly zveřejněny v Evropském výzkumném prostoru, Brazílii, 

Kanadě, Japonsku a Spojených státech. Otevřený přístup k vědeckým publikacím se 

stane základní zásadou programu Horizont 2020. Tiskovou zprávu, včetně odkazu 

na kompletní studii a další relevantní dokumenty, naleznete zde. 

EUREKA a ERRIN navázaly užší spolupráci  

Mezivládní síť na podporu tržně orientovaného výzkumu a inovací EUREKA a Síť 

evropských regionů pro výzkum a inovace ERRIN podepsaly dne 17. června 2013 

Memorandum o porozumění o užší spolupráci obou subjektů. Společně budou 

usilovat o vyšší zapojení regionálních hráčů do projektů a klastrů EUREKY, a tím  

i zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Podrobnosti naleznete zde. 

Zpravodaj DG RTD k mezinárodní spolupráci  

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/study_cooperation_countries_outside_the_eu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/profiles/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/launch2013_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_cs.htm
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.errin.eu/
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=2102719&p_r_p_564233524_groupId=10137
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Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo online 

červencové číslo zpravodaje o mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Články jsou 

věnovány spolupráci s Novým Zélandem, Japonskem, Egyptem, Koreou, Brazílií, 

Čínou a Africkou unií. Uvedeny jsou i výstupy z červnového zasedání Strategického 

fóra pro mezinárodní spolupráci (SFIC) a přehled příštích akcí. Zpravodaj je 

dostupný zde. 

Zpravodaj ERA LEARN 

Srpnové číslo zpravodaje platformy ERA LEARN se zaměřuje mj. na ERA-NETy  

a jejich udržitelnost, statistiku vyhlašovaných výzev a budoucnost tohoto schéma  

v programu Horizont 2020. Newsletter naleznete zde.  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

iMed 5.0 

Ve dnech 11.–13. října 2013 se v portugalském Lisabonu uskuteční zdravotní 

konference s názvem „iMed 5.0” organizována Studentskou asociací Fakulty 

medicíny Univerzity NOVA se záštitou portugalského prezidenta. Účastníci mají 

možnost vyhrát dva granty v hodnotě 5000 eur na pokračování v jejich výzkumu. 

Více informací ke konferenci, registraci a soutěži je k dispozici zde.  

Seminář k možnostem financování v oblasti zdravotnictví 

Evropský institut veřejné správy organizuje ve dnech 4.–5. listopadu 2013 

v nizozemském Maastrichtu seminář o možnostech financování v oboru 

zdravotnictví, zaměřený na evropské politiky, program, strategie a technické 

prostředky k předložení návrhů a řízení projektů. Účast na akci je zpoplatněna, bližší 

informace jsou k dispozici zde. 

Dementia Europe: sharing best practice  

http://www.czelo.cz/dokums_raw/newsletter_number_36_july_2013.pdf
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=410dce3d-031c-4850-ae9b-51c8402a2575&groupId=10412
http://www.imedconference.org/index.php
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5250?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=40c918db4e-Funding_Opportunities_Health8_26_2013&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-40c918db4e-410713981
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Dne 27. listopadu 2013 se v Londýně uskuteční konference nazvaná „Dementia 

Europe: sharing best practice“. Jedná se o příležitost pro profesionální centra 

zdravotní a sociální péče, výzkumné pracovníky, poskytovatele služeb a zajišťovatelé 

veřejných služeb v celé Evropě, aby se podělili o své zkušenosti. Účast na konferenci 

je zpoplatněna a uzávěrka registrace je 27. listopadu 2013. Bližší informace ke 

konferenci včetně programu jsou k dispozici zde. 

Konference BacFoodNet 2013 

Ve dnech 27.–28. listopadu 2013 se v Praze uskuteční první konference Evropské 

sítě pro snižování bakteriální kolonizace a jejich vytrvalosti na potravinách a ve 

zpracovatelském prostředí (akce COST FA1202- BacFoodNet). Konference se 

zaměří na přehodnocení současných vědeckých poznatků o perzistenci bakterií  

a pokusí se navrhnout zavádění nových konstrukčních postupů pro kontrolu 

patogenů. Akce je hostována Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze. 

Příspěvky na konferenci je možné zasílat do 14. října, registrace je otevřená do  

18. listopadu. Bližší informace jsou k dispozici zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Výzkum lidského mozku – výzva FET vlajkové iniciativy na dodatečné partnery 

projektu  

Vlajková iniciativa Evropské komise v oblasti výzkumu lidského mozku (The Human 

Brain Project – Future and Emerging Technologies Initiative) se chystá zveřejnit 

výzvu na dodatečné partnery projektu. Datum vyhlášení je stanoveno na 1. října 

2013, uzávěrka pro podávání návrhů je 6. listopadu 2013. Detailní informace, včetně 

jednotlivých témat, kritérií uznatelnosti a požadavků na předkladatele, naleznete 

zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

http://www.publicserviceevents.co.uk/programme/273/dementia-europe
http://www.bacfoodnet.org/EN/News/?ID=73
http://www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

Zpráva projektu Biodiversity Knowledge k evropským znalostním sítím  

Projekt Biodiversity Knowledge , který je financován z prostředků 7. Rámcového 

programu, zpracoval odbornou studii zaměřenou na doporučení pro tvorbu 

znalostních sítí v oblasti biodiverzity a ekosystémů. Zpráva je primárně určena jako 

podklad pro rozhodování při tvorbě politiky v dané oblasti. Shrnutí zprávy naleznete 

zde, kompletní dokument je k dispozici zde. 

Studie STOA k udržitelnému řízení přírodních zdrojů  

STOA (Platforma pro posouzení vědeckých a technologických možností politiky pro 

Evropský parlament) vydala novou studii s názvem „Sustainable management of 

natural resources with a focus on water and agriculture“. Studie se zaměřuje 

především na výzkum, technologie a možnosti pro udržitelné použití vody a jeho 

efektivnost;  řízení zemědělské půdy; a opatření v rámci Společné zemědělské 

politiky (SZP) na řešení udržitelného řízení vodních zdrojů a půdy. Celá zpráva a její 

shrnutí jsou k dispozici zde.  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

VRAP 2013 

Ve dnech 1.– 5. října 2013 se v portugalské Leirii uskuteční již šestá konference 

s názvem „The International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid 

Prototyping“ (Mezinárodní konference o pokročilém výzkumu ve virtuálním a rychlém 

prototypování – VRAP 2013), která představuje platformu pro vědeckou výměnu 

http://www.biodiversityknowledge.eu/
http://www.biodiversityknowledge.eu/images/PDF/2013-08-01-WhitePaper-Summary.pdf
http://www.biodiversityknowledge.eu/images/PDF/White-paper_BiodiversityKnowledge_full.pdf
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/publications/studies?reference=IPOL-JOIN_ET%282013%29488826
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poznatků o multidisciplinárních aspektech virtuálních a fyzických prototypů. Účast na 

akci je zpoplatněna. Více informací k tématům, programu a poplatkům jsou 

k dispozici zde. 

Závěrečná konference projektu Social – IST 

Dne 3. října 2013 se v Bruselu uskuteční konference s názvem ‘Tackling societal 

challenges with Social Collective Intelligence and ICT!’, která je poslední ze série 

akcí pořádané projektem Social – IST ze 7. Rámcového programu. Cílem konference 

je prezentovat hlavní výsledky projektu a podnítit diskuzi o tom, jako nám mohou 

nové formy ICT pomoct vybudovat chytřejší společnost. Bližší informace o konferenci 

jsou k dispozici zde. 

Zahajovací akce Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 

Evropská komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí  

a informací pořádá 11. října 2013 v Bruselu zahajovací konferenci k Evropskému 

měsíci kybernetické bezpečnosti s názvem „Education: Network & Information 

Security Awareness (NIS Awareness)“. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici 

zde.  

Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU 

Ve dnech 17. a 18. října 2013 se ve vědeckém centru v polské Poznani uskuteční 

akce s názvem Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU 

(Innovative Partnerships and Future Internet Development in the Enlarged EU). 

Cílem této dvoudenní akce je vytvořit Partnerství budoucího internetu v celé Evropě  

s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci a spojovat zúčastněné strany z EU  

a přidružených zemí. Bližší informace, včetně registrace a programu jsou k dispozici 

zde.  

Safer Internet Forum 2013 

Ve dnech 17.–18. října 2013 se v Bruselu uskuteční akce s názvem „Safer Internet 

Forum 2013“. Konference má podtitul „Better Internet with You(th)“ a jejím cílem je 

http://vrap.ipleiria.pt/
http://social-ist.eu/events/european-conference-on-social-collective-intelligence/
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/whats-new/european-cyber-security-month-ecsm-kick-off-event
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovative-partnerships-and-future-internet-development-enlarged-eu
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svést dohromady politiky, vědce, orgány činné v trestním řízení, mládež, rodiče a jiné 

příslušné aktéry za účelem diskuze o nejnovějších trendech, rizicích a řešeních 

souvisejících s dětskou bezpečností na internetu. Účast na akci je zdarma, nicméně 

je nutné se předem registrovat. Více informací o konferenci je k dispozici zde.  

FUTURE SAFETY AND SECURITY RESEARCH IN EUROPE 

Ve dnech 24.–25. října 2013 se ve Vile Gröbovka v Praze uskuteční konference 

s názvem „Future Safety and Security Research in Europe“.  Cílem konference je 

představit a diskutovat trendy, strategie a cíle týkající se přípravy programu Horizont 

2020 v oblasti bezpečnosti. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2013. Bližší informace ke 

konferenci, včetně registrace jsou k dispozici zde.  

Závěrečná konference projektu OpenChina – ICT 

Dne 5. listopadu 2013 se v litevském Vilniusu uskuteční závěrečná konference 

projektu OpenChina – ICT, podpořeného Evropskou komisí přes 7. Rámcový 

program. Cílem projektu je přispět k usnadnění výzkumné spolupráce v ICT mezi 

Evropou a Čínou. Účast na konference je bez poplatku, nicméně je nutné se předem 

registrovat. Bližší informace o programu naleznete zde. 

„Security in 2020: Meeting the challenge“ 

Generální ředitelství pro podniky a průmysl organizuje ve dnech 19.–22. listopadu 

2013 již druhou akci v oblasti výzkumu bezpečnosti, tentokrát pod názvem „Security 

in 2020: Meeting the challenge“. Akce se uskuteční v rámci 18. ročníku Milipolu  

– mezinárodní výstavy vnitřní bezpečnosti státu konané v Paříži. Účast na akci je 

zdarma, nicméně je nutné se předem registrovat. Více informací k programu je 

k dispozici zde.  

Evropský robotický týden 2013 

Ve dnech 25. listopadu až 1. prosince 2013 se uskuteční Evropský robotický týden 

2013, který svým návštěvníkům nabídne širokou škálu aktivit souvisejících 

s robotikou. Cílem iniciativy je poukázat na vzrůstající význam robotiky v celé řadě 

http://www.cvent.com/events/better-internet-with-you-th-/event-summary-e6c8907d87cf4e719aceb823e13c3463.aspx
http://www.saseco2013.eu/
http://openchina-ict.eu/project-events/final-conference/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6871&tpa=168&tk=&lang=cs
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oblastí. Více informací je k dispozici zde. Všechny akce jsou organizované na lokální 

úrovni a jejich seznam bude postupně doplňován na téže stránce.  

Evropské nanoelektronické fórum 2013 

Ve dnech 27.–28. listopadu 2013 se ve španělské Barceloně uskuteční akce 

s názvem „The European Nanoelectronics Forum 2013“ (Evropské nanoelektronické 

fórum 2013) organizované Společnou technologickou iniciativou ENIAC. Účast na 

fóru je možná až po obdržení pozvánky, o kterou je třeba požádat zde. Bližší 

informace k registraci, programu a poplatkům jsou k dispozici zde.  

 Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Otevřené výzvy EUREKA Clusters 

Clusters (klastry) jsou dlouhodobé, strategicky významné partnerství veřejného  

a soukromého sektoru a jedním z finančních instrumentů mezivládní sítě EUREKA, 

která si klade za cíl rozvoj výzkumu a vývoje v Evropě. Projekty jsou iniciovány přes 

finanční výzvy, kde se SME a univerzity mohou stát součástí projektů, které jim 

umožní přímý kontakt s velkými a nadnárodními společnostmi. Současně je 

otevřených sedm klastrů mj. v oblasti nanotechnologií, vodního inženýrství, energie, 

telekomunikací a jiných. Konkrétní informace o síti EUREKA a jednotlivých výzvách 

jsou k dispozici zde.   

Další programy a informace 

Inovační vouchery na podporu užití ICT 

Evropská komise plánuje celoevropskou iniciativu inovačních voucherů na podporu 

informačních a komunikačních technologií (ICT) v malých společnostech. Cílem je 

http://www.eurobotics-project.eu/eurobotics-week/eurobotics-week-.html
http://www.eniac.eu/web/forum2013/registration.php
http://www.eniac.eu/web/forum2013/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=2124009&p_r_p_564233524_groupId=10137
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pomoct mikro-podnikům, malým a středním podnikům v EU využívat digitální 

technologie za účelem zvýšení své konkurenceschopnosti a šancí na růst. Pilotní 

program poběží v druhé polovině roku 2013 ve dvou španělských regionech (Murcia 

a Extremadura) a se zavedením do ostatních regionů EU se počítá v roce 2014. Více 

informací k iniciativě je k dispozici zde.  

Výzva k podání návrhů – konference SCCE 

Návrhy svých příspěvků na šestou mezinárodní konferenci s názvem „From Scientific 

Computing to Computational Engineering“, která se uskuteční 9.–12. července 2014 

v Aténách mohou zájemci posílat do 4. října 2013. Příspěvky se mohou vztahovat  

k veškerým relativním tématům od vědeckých výpočtů až po výpočetní techniku  

a numerické analýzy. Více informací o tématech a podrobnosti k akci jsou k dispozici 

zde.  

Strategie pro inovativní a efektivní ICT komponenty 

Evropská komise (DG CONNECT) zveřejnila studii nazvanou “Strategies for 

Innovative and Effective ICT Components & Systems Manufacturing in Europe”, 

která se zaměřuje na výzvy v evropském odvětví elektroniky a zpracovatelském 

průmyslu. Zpráva klade důraz na analýzu 48 evropských klastrů a jejich roli  

v celkovém odvětví elektroniky v Evropě a přináší srovnání a doporučení s vedoucími 

klastry v USA a Asii. Studie je k dispozici zde. 

Studie o regionálních klastrech v oblasti polovodičů 

Společnost PricewaterhouseCoopers EU Services EESVvypracovala pro Evropskou 

komisi (DG CONNECT) analýzu regionálních evropských a mimoevropských klastrů 

v odvětví polovodičů. Dokument s názvem "Comparison of European and non-

European regional clusters in KETs-the case of semiconductors" srovnává vývoj 

klastrů a jejich konkurenceschopnost a přináší doporučení pro podporu a další 

rozvoj. Studii naleznete zde.  

Internet o rychlosti 100 Gb/s v síti GÉANT 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme
http://www.scce.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=277&lang=en
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2622
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2623
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Dne 31. července 2013 vydala Evropská komise tiskovou zprávu informující  

o rozšíření kapacity páteřní sítě evropské vědy – GÉANT. Modernizací této 

superrychlé celoevropské výzkumné sítě se podařilo dosáhnout rychlosti 2 Tb/s 

a  v současnosti je kapacita hlavní sítě až 500 Gb/s. Tento průlom znamená, že 

jednotlivci na participujících institucích mohou nyní přenášet data rychlostí až 100 

Gb/s. S rychle rostoucí poptávkou po kapacitě přenosu dat, vysoké rychlosti sítě 

GÉANT poskytnou podporu všem vědním oborům a umožní rozvoj infrastruktury ICT. 

Celá zpráva je k dispozici zde. 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Akce k evropskému výzkumu 

Integrace fotovoltaických systémů 

Dne 1. října 2013 se bude v Paříži konat fórum pro inteligentní řešení v oblasti 

energetiky se zaměřením na integraci fotovoltaických systémů – Smart Soluitions 

Forum II. Program a další informace naleznete zde. 

Automobilové technologie 

V tureckém Istanbulu se bude ve dnech 2.–4. října 2013 konat konference pro 

automobilové technologie AVTECH 2013. Tématem budou především ekologické 

technologie, efektivita paliv, bezpečnost a pohodlí pasažérů. Další informace jsou 

k dispozici zde. 

CROENERGY 2013 

Ve dnech 2.–4. října 2013 se v chorvatském městě Tuheljkse Toplice koná summit  

s názvem “Sustainable Energy Finance and Investment Summit CROENERGY 

2013“, který si klade za cíl najít možnosti financování projektů na obnovitelnou 

energii pomocí inovativních finančních instrumentů. Bližší informace o konferenci 

jsou k dispozici zde.  

Šestá mezinárodní vědecká konference PROMITHEAS 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-756_cs.htm
https://www.photovoltaic-conference.com/parallel-events/smartsolutionsforum2013.html
http://www.avtechconference.org/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=1B30D3CE-0827-316F-D26DD3E0BACECBDD
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Ve dnech 9.–11. října 2013 se v Aténách uskuteční šestá mezinárodní vědecká 

konference o energii a klimatických změnách platformy PROMITHEAS. Cílem 

konference je představit návrhy na optimalizaci portfolií pro tyto země a zdůraznit 

přenos znalostí a výzkumu pro přípravu opatření ke zmírnění změn klimatu. 

Registrace je již otevřena a bližší informace jsou k dispozici zde. 

Technologie pro životní prostředí a klima 

Mezinárodní vědecká konference s názvem Environmental and Climate 

Technologies 2013 se bude konat ve dnech 14.–16. října 2013 v lotyšské Rize. 

Konference je příležitostí ke zveřejnění výsledků výzkumu především v oblastech 

energetických systémů a environmentálního inženýrství. Další informace naleznete 

zde. 

Tepelná čerpadla  

Ve Varšavě v Polsku se uskuteční 17. října 2013 konference polské asociace  pro 

rozvoj technologií tepelných čerpadel. Akce chce upozornit na ekonomické výhody 

těchto technologií a jejich příspěvek k energetické efektivitě budov. Více 

informací  naleznete zde. 

Konference iniciativy CONCERTO 

Ve dnech 22.–23. října 2013 pořádá Evropská komise v Bruselu konferenci iniciativy 

pro energeticky efektivní města a obvody CONCERTO. V rámci CONCERTO bylo od 

roku 2005 financováno 22 projektů. Tyto projekty pomohly k přípravě a realizaci 

Evropského inovačního partnerství Smart Cities and Communities spuštěného v roce 

2012. Podrobnosti o konferenci naleznete zde. 

Clean Sky II – informační seminář 

V Bruselu se bude 23. října 2013 konat obecný informační seminář k pokračování 

společné technologické iniciativy Clean Sky – Clean Sky II. Tato iniciativa se 

zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti ekologičtější letecké dopravy. Podobnosti 

budou v blízké budoucnosti k dispozici zde. 

http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=26&lang=en
http://www.videszinatne.lv/index.php/en/articles/54th-rtu-conference/international-scientific-conference
http://www.videszinatne.lv/index.php/en/articles/54th-rtu-conference/international-scientific-conference
http://www.renexpo-warsaw.com/334.html?&L=1
http://www.amiando.com/concerto_conference.html;jsessionid=3FDA3A7E88FF9ACBD4F6F2AF30E992EF.amiando?page=983930
http://www.cleansky.eu/content/event/general-kick-information-session-clean-sky-2
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Elektrická vozidla v EU 

V úterý 29. října 2013 se v Bruselu koná mezinárodní sympózium na téma podpory 

evropského trhu pro elektrická vozidla. Hlavním cílem bude diskuse nad bariérami, 

které brání vstupu alternativních vozidel na trh. Informace o programu a registraci 

naleznete zde. 

Závěrečná konference PROSUITE  

Dne 30. října 2013 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference PROSUITE 

(Prospective Suistainnability Assesment of Technologies), integrovaného projektu 

EU pro budoucí hodnocení udržitelnosti technologií. Závěrečná konference projektu 

představí nový komplexní rámec, který přesahuje 3 tradiční pilíře na identifikaci pěti 

hlavních kategorií dopadu. Registrace je otevřena do 14. října 2013. Bližší informace 

o programu naleznete zde. 

Školení – klimatické změny 

Centrum pro energetickou politiku a rozvoj Univerzity v Aténách (KEPA) pořádá 

mezinárodní školící seminář na téma politiky v oblasti změny klimatu. Školení se 

bude konat ve dnech 11.–15. listopadu 2013 v Aténách. Podrobnosti o programu  

a registraci naleznete v informační brožuře zde. 

Konference pro inteligentní dopravní systémy 

Evropská komise pořádá 2. prosince 2013 v Bruselu čtvrtou konferenci na vysoké 

úrovni zaměřenou na ITS – inteligentní dopravní systémy. Cílem akce je poskytnout 

přehled o vývoji s ohledem na iniciativy ITS Action Plan a směrnici o ITS z roku 2010. 

Konference je určena pro zástupce evropských institucí a soukromé i veřejné aktéry 

komunity ITS v EU. Podrobnější informace naleznete zde. 

Druhá výroční konference „European Future Transport Conference“  

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DJ29-PPE2
http://prosuite.org/web/guest/final-project-conference
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Training_seminar_brochure_2013.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/2013_12_02_its_conference_en.htm
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Dne 3. prosince 2013 organizuje Forum Europe v Bruselu svojí již druhou výroční 

konferenci s názvem „Future Transport Conference“. Konference je zaměřená na 

vývoj evropské politiky dopravy a jejím cílem je zhodnotit jak pomůžou nové návrhy 

(zejména balík Čistá energie pro dopravu schválený v lednu 2013) dosáhnout cílů 

EU v oblasti biopaliv, přírodního plynu, závislosti na ropě atd. Bližší informace 

k poplatkům a programu jsou k dispozici zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

Budoucnost programu Marco Polo 

Program zaměřený na převádění silniční dopravy na železnici a lodní dopravu  

– Marco Polo – skončí existenci ve své stávající podobě ke konci roku 2013. 

Evropská komise navrhla nový přístup k podpoře pozemní dopravy a logistiky na 

období 2014–2020. Marco Polo bude integrován do programu transevropských 

dopravích sítí TEN-T. Na probíhající projekty nebude mít tato změna vliv. 

Podrobnosti naleznete zde. 

Podpora EUROGIA ze strany ČR 

Zástupci České republiky na setkání klastru EUROGIA+ dne 19. června 2013  

v Ankaře podpořili pokračování  programu EUROGIA na dalších 7 let, a to pod 

názvem EUROGIA2020. Jedná se o klastr programu EUREKA zaměřený na projekty 

nízkouhlíkové energetiky. Další informace naleznete zde. 

Studie STOA k nakládání s přírodními zdroji 

http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=180&page_id=1502
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0278:FIN:CS:PDF
http://www.eurogia.com/
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Orgán Evropského parlamentu s názvem STOA (Science and Technology Options 

Assessment) vydal studii, která se zaměřuje na udržitelné nakládání s přírodními 

zdroji – s důrazem na vodu a zemědělství. Publikace v plném znění je k dispozici 

zde. 

Veřejná konzultace k budoucnosti VaVaI – sektor železnice  

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na koordinovaný přístup 

k evropské politice VaVaI v železničním sektoru s ohledem na program Horizont 

2020. Formulář konzultace je k dispozici zde. 

Nová zpráva Evropské agentury životního prostředí 

Evropská agentura životního prostředí vydala novou zprávu s titulem „Towards  

a green economy in Europe“, která představuje detailní přehled klíčových cílů 

enviromentální politiky a legislativy EU pro období 2010-2050. Celá zpráva ke 

stažení je k dispozici zde. 

EURATOM 

EURADWASTE 2013 a FISA 2013 

Tyto dvě akce spoluorganizuje Evropská komise a litevské Ministerstvo pro 

vzdělávání a vědy pod záštitou litevského předsednictví v Radě EU. Konference 

FISA 2013 o výzkumu a odborné výchově pro reaktorové systémy a konference 

EURADWASTE 2013 o správě radioaktivního odpadu proběhnou paralelně ve dnech 

14.–17. října 2013 ve Vilniusu (LT). Podrobné informace o FISA jsou dostupné zde  

a o EURADWASTE zde. 

4. Valné shromáždění SNETP 

Dne 18. října 2013 se ve Vilniusu (LT) uskuteční 4. Valné shromáždění 

Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii (Sustainable Nuclear 

Energy Technology Platform, SNETP) na okraj konferencí FISA a EURADWASTE. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/488826/IPOL-JOIN_ET%282013%29488826_EN.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=shift2rail
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-2013_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/euradwaste-2013_en.html
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Valné shromáždění bude přístupné veřejnosti. Další informace včetně programu  

a registrace naleznete zde. 

Mezinárodní dny ITER v Monaku 

Novinky v oblasti výzkumu jadrné fúze nejen v rámci projektu Mezinárodního 

termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), ale z celého světa budou 

představeny ve dnech 2.–4. prosince 2013 na Monackých mezinárodních dnech 

energie z jaderné fúze ITER (Monaco ITER International Fusion Energy Days, 

MIIFED 2013). Akce určená technikům, zástupcům průmyslu i výzkumným 

pracovníkům poskytne platformu pro výměnu názorů a zkušeností a příležitost pro 

navázání obchodních vztahů. Další informace jsou dostupné zde. 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Akce k evropskému výzkumu 

Evropský inovační summit 

Ve dnech 30. září až 3. října 2013 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskuteční 

již pátý Evropský inovační summit (EIS).  Summit organizovaný platformou 

Knowledge4innovation je vyvrcholením iniciativy „Wake up Europe“, jejímž cílem je 

předložení návrhů ke zvrácení negativních trendů vysoké nezaměstnanosti  

a snižování životního standardu v Evropě. Hlavním řečníkem na summitu je 

Johannes Hahn, eurokomisař pro regionální politiku. Bližší informace o summitu, 

programu a registraci jsou k dispozici zde. 

Závěrečná konference projektu Social IST 

Dne 3. října 2013 se v Bruselu uskuteční konference s názvem ‘Tackling societal 

challenges with Social Collective Intelligence and ICT!’, která je poslední ze série 

akcí pořádané projektem Social IST ze 7. Rámcového programu. Cílem konference 

je prezentovat hlavní výsledky projektu a podnítit diskuzi o tom, jako nám mohou 

nové formy ICT pomoct vybudovat chytřejší společnost. Bližší informace o konferenci 

jsou k dispozici zde. 

http://www.snetp.eu/www/snetp/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=75
http://www.miifed2013.com/
http://www.knowledge4innovation.eu/5th-european-innovation-summit-2013
http://social-ist.eu/events/european-conference-on-social-collective-intelligence/
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Konference SEARCH na Evropskou politiku sousedství 

Konsorcium SEARCH organizuje ve dnech 10.–11. února 2014 v Barceloně 

konferenci s názvem „How to strengthen EU –NCs relationships: Final Search 

Academic Conference“, zaměřenou na integrační proces mezi EU a sousedními 

zeměmi (ve východní Evropě, východním Středomoří a severní Africe). Zájemci  

o účast na konferenci mohou zasílat abstrakty svých příspěvků do 15. září. Bližší 

informace ke konferenci jsou k dispozici zde.  

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

Nová publikace ESS na postoje veřejnosti ke klíčovým tématům  

European Social Survey (ESS) publikovalo již svoji druhou brožuru tentokrát pod 

názvem Exploring public attitudes, informing public policy: Selected findings from the 

first five rounds (Zkoumání postojů veřejnosti, informování veřejné politiky: Vybrané 

poznatky z prvních pěti kol). Publikace obsahuje data sesbíraná z více než 30 

evropských zemí za posledních 10 let a odhaluje klíčové rozdíly v postojích na 

morální a sociální témata jako je důvěra v policii nebo homosexualita. Více  

o publikaci a její celé znění je k dispozici ke stažení zde.  

Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích 

Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne 

11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise  

a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání  

a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit. 

Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-242_en.html
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372:findings2&catid=22:news&Itemid=48
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/profiles/index_en.htm
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sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž je 

otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde. 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE  

Akce k evropskému výzkumu 

Seminář k sociálním inovacím 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) organizuje v Bruselu 

dne 9. října 2013 seminář “Social Innovation and Elderly Workers in the Regions of 

Visegrad Countries”. Jedná se o doprovodnou akci 11. Týdne evropských regionů  

a měst ( OPEN DAYS 2013), na které budou představeny nejnovější výstupy 

projektu řešícího otázku uplatnění starších lidí na pracovních trzích finančně 

podpořeného z Visegradského fondu (Bohemia EU Planners, ČR), dále příklad 

sociálních inovací na pracovišti (firma Novitech, SK) a aktivity v oblasti telemedicíny 

ve prospěch občanů (NTMC, ČR). Budoucnost politiky sociálních inovací představí 

zástupci Evropské komise (DG ENTR). Program semináře je dostupný zde  

a registrace zde. 

Konference CONCORDi 

Ve dnech 26. a 27. září 2013 se ve španělské Seville uskuteční evropská konference 

s názvem CONCORDi-2013 zaměřená na korporátní výzkum a inovace. Hlavním 

tématem budou finanční strategie, řídící mechanismy a bariéry, které mají vliv na 

rozvoj inovací a růst evropských firem. Další informace naleznete zde. 

Školení k programu EUROSTARS 

V polském Gdaňsku se dne 27. září 2013 koná školící kurs k programu 

EUROSTARS, organizovaný společností Innomi a určený zástupcům inovativních 

MSP. Kurs proběhne v angličtině a cena je 250 eur (bez DPH). V jeho průběhu 

budou účastníci proškoleni v celém procesu přípravy konkurenceschopného projektu. 

Detailní informace naleznete zde a zde. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/launch2013_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Open_Days_-_Social_Innovation_09.10.2013_1.pdf
http://geform.tc.cz/social_innovation/
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2013/index.html
http://innomi.pl/en/we-offer/full-trainings-list/
http://innomi.pl/wp-content/uploads/How-to-successfully-apply-EUROSTARS-Danzig_27.09.pdf
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Posilování podnikatelského sektoru  

Ve dnech 30. září až 2. října 2013 se v německých Drážďanech bude konat 

konference zaměřená na virtuální podniky. Akce se bude věnovat „reindustrializaci“  

a posílení podnikatelského sektoru v době ekonomické krize. Další informace 

naleznete zde. 

11. Evropský týden regionů a měst 

Ve dnech 7.–10. října 2013 se v Bruselu uskuteční „Open Days- European Week of 

Regions and Cities“ (Dny otevřených dveří- Evropský týden regionů a měst), 

každoroční čtyřdenní akce, během které města a regiony předvádí své schopnosti  

v růstu a tvorby nových pracovních míst, v realizaci politiky soudržnosti Evropské 

unie, a prokazují význam místní a regionální úrovně pro evropskou správu. Dny 

otevřených dveří jsou klíčovou akcí pro regionální politiku EU, s více než 6000 

účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných v Bruselu 

během tohoto týdne. Bližší informace k programu, včetně doprovodných akcí  

a registrace jsou k dispozici zde.  

Malé a střední podniky v Horizontu 2020: Informační dny Evropské komise  

Ve dnech 18. října a 25. listopadu 2013 v Bruselu hostuje EK informační dny 

zaměřené na účast malých a středních podniků (SMEs) v Horizontu 2020. Účast na 

akci je zdarma, nicméně je nutné se registrovat zde. Více informací o informačních 

dnech je k dispozici zde.  

Výroční Celosvětové fórum KEN 2013  

Příští ročník Celosvětového fóra Sítě pro znalostní ekonomiku (Knowledge Economy 

Net, KEN) se bude konat ve dnech 22.–23. října 2013 v jihoafrickém Kapském 

městě. Zaměří se na podporu inovací prostřednictvím vzdělávání a výzkumu. Další 

informace včetně možnosti registrace naleznete zde. 

 

http://www.pro-ve.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/about_od.cfm
mailto:%20RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event
http://www.knowledge-economy.net/forum-2013/introduction/
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Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Další programy a informace 

Inovační vouchery na podporu užití ICT 

Evropská komise plánuje celoevropskou iniciativu inovačních voucherů na podporu 

informačních a komunikačních technologií (ICT) v malých společnostech. Cílem je 

pomoct mikro-podnikům, malým a středním podnikům v EU využívat digitální 

technologie za účelem zvýšení své konkurenceschopnosti a šancí na růst. Pilotní 

program poběží v druhé polovině roku 2013 ve dvou španělských regionech (Murcia 

a Extremadura) a se zavedením do ostatních regionů EU se počítá v roce 2014. Více 

informací k iniciativě je k dispozici zde. 

Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích 

Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne 

11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise  

a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání  

a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit. 

Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak 

sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž bude 

otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde. 

V desítce nejvíce inovativních zemí se umístilo 6 zemí EU 

Šest zemí EU (Švédsko, Velká Británie, Nizozemí, Finsko, Dánsko a Irsko) se 

umístilo v první desítce nejvíce inovativních zemí dle Světového inovačního indexu 

(Global Innovation Index- GII), který je každoročně publikován Univerzitou v Cornellu, 

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/profiles/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/launch2013_en.htm
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INSEAD a Světovou organizací na ochranu duševního vlastnictví (WIPO). Na vrcholu 

žebříčku se letos opět umístilo Švýcarsko. Světový inovační index hodnotil 142 

světových ekonomik na základě 84 indikátorů, mezi které patří např. kvalita univerzit, 

dostupnost mikro půjček nebo rizikového kapitálu. Více informací o indexu je  

k dispozici  zde. 

Výzva na financování partnerství SME s vědeckými pracovníky 

Projekt “Connecting Australian-European Science and Innovation Excellence” 

(Projekt na propojení evropsko-australské vědy a inovační excelence – CAESIE) 

nabízí granty na financování spolupráce mezi malými a středními podniky (SME)  

a výzkumnými pracovníky, které jsou založené za účelem prozkoumání 

životaschopnosti zamýšleného výzkumu a vývoje (R & D) nebo spolupráce v oblasti 

technologických řešení. CAESIE nabízí granty v celkové výši 10 000 australských 

dolarů, splatné ve dvou etapách. Podkladové dotace nejsou určené k financování již 

probíhajících výzkumů nebo na podporu již ustálené spolupráce. Uzávěrka přihlášek 

je 11. října 2013. Bližší informace jsou k dispozici zde. 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Akce k evropskému výzkumu   

Konference OPENING A DIRECT PATH FROM SCHOOL TO SCIENCE 

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

Střediskem společných činností AV ČR organizuje dne 16. října 2013 v Bruselu 

půldenní konferenci s cílem představit minulé i současné aktivity v této oblasti i plány 

do budoucna v nové generaci unijních programů (Horizont 2020 a ERASMUS+). 

Prezentováno bude i několik příkladů národních a dalších iniciativ. Předběžný 

program je k dispozici zde a registrace zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&dt_code=NWS&obj_id=17430&ori=RSS
http://caesie.org/priming-grants/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/From_School_to_Science_-_v4_-_30.7.13.pdf
http://geform.tc.cz/school2science/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další informace 

Výsledky výzvy „Starting Grants call 2013” 

Evropská rada pro výzkum (ERC) vyhlásila výsledky výzvy „Starting Grants call 

2013”, které účelem je podpořit rozvoj kariéry mladých talentovaných vědců pomocí 

financování nejlepších inovativních nápadů v rámci Evropského výzkumného 

prostoru (ERA). Z České republiky se grant podařilo získat Pavlovi Plevkovi 

z Masarykovy Univerzity. Bližší informace o výsledcích výzvy jsou k dispozici zde.  

Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě  

Evropská komise představila dne 11. července 2013 novou strategii nazvanou  

„Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“, která si klade za cíl zajistit, aby 

absolventi z Evropy disponovali mezinárodně využitelnými dovednostmi potřebnými 

pro práci kdekoli ve světě a aby Evropa zůstávala pro zahraniční studenty 

nejatraktivnější destinací. Z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, 

mládež a sport Erasmus+ bude přiděleno přes 400 milionů eur ročně na podporu 

mezinárodní výměny studentů a posílení spolupráce mezi evropskými univerzitami  

a jejich partnery z celého světa. Užitečná data a čísla naleznete v tomto dokumentu. 

Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde. 

Nová zpráva Asociace evropských univerzit 

Asociace evropských univerzit (European University Association – EUA) vydala 

nejnovější vydání své zprávy „Public Funding Observatory“, která sleduje dopad 

hospodářské krize na vysoké školy a identifikuje trendy v oblasti veřejných financí na 

vysokých školách v celé Evropě od roku 2008. Bližší informace k online nástroji jsou 

k dispozici zde, celá zpráva ke stažení pak zde.  

  

 

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_stg2013_results.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term=%26euro%3B400+millionfor+287+earl...
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/ehe_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-678_cs.htm
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/public-funding-observatory-tool.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Governance_Autonomy_Funding/EUA_PFO_report_2013.sflb.ashx
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 Zdroj: CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu  
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