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Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na konferenci   

 

MEZINÁRODNÍ  MOBILITA A SPOLUPRÁCE NA VŠ 

 

KDY: 20. září 2012 

KDE: BEST WESTERN Hotel Prachárna (www.hotel-pracharna.cz, Křelovská 91, 

779 00 Olomouc) 

 

Akce je součástí projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce, reg. 

číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270, jehoţ cílem je podpora mezinárodní spolupráce a 

mobility.  

Konference je určena pro akademické a ostatní pracovníky VŠ. 

 

Účast na konferenci je zdarma (občerstvení, oběd, odborné materiály a sborník pro 

účastníky zdarma). 

  

Pozvánka na konferenci 
MEZINÁRODNÍ MOBILITA A SPOLUPRÁCE NA VŠ 

informuje 

http://www.hotel-pracharna.cz/
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Na konferenci je nutné se předem zaregistrovat. V případě zájmu se registrujte 

nejpozději do 7. září 2012 prostřednictvím on-line formuláře umístěného na 

webových stránkách projektu: http://www.psup.cz/centrum/.  

 

Kontaktní osoba:  

Eva Hamplová 

tel.: 585 631 425 

eva.hamplova@upol.cz 

 

PROGRAM KONFERENCE 

09:00 – 10:00 Registrace účastníků  

10:00 – 10:10 Přivítání účastníků  

  CENTRA PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A MOBILITU 

10:10 – 10:30 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce UP - Mgr. Gabriela Pokorná, 
ředitelka PS UP 

10:30 – 11:00 CZELO - Ing. Michaela Vlková, zástupce vedoucí kanceláře CZELO 

11:00 – 11:30 EURAXESS centrum - Mgr. Viktoria Bodnárová, EURAXESS Centrum Praha 

11:30 - 12:00 OK4EU - Mgr. Michaela Vráţelová, manaţer OK4EU 
OK4Inovace - Mgr. Veronika Vaňková, manaţer OK4Inovace 

12:00 – 13:15 Oběd  

  PROGRAMY PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A MOBILITU 

13:15 – 13:45 7. rámcový program (shrnutí) - zástupce NCP pro financování evropských projektů  
7. Rámcového programu (TC AV ČR) 

13:45 – 14:15 Programy v gesci NAEP - Mgr. Barbora Hašková, vedoucí oddělení Erasmus,  
Ing. Tereza Babková, vedoucí programu Erasmus Mundus, Jean Monnet a Tempus, 
Study in the Czech Republic (NAEP) 

14:15 - 14:45 VISEGRAD FUND - Jiří Sýkora, PR Coordinator, International Visegrad Fund 

14:45 - 15:15 Fulbrightova stipendia - Dr. Hana Rambousková - Program Coordinator, Fulbright 
Commission 

15:15 – 15:45 Přestávka na kávu 

15:45 - 17:45 

PŘÍKLADY PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A 
MOBILITU 

Blok A - humanitní obory 

  

Blok B - přírodovědné obory 

  

17:45 - 18:15 Diskuze, oficiální ukončení konference 

 

 

 

http://www.psup.cz/centrum/
mailto:eva.hamplova@upol.cz
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Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů 

společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2013 - 2014. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. - 30. 5. 2012 

 
Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce 

mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to 

formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení 

mezinárodních projektů základního výzkumu. 

 
Přijímají se návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou 

řešení 2013 - 2014 (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014) ze všech vědních 

oblastí.  

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu 

základního výzkumu definovaného podle článku 2.2. písm. e) Rámce Společenství 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). 

 
Více informací o výzvě naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/20801 
 
 

 
 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi 

vládou Československé socialistické republiky  

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských 
výzkumných projektů 

Výzva k podání návrhů společných česko-francouzských 
výzkumných projektů 

http://www.msmt.cz/file/20801
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a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou  

v Praze dne 29. června 1965, vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů  

s dobou řešení 2013 - 2014.  

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 3. 2012 - 15. 5. 2012 

 

Více informací o výzvě naleznete zde: http://www.msmt-

vyzkum.cz/cz/mobility/francie-193005.aspx 

 

K této výzvě budou uskutečněny informační semináře: 

 30. 3. 2012 v Brně (registrace do 28.3.) a  

 4. 4. 2012 v Praze (registrace do 2.4.). 

 

 

 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní 

dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi 

Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou  

v Praze dne 12. května 1974, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů  

s dobou řešení 2013-2014. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 3. 2012 - 15. 5. 2012 

Více informací o výzvě naleznete zde: http://www.msmt-

vyzkum.cz/cz/mobility/argentina-193017.aspx 

 

Výzva k podání návrhů společných česko-argentinských 
výzkumných projektů 

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/francie-193005.aspx
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/francie-193005.aspx
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/argentina-193017.aspx
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/argentina-193017.aspx
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     Ve dnech 1. 2. 2012 – 25. 2. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy 

7. rámcového programu EU, specifických programů Spolupráce  

a Myšlenky. Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  
  

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  

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

  
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
  

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

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

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

  
ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu 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. rámcového programu a další  

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
  

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

  
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
  

 Akce k evropské mu výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace  

 

 

Výzva k uspořádání semináře či sympózia 

Švýcarská nadace BrocherFoundation nabízí granty na uspořádání semináře či 

sympózia k problematice etických, právních a společenských dopadů lékařského 

výzkumu a nových lékařských technologií na lidstvo. Uzávěrka podání návrhů je  

8. dubna 2012. Více informací naleznete 

http://www.brocher.ch/pages/appel_projets.asp 

Seminář ke smluvním praktikám v projektech VaV 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 19. - 20. 

dubna 2012 v Berlíně seminář k evropským smluvním praktikám v projektech VaV 

(European Contract Practice for R&D Projects). Další informace naleznete 

http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract

Practice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

http://www.summerschoolsineurope.eu/, která obsahuje databázi evropských letních  

http://www.brocher.ch/pages/appel_projets.asp
http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_ContractPractice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_ContractPractice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.summerschoolsineurope.eu/
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škol. Cílem tohoto portálu je usnadnit zájemcům přístup k výběru letní školy  

a zároveň tím zvýšit i účast na nich. V nabídce je momentálně na 633 různých kurzů 

ze 132 univerzit.  

Webový portál pro VaT spolupráci EU-Indie 

Iniciativa v oblasti vědeckotechnické spolupráce EU-Indie je vstupní bránou ke všem 

relevantním nástrojům a projektům. Nabízí strukturované a komplexní informace  

a napomáhá harmonizovanému postupu relevantních projektů prostřednictvím 

sdílení informací a společného plánování aktivit.   

http://www.euindiacoop.org/index.php 

Euro-středomořská konference 2012 

V Barceloně se ve dnech 2.-3. dubna 2012 uskuteční Euro-středomořská konference 

zaměřená na výzkum a inovace pod názvem „Research and Innovation: An agenda 

for a renewed partnership“. Cílem akce je zahájit novou fázi spolupráce v návaznosti 

na nedávné změny v regionu a navázat strategičtější partnerství ve VaI. Detaily jsou 

k dispozici na http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-

mediterranean/index_en.cfm?pg=home 

TCN2012 

Konference TERENA Networking Conference (TNC) patří k největším  

a nejprestiţnějším evropským konferencím tohoto typu. V letošním roce se koná ve 

dnech 21.-24. května 2012 v islandském Reykjavíku. Další informace včetně 

programu a registrace jsou k dispozici na https://tnc2012.terena.org/ 

Konference EU o programech v oblasti zdraví 

Evropská komise (GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele) organizuje konferenci na 

vysoké úrovni o programech EU v oblasti zdraví dne 3. května 2012 v belgickém 

Bruselu. Akce se zaměří na dosavadní výsledky i výhled do budoucna. Více  

http://www.euindiacoop.org/index.php
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
https://tnc2012.terena.org/
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informací a registraci naleznete 

http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm 

Mezinárodní fórum Med-e-Tel 

Mezinárodní fórum Med-e-Tel se uskuteční 18. - 20. dubna 2012 v Lucemburku  

v Lucembursku. Tato akce se zaměří na oblast elektronického zdravotnictví, 

telemedicíny a ICT technologie ve zdravotnictví. Nabídne řadu tematických zasedání 

i příleţitostí k navazování kontaktů. Více informací naleznete 

http://www.medetel.eu/index.php 

Pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím 

Sedmá pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím (FOODBALT-2012) 

se uskuteční 17.-18. května 2012 v Kaunas v Litvě. Mezi témata bude patřit: Food 

chemistry and analysis; Nutrition and Health; Bioactive food components; Food 

sensorialproperties, quality and safety; New product development, functional foods; 

Food processing, packaging and storage. Více informací naleznete 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-

abstracts_6648.pdf 

CYTER 2012  

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná 

ve dnech 12. - 13. června 2012 v Praze. Podobně jako v minulosti se bude 

konference zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur aţ po 

sociální a psychologické efekty zneuţívání internetu. Politické a globální pohledy na 

kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference. 

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/ 

Kongres AKL’12  

V německých Cáchách se ve dnech 9.-11. května 2012 koná Mezinárodní kongres 

k laserovým technologiím (International Laser Technology Congress, AKL), který  

http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://www.medetel.eu/index.php
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
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organizuje německá společnost Fraunhofer. Další informace naleznete 

http://www.lasercongress.org/en/index.html 

Rumunsko hledá partnera v programu CIP-ICT PSP-2012-6  5.2 Mobile cloud for 

business applications  

Rumunský TeamNet International S.A. by rád získal partnery pro připravovaný 

projekt v programu CIP-ICT PSP-2012-6. TeamNet International S.A. je soukromým 

výzkumným centrem a malým podnikem, který má zkušenosti v oblasti dodávek a 

developerství informačních a komunikačních technologií. Zároveň je aktivním 

partnerem v 7. rámcovém programu v oblasti energetiky, dopravy, tzv. zelených 

technologií.  

Materiály pro FCH 

Ve francouzském Grenoblu se bude ve dnech 26. a 27. března konat workshop 

zaměřený na materiály pro technologie pro palivové články a vodík. Akce je určena 

především pro účastníky projektů 7. RP, experty v oblasti palivové články a vodík, 

zástupce JTI FCH a další zainteresované odborníky. Podrobnosti naleznete 

http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-

technologies 

Evropská energetická konference 

Ve dnech 17. - 20. dubna se v nizozemském Maastrichtu koná druhá evropská 

energetická konference. Na akci se bude diskutovat budoucnost evropského 

energetického sektoru včetně otázek udrţitelnosti z hlediska ţivotního prostředí nebo 

zásobování EU energií. Další informace naleznete http://energy-conference.eu/ 

Seminář ke grantům EU v oblasti energetiky 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 23.-24. dubna 

2012 seminář k moţnostem financování projektů v oblasti energetické účinnosti  

a obnovitelných zdrojů energie z grantů a nástrojů EU. Další informace jsou na  

http://www.lasercongress.org/en/index.html
http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-technologies
http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-technologies
http://energy-conference.eu/
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http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_

Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf 

Science in dialogue 

Ve dnech 23. - 25. dubna 2012 se v Kodani uskuteční konference "Věda v dialogu" 

pořádaná pod záštitou dánského předsednictví radě EU. Konference zaměřená na 

vztahy mezi vědou, inovacemi a aktéry bude rozdělena do několika různých 

seminářů a plenárních sekcí. http://www.scienceindialogue.dk/ 

Re-imagining Research Relationships 

V Německém Bonnu se koná ve dnech 10. - 12. května 2012 konference "Re-

imagining Research Relationships – Co-creating Knowledge in a Democratic 

Society". Konference zaměřená na téma partnerství ve výzkumu se bude zabývat 

aktuálními problémy v procesech výzkumu. Další informace o konferenci najdete. 

http://www.livingknowledge.org/conference/ 

International conference on science communication 

Ve dnech 4. - 7. září 2012 se ve francouzském Nancy uskuteční třetí ročník 

mezinárodní konference " Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle 2012" . Konference bude zaměřena na vztahy mezi 

vědou, technologiemi a současnou společností se zvláštním důrazem na roli univerzit 

a výzkumných center v tomto procesu. Akce bude zkoumat nové formy dialogu mezi 

"producenty znalostí" a lidmi, pro něţ musí být technologický pokrok vztahován 

k etickým, politickým a ekonomickým otázkám. Návrhy příspěvků je moţno zasílat do 

10. února 2012.  http://www.jhc2012.eu/index.php/fr/thematiques 

Konference k podnikání a univerzitám 

Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

uskuteční 25.-27. dubna 2012 v německém Münsteru. Akce je určena k vzájemné 

výměně aktuálních informací a sdílení příkladů dobré praxe, ale nabídne i řadu  

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.scienceindialogue.dk/
http://www.livingknowledge.org/conference/
http://www.jhc2012.eu/index.php/fr/thematiques
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seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu i marketingu. 

Více informací na http://www.entrepreneurial-universities.com/ 

 

Konference k excelenci ve VaV - Excellence 2012 

Konference 

Datum: 18. 04. 2012 - 20. 04. 2012 

Místo: Aarhus, Dánsko 

 

Konference k excelenci ve výzkumu a vývoji Excellence 2012 se uskuteční 18. - 20. 

dubna 2012 v dánském městě Aarhus. Účelem této akce je diskutovat o definici 

excelence, o tom, jak vzniká a jak ji podpořit a stimulovat ve všech 

oblastech inovačního a výzkumného řetězce. Bliţší informace a registraci naleznete 

zde:http://www.excellence2012.dk/ 

 

 

Konference k podnikání a univerzitám 

Konference 

Datum: 25. 04. 2012 - 27. 04. 2012 

Místo: Münster, Německo 

 

 

Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

uskuteční 25. - 27. dubna 2012 v německém Münsteru. Akce je určena k vzájemné 

výměně aktuálních informací a sdílení příkladů dobré praxe, ale nabídne  

i řadu seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu  

i marketingu. Více informací zde. 

 

http://www.entrepreneurial-universities.com/ 

 

 

http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://www.excellence2012.dk/
http://www.excellence2012.dk/
http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://www.entrepreneurial-universities.com/
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Nový web příštího rámcového programu Horizont 2020 - 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

 Vědní politika 

 Sdělení EK ke zjednodušení 

Evropská komise publikovala dne 8. února 2012 sdělení, které shrnuje veškerá 

opatření směřující ke zjednodušení pravidel financování z unijních programů, 

navrţená EK od června 2011, tj. od zveřejnění návrhu Víceletého finančního rámce 

2014-2020. Text sdělení naleznete zde, tiskovou zprávu zde. 

Rada pro konkurenceschopnost (výzkum) 21. února 2012 

V souvislosti s návrhem nového rámcového programu Horizont 2020 diskutovali 

ministři o průřezových otázkách (mezinárodní spolupráce, úloha SSH atd.) a o účasti 

MSP, přičemţ vycházeli z podkladového dokumentu předsednictví (6281/12). Ministři 

rovněţ představili své názory na sdělení EK k GMES (17072/11), vzali na vědomí 

prezentaci EK k novele nařízení o EIT ( 18090/11), k výsledkům veřejné konzultace 

k ERA ( 6537/12) a k aktuální situaci ITER ( 6599/12). V průběhu neformálního 

obědy proběhla výměna názorů ke sdělení EK k bio-ekonomice ( 6487/12). Tiskové 

prohlášení je k dispozici zde (výzkum od str. 16). 

Dokumentace k RP EURATOM zveřejněna v Úředním věstníku EU  

Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro jaderný 

výzkum a školící aktivity (RP EURATOM) na léta 2012-2013, který schválila Rada EU 

v prosinci 2011, vstoupil v platnost k 1. 1. 2012. Zakládací dokumenty byly 

zveřejněny v Úředním věstníku EU dne 18. 2. 2012 (Rozhodnutí k RP zde, Nařízení 

k pravidlům účasti zde, Rozhodnutí o specifickém programu pro nepřímé akce zde  

a Rozhodnutí o přímých akcích JRC zde). 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/106&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st06/st06281.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st17/st17072.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st18/st18090.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06537.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06599.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st06/st06487.cs12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/128106.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0032:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0039:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0046:CS:PDF
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Finance, management, duševní vlastnictví  

Dotazy k odlišným výkladům pravidel 7. RP 

Evropská komise rozšířila sluţbu RES ( Research Enquiry Service) o moţnost 

poţádat o informace k nekonzistentnímu výkladu pravidel a ustanovení týkajících se 

projektů 7. RP. Dotazy lze směřovat na tzv. Research clearing committee (RCC), 

výbor sloţený ze zástupců relevantních generálních ředitelství EK a výkonných 

agentur spravujících projekty 7. RP, a to prostřednictvím RES tak, ţe v předmětu 

dotazu se zvolí č. 12 – RCC. 

Seminář ke smluvním praktikám v projektech VaV 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

19. - 20. dubna 2012 v Berlíně seminář k evropským smluvním praktikám 

v projektech VaV (European Contract Practice for R&D Projects). Další informace 

naleznete zde. 

 Seminář ke kombinaci PPP a fondů EU 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

16. - 17. dubna 2012 v Berlíně seminář k praktickému vyuţití nových finančních 

nástrojů „Successful Combination of PPP and EU Funds“. Detaily jsou dostupné zde. 

Zpravodaj Financial Helpdesk 

Únorové číslo Zpravodaje Financial Helpdesk s informací o připravovaných 

seminářích, o finančních pravidlech akcí Marie Curie, o nejčastěji kladených 

otázkách k návrhu rámcového programu Horizont 2020 a další si můţete přečíst zde. 

Dohoda EPO a Japonska o strojových překladech 

Významným krokem k lepšímu vyuţívání informací o patentech na internetu se stala 

dohoda mezi Japonským patentovým úřadem (JPO) a Evropským patentovým  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries
http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract_Practice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Successful_Combination_of_PPP_and_EU_Funds_DM.pdf
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1497
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úřadem (EPO) o strojových překladech ze dne 6. února 2012. Tiskové prohlášení 

naleznete zde, vstup do informační sluţby EPO (Espacenet) zde. 

Změny na Účastnickém portálu EK pro výzkum 

Dne 20. února 2012 byla spuštěna nová verze Účastnického portálu EK pro výzkum 

(Participant Portal), která umoţňuje větší flexibilitu při řízení projektů, zavádí novou 

sluţbu k dokumentům 7. RP (převod z portálu CORDIS) a usnadňuje činnosti 

jmenovaných zástupců organizací (LEARs). Podrobné informace jsou dostupné zde. 

 Další informace a analýzy 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

http://www.summerschoolsineurope.eu/, která obsahuje databázi evropských letních 

škol. Cílem tohoto portálu je usnadnit zájemcům přístup k výběru letní školy  

a zároveň tím zvýšit i účast na nich. V nabídce je momentálně na 633 různých kurzů 

ze 132 univerzit.  

 Pátá bělehradská mezinárodní konference k otevřenému přístupu 2012 

Centrum pro hodnocení ve vzdělávání a vědách ve spolupráci s Národní knihovnou 

Srbska organizují ve dnech 18. - 19. května 2012 v srbském Bělehradě v pořadí jiţ 

Pátou bělehradskou mezinárodní konferenci k otevřenému přístupu. Další informace 

včetně programu a registrace jsou dostupné zde. 

 Euro-středomořská konference 2012 

V Barceloně se ve dnech 2.-3. dubna 2012 uskuteční Euro-středomořská konference 

zaměřená na výzkum a inovace pod názvem „Research and Innovation: An agenda 

for a renewed partnership“. Cílem akce je zahájit novou fázi spolupráce v návaznosti 

na nedávné změny v regionu a navázat strategičtější partnerství ve VaI. Detaily jsou 

k dispozici zde. 

http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120206.html
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/PP_IAM_in_nutshell2.pdf
http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://ceon.rs/index.php?lang=en
http://www.nb.rs/index.php?change_lang=en
http://www.nb.rs/index.php?change_lang=en
http://boac.ceon.rs/index.php/BOAC/12
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
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 Webový portál pro VaT spolupráci EU-Indie 

Iniciativa v oblasti vědeckotechnické spolupráce EU-Indie je vstupní bránou ke všem 

relevantním nástrojům a projektům. Nabízí strukturované a komplexní informace  

a napomáhá harmonizovanému postupu relevantních projektů prostřednictvím 

sdílení informací a společného plánování aktivit. Pro vstup do portálu klikněte zde. 

 TCN2012 

Konference TERENA Networking Conference (TNC) patří k největším  

a nejprestiţnějším evropským konferencím tohoto typu. V letošním roce se koná ve 

dnech 21.-24. května 2012 v islandském Reykjavíku. Další informace včetně 

programu a registrace jsou k dispozici zde. 

 MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

 BIO-EuropeSpring 2012 

Konference BIO-EuropeSpring 2012 se uskuteční 19. - 21. března 2012  

v nizozemském Amsterdamu. Jedná se o akci zaměřenou na biotechnologický 

průmysl, která nabídne řadu příleţitostí k navázání kontaktů. Více informací  

a registraci naleznete zde. 

 Konference k bioekonomice 

Konference k bioekonomice "Bioeconomy in Action - Boosting bioeconomical growth 

in Europe in a smart and sustainable way" se uskuteční 26. - 28. března 2012  

v Kodani v Dánsku. Tato akce organizovaná pod záštitou dánského předsednictví  

v Radě EU se bude věnovat především nové strategii Evropské komise pro 

bioekonomiku, která byla přijata v únoru 2012. Bliţší informace a registraci naleznete 

zde.  

http://www.euindiacoop.org/index.php
https://tnc2012.terena.org/
http://www.ebdgroup.com/bes/registration/index.php
http://bioeconomy.dk/
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 Mezinárodní fórum Med-e-Tel 

Mezinárodní fórum Med-e-Tel se uskuteční 18. - 20. dubna 2012 v Lucemburku  

v Lucembursku. Tato akce se zaměří na oblast elektronického zdravotnictví, 

telemedicíny a ICT technologie ve zdravotnictví. Nabídne řadu tematických zasedání 

i příleţitostí k navazování kontaktů. Více informací naleznete zde.  

 Konference EU o programech v oblasti zdraví 

Evropská komise (GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele) organizuje konferenci na 

vysoké úrovni o programech EU v oblasti zdraví dne 3. května 2012 v belgickém 

Bruselu. Akce se zaměří na dosavadní výsledky i výhled do budoucna. Více 

informací a registraci naleznete zde. 

 Středoevropský potravinářský kongres 

6. středoevopský potravinářský kongres CEFood 2012 se uskuteční 23. - 26. května 

2012 v Novi Sadu v Srbsku. Zaměří se na jak na nové technologie, tak i na tradiční 

výrobu pro konkurenceschopné a bezpečné potravinářské produkty pro evropský  

i globální trh. Více informací a registraci naleznete zde. 

 Pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím 

Sedmá pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím (FOODBALT-2012) 

se uskuteční 17. - 18. května 2012 v Kaunas v Litvě. Mezi témata bude patřit: Food 

chemistry and analysis; Nutrition and Health; Bioactive food components; Food 

sensorialproperties, quality and safety; New product development, functional foods; 

Food processing, packaging and storage. Více informací naleznete zde. 

 Mezinárodní sympózium k HIV a nově vznikajícím infekčním chorobám 

Mezinárodní sympózium k HIV a nově vznikajícím infekčním chorobám proběhne 

23. - 25. května 2012 v Marseille ve Francii. Cílem akce je poskytnout lepší 

porozumění a informace o aktuálním vývoji, nových nástrojích, preventivních  

http://www.medetel.eu/index.php
http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://cefood2012.rs/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
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vakcínách, efektivnější léčbě a dalších tématech v oblasti infekčních chorob. Více 

informací naleznete zde. 

 Výzvy 7. rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

 Evropská výzkumná strategie v oblasti neurodegenerativních chorob  

Společný program EU Výzkum neurodegenerativních onemocnění publikoval první 

evropskou výzkumnou strategii v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších 

neurodegenerativních onemocnění. Dokument je dostupný zde. Shrnutí dokumentu 

je zde (v AJ). 

 Strategie pro evropskou bioekonomiku 

Evropská komise přijala strategii pro udrţitelnou bioekonomiku v Evropě s názvem 

"Inovace pro udrţitelný růst: biohospodářství pro Evropu". Tato strategie klade důraz 

na rozsáhlejší a udrţitelnější vyuţívání obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se proto na tři 

klíčové aspekty v oblasti bioekonomiky: vývoj nových technologií a procesů, rozvoj 

trhů a konkurenceschopnosti a snahu přimět tvůrce politiky a zúčastněné strany 

k uţší spolupráci. Více informací naleznete zde, sdělení je k dispozici zde. 

 Výzva k uspořádání semináře či sympózia 

Švýcarská nadace BrocherFoundation nabízí granty na uspořádání semináře či 

sympózia k problematice etických, právních a společenských dopadů lékařského 

výzkumu a nových lékařských technologií na lidstvo. Uzávěrka podání návrhů je  

8. dubna 2012. Více informací naleznete zde. 

http://www.isheid.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/SRA-related/Translations/Czech_Translation.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/SRA-related/JPND_Exec_Summary_FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/124&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0060:FIN:CS:PDF
http://www.brocher.ch/pages/appel_projets.asp
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 Webinář k tématu 5. výzvy IMI 

Dne 5. března 2012 se od 10:30 hodin uskuteční on-line seminář (webinář) k tématu 

„European lead factory: Joint European compound library and screening centre“  

z 5. výzvy IMI (Innovative Medicines Initiative). Webinář potrvá přibliţně hodinu  

a jeho součástí bude prezentace a následná diskuze a zodpovídání dotazů. Více 

informací a registraci naleznete zde. 

 Záznam z informačního dne IMI 

Dne 27. února 2012 se v Bruselu uskutečnil informační den společné technologické 

iniciativy pro inovativní léčiva (IMI – Innovative Medicines Initiative). Akce poskytla 

informace k připravované 5. výzvě IMI, která by měla být vyhlášena na začátku 

března 2012. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.  

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

 Akce k evropskému výzkumu 

 The 2012 European Cloud Computing Conference 

Dne 21. března 2012 organizuje Forum Europe konferenci zaměřenou na cloud 

computing. Akce je příleţitostí k debatě o současném stavu a budoucnosti cloud 

computing v Evropě. Více informací. 

 The 3rd Annual Collaborative Border Management Conference 

Třetí výroční konference zaměřená na spolupráci při kontrole hranic se koná dne  

27. března 2012 v Bruselu. Více informací. 

CYTER 2012  

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná 

ve dnech 12. - 13. června 2012 v Praze. Podobně jako v minulosti se bude  

http://www.imi.europa.eu/events/2012/02/21/imi-topic-webinar-european-lead-factory
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.02.12_Informacni_den_IMI.pdf
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=108&page_id=811&/
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=99&page_id=697
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konference zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur aţ po 

sociální a psychologické efekty zneuţívání internetu. Politické a globální pohledy na 

kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference. Více 

informací. 

 HPDC'12 

Ve dnech 18. - 22. června 2012 se bude v holandském Delftu konat mezinárodní 

ACM Symposium zaměřené na 'High-Performance Parallel and Distributed 

Computing (HPDC'12)'. Více informací. 

21. výroční konference "Future Network and MobileSummit 2012" 

Ve dnech 4. - 7. července 2012 se v Berlíně koná jiţ 21. výroční konference "Future 

Network and MobileSummit 2012". Akce je pořádána pod záštitou Evropské komise 

a představuje platformu pro setkání více neţ 500 ICT odborníků. Více informací. 

 Moţnost účasti na semináři EK k VAMs 

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace organizuje dne 14. března 2012 

v Bruselu celodenní seminář k „Technology and market perspective for future Value 

Added Materials“. Účast na akci je bezplatná, ale vzhledem k omezenému počtu míst 

je v případě zájmu o účast nezbytné nahlásit se na adrese RTD-NMP-

MATERIALS@ec.europa.eu. Další informace jsou dostupné zde. 

 Konference i-SUP2012 

Mezioborová konference „Innovation for Sustainable Production“ (i-SUP2012) se 

koná v Bruggách (BE) ve dnech 6. - 9. května 2012. Zaměří se především na 

materiálové technologie pro výrobu šeřící zdroje. Další informace včetně registrace 

jsou k dispozici zde. 

 Výroční konference ETP pro textilie a odívání 

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
http://www.hpdc.org/2012/
http://www.futurenetworksummit.eu/2012/
mailto:RTD-NMP-MATERIALS@ec.europa.eu
mailto:RTD-NMP-MATERIALS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/workshop-market-study-14032012_en.pdf
https://www.i-sup2012.org/home/Pages/home.aspx
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Sedmá výroční konference Evropské technologické platformy pro budoucnost textilií 

a odívání (ETP for the Future of Textiles and Clothing) proběhne v Bruselu ve dnech 

29. - 30. března 2012 pod názvem „From FP7 to HORIZON 2020: Making EU 

Research & Innovation Programmes fit for Small & Medium-sized Companies“. Další 

informace včetně programu a registrace naleznete zde. 

Kongres AKL’12  

V německých Cáchách se ve dnech 9. - 11. května 2012 koná Mezinárodní kongres 

k laserovým technologiím (International Laser Technology Congress, AKL), který 

organizuje německá společnost Fraunhofer. Další informace naleznete zde. 

 Výzvy 7. rámcového programu a další 

 Výzva k příspěvkům – NanoFormulation 2012  

NanoFormulation 2012 je jiţ v pořadí třetí a závěrečnou akcí organizovanou v rámci 

projektu 7. RP INFORM (Integrating Nanomaterials in Formulations) a proběhne ve 

dnech 28. května – 1. června 2012 v Barceloně (ES). Více informací najdete zde. 

Výzva k zasílání příspěvků je otevřena do 31. března 2012. Klikněte zde pro 

instrukce. 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Rumunsko hledá partnera v programu CIP-ICT PSP-2012-6  5.2 Mobile cloud for 

business applications  

Rumunský TeamNet International S.A. by rád získal partnery pro připravovaný 

projekt v programu CIP-ICT PSP-2012-6. TeamNet International S.A. je soukromým  

 

http://www.textile-platform.eu/home/2012/1/17/7th-annual-public-conference-29-30-march-2012-brussels-regis.html
http://www.lasercongress.org/en/index.html
http://nanoformulation2012.formulation.org.uk/home.html
http://www.aopc.es/abst2/submit.php?meeting=NanoFormulation2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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výzkumným centrem a malým podnikem, který má zkušenosti v oblasti dodávek  

a developerství informačních a komunikačních technologií. Zároveň je aktivním 

partnerem v 7. rámcovém programu v oblasti energetiky, dopravy, tzv. zelených 

technologií. Více informací na webových stránkách nebo zde. 

  

Další programy a informace  

 Miniseminář a partnerské setkání k tématu NMP 

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) a Národní informační centrum 

pro evropský výzkum (NICER) – projekty Technologického centra AV ČR – společně 

uspořádaly v Bruselu dne 2. února 2012 miniseminář a partnerské setkání na 

specifické téma z oblasti NMP „Manufacturing of highly miniaturised components”. 

Více informací naleznete zde. 

 Nová zpráva o materiálech s přidanou hodnotou 

Na zadání Evropské komise (DG RTD) vypracovala společnost Oxford Research AS 

zprávu “Technology and Market Perspective for Future Value Added Materials”, která 

se zabývá celou škálou nových materiálů vznikajících v procesu technologického 

rozvoje a výroby (známých jako Value Added Materials, VAMs). Zpráva je dostupná 

zde. 

 Zpravodaj EGI 

Nové číslo Zpravodaje Evropské gridové infrastruktury (European Grig Infrastructure, 

EGI) je ve formátu pdf k dispozici zde, v html zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

 Akce k evropskému výzkumu 

http://www.teamnet.ro/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ICT_PSP_5_2_MOrEU__Partner_search_TeamNet.doc
http://www.czelo.cz/detail_/?news=3155
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/technology-market-perspective_en.pdf
http://www.egi.eu/export/sites/egi/results/newsletters/Newsletter_Winter_2012.pdf
http://www.egi.eu/results/newsletters/Inspired_Winter_2012/index.html
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 Udrţitelná letecká doprava 

Ve dnech 21. - 22. března se v Ţenevě (Švýcarsko) koná summit věnovaný otázkám 

letectví a ţivotního prostředí – „Aviation and Environment Summit 2012“ s podtitulem 

„Delivering sustainable air transport“. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Materiály pro FCH 

Ve francouzském Grenoblu se bude ve dnech 26. a 27. března konat workshop 

zaměřený na materiály pro technologie pro palivové články a vodík. Akce je určena 

především pro účastníky projektů 7. RP, experty v oblasti palivové články a vodík, 

zástupce JTI FCH a další zainteresované odborníky. Podrobnosti naleznete zde. 

 Korály v hlubokých mořích 

V hlavním městě Nizozemí – Amsterdamu – se bude od 1. do 6. dubna konat pátá 

konference věnovaná hlubokomořským korálům. Konference poskytne především 

prostor k diskusi nad otázkami biodiverzity a podmínek pro ekosystémy. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

 Prach a částice v Kosmu 

V nizozemském Noordwijku se ve dnech 2. - 4. dubna uskuteční workshop ESA 

(European Space Agency) věnovaný prachu a částicím v Kosmu a prostředí s nízkou 

gravitací. Další informace najdete zde. 

 Řízení podvodních plavidel 

Workshop na téma navigace, řízení a kontroly podvodních plavidel se bude konat ve 

dnech 10. - 12. dubna v portugalském Portu. Těchto plavidel existuje velké mnoţství. 

Patří mezi ně např. dálkově řízená plavidla (ROV) nebo autonomní podvodní plavidla 

(AUV) – roboti, kteří jsou schopní se pohybovat pod vodou bez řízení operátorem. 

Podrobnější informace naleznete zde. 

http://www.envirosummit.aero/
http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-technologies
http://www.deepseacoral.nl/index.htm
http://congrexprojects.com/11M24
http://paginas.fe.up.pt/~ngcuv2012/
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Evropská energetická konference 

Ve dnech 17. - 20. dubna se v nizozemském Maastrichtu koná druhá evropská 

energetická konference. Na akci se bude diskutovat budoucnost evropského 

energetického sektoru včetně otázek udrţitelnosti z hlediska ţivotního prostředí nebo 

zásobování EU energií. Další informace naleznete zde. 

 Seminář ke grantům EU v oblasti energetiky 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

23. - 24. dubna 2012 seminář k moţnostem financování projektů v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie z grantů a nástrojů EU. Další 

informace jsou zde. 

 Ţelezniční technologie 

Ve dnech 24. - 25. dubna se v nizozemském Amstelveenu koná konference 

zaměřená na ţelezniční technologie „Rail Technology Conference 2012“. Dvěma 

hlavními tématy budou „Life Cycle Management“ a High Frequency Operations“. 

Podrobnější informace a registraci naleznete zde. 

 Evropský kongres o elektrických vozidlech 

Od 10. do 12. října 2012 se v Bruselu uskuteční kongres na téma vozidel  

s alternativními pohony. Součástí bude jednak plenární schůze ohledně politiky v této 

oblasti, tak i obsáhlejší část věnovaná vědě a výzkumu. Akce má přitáhnout zástupce 

průmyslu, vědy a výzkumu, politiky, zástupce nevládních organizací i koncové 

uţivatele. Více informací  zde. 

 Výzvy 7. rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

http://energy-conference.eu/
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.railtechnologyconferences.com/Conference/page/7180/
http://www.eevc.eu/?pk_campaign=cfp_120210&pk_kwd=body_home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

 

Další programy a informace 

 Nabídka pozice: ředitel sekretariátu Energy Community 

Do 19. března bude otevřena výzva pro podávání ţádostí do výběrového řízení na 

pozici ředitele sekretariátu Energy Community, která existuje od roku 2006. Veškeré 

podrobnosti naleznete zde. 

 ITS Advisory Group 

Evropská komise jmenovala 25 členů poradní skupiny (Advisory Group) pro evropské 

inteligentní dopravní systémy (ITS). Úkolem skupiny bude radit EK ohledně 

technických a obchodních aspektů zavádění těchto systémů v EU. Další informace  

a seznam expertů naleznete zde. 

 IPR v projektech Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky uveřejnila krátký souhrn odpovědí na 

otázky, které se týkají řízení práv k duševnímu vlastnictví v projektech této JTI. 

V případě přetrvávajících nejasností je moţné kontaktovat přímo tým Clean Sky. 

Podrobnosti naleznete zde. 

 EURATOM 

 Dokumentace k RP EURATOM zveřejněna v Úředním věstníku EU 

Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro jaderný 

výzkum a školící aktivity (RP EURATOM) na léta 2012 - 2013, který schválila Rada 

EU v prosinci 2011, vstoupil v platnost k 1. 1. 2012. Zakládací dokumenty byly 

zveřejněny v Úředním věstníku EU dne 18.2.2012 (Rozhodnutí k RP zde, Nařízení k 

pravidlům účasti zde, Rozhodnutí o specifickém programu pro nepřímé akce zde 

a Rozhodnutí o přímých akcích JRC zde). 

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/community/community_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/its_advisory_group_en.htm
http://www.cleansky.eu/content/page/clean-sky-calls-proposals-managing-intellectual-property-rights
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0032:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0039:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0046:CS:PDF
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SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

 Akce k evropskému výzkumu 

 Science in dialogue 

Ve dnech 23. - 25. dubna 2012 se v Kodani uskuteční konference "Věda v dialogu" 

pořádaná pod záštitou dánského předsednictví radě EU. Konference zaměřená na 

vztahy mezi vědou, inovacemi a aktéry bude rozdělena do několika různých 

seminářů a plenárních sekcí. Více informací. 

 Re-imagining Research Relationships 

V Německém Bonnu se koná ve dnech 10. - 12. května 2012 konference "Re-

imagining Research Relationships – Co-creating Knowledge in a Democratic 

Society". Konference zaměřená na téma partnerství ve výzkumu se bude zabývat 

aktuálními problémy v procesech výzkumu. Další informace o konferenci najdete. 

Více informací. 

 International conference on science communication 

Ve dnech 4. - 7. září 2012 se ve francouzském Nancy uskuteční třetí ročník 

mezinárodní konference " Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle 2012" . Konference bude zaměřena na vztahy mezi 

vědou, technologiemi a současnou společností se zvláštním důrazem na roli univerzit 

a výzkumných center v tomto procesu. Akce bude zkoumat nové formy dialogu mezi 

"producenty znalostí" a lidmi, pro něţ musí být technologický pokrok vztahován 

k etickým, politickým a ekonomickým otázkám. Návrhy příspěvků je moţno zasílat do 

10. února 2012.   Více informací.  

 Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

http://www.scienceindialogue.dk/
http://www.livingknowledge.org/conference/
http://www.jhc2012.eu/index.php/fr/thematiques
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Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE 

Akce k evropskému výzkumu 

Korejský den EUREKA 2012 

Historicky první Korejský den EUREKA proběhne v Bruselu dne 21. března 2012. 

Záměrem akce na vysoké úrovni s mottem ”Bringing Korean and European 

Innovation Together” je poskytnout platformu evropským a korejským expertům 

v oblasti technologií a inovací pro sdílení nápadů a navázání nových kontaktů. 

Program a registraci naleznete zde. 

 Fórum společenství EGI 2012 

Historicky první Fórum společenství EGI 2012 se koná v Superpočítačovém centru 

Leibniz (LRZ) ve městě Garching u Mnichova (DE) ve dnech 26. - 30. března 2012. 

Společně ho organizuje EGI a konsorcium čtyř německých výzkumných ústavů 

Munich Network Management. Podrobnosti včetně programu a registrace naleznete 

zde. 

Innovact 2012 

Evropské fórum pro inovativní start-up podniky Innovact 2012 se uskuteční  

27. - 28. března 2012 ve francouzské Remeši. Akce nabídne začínajícím podnikům 

aktuální informace z oblasti sluţeb, financí, partnerství, transferu technologií i dalších 

oblastí. Více informací naleznete zde. 

 Konference k podnikání a univerzitám 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=1359984&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://cf2012.egi.eu/
http://www.innovact.com/en/rubrique1.html
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Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

uskuteční 25. - 27. dubna 2012 v německém Münsteru. Akce je určena k vzájemné 

výměně aktuálních informací a sdílení příkladů dobré praxe, ale nabídne i řadu 

seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu i marketingu. 

Více informací zde.  

 Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

 Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele 

Evropská komise zveřejnila výzvu v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele. 

Tato výzva je určena místním organizacím, které budou napomáhat a podporovat 

mobilitu nových podnikatelů. Můţe se jednat o obchodní komory, start-up centra, 

inkubátory, ale i další organizace poskytující podporu podnikatelům. Uzávěrka je 31. 

května 2012. Více informací naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

 Nabídka spolupráce pro výzvu CIP ICT-PSP:  Mobile cloud for business 

applications, TeamNet International, Romania. 

 Nabídka spolupráce pro programy EUREKA/EUROSTARS:   Database Replication 

Multiplexer, ARNECA Technologies, Turkey. 

 Další programy a informace 

 Zpravodaj EGI  

Nové číslo Zpravodaje Evropské gridové infrastruktury (European Grig Infrastructure, 

EGI) je ve formátu pdf k dispozici zde, v html zde. 

http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5774&tpa=201&tk=&lang=cs
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ICT_PSP_5.2_MOrEU__Partner_search_TeamNet.doc
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ICT_PSP_5.2_MOrEU__Partner_search_TeamNet.doc
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ARNECA-partner_search_form_IGLO.doc
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ARNECA-partner_search_form_IGLO.doc
http://www.egi.eu/export/sites/egi/results/newsletters/Newsletter_Winter_2012.pdf
http://www.egi.eu/results/newsletters/Inspired_Winter_2012/index.html
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Příručka pro MSP o moţnostech financování z EU 

Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise vydalo příručku 

určenou malým a středním podnikům (MSP), kde naleznete moţnosti podpory a 

financování ze strany EU, např. ve formě grantů, půjček nebo záruk. Příručka je 

členěna do částí: Tematické moţnosti financování; Strukturální fondy; Finanční 

nástroje a Podpora mezinárodního působení SME. Více informací naleznete zde, 

příručka v českém jazyce je dostupná zde.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

 Akce k evropskému výzkumu   

 Pozvání na závěrečnou konferenci pro řešitele grantů Marie Curie 6. RP 

50 ze 14 000 řešitelů grantů Marie Curie 6. RP bude vybráno, aby prezentovalo svůj 

projekt a výsledky na závěrečné konferenci, která se uskuteční 2. - 5. července 2012 

v Bruselu. Řešitelé, kteří mají zájem o vystoupení na konferenci, jsou ţádáni, aby do 

5. března 2012 vyplnili dotazník, který je ke staţení zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

Výzva k Erasmus University Charter 2013 

Dne 15. února 2012 vyhlásila Evropská komise výzvu k předkládání návrhů pro 

Erasmus University Charter (listina programu Erasmus pro univerzity). Listina 

představuje obecný rámec pro činnosti evropské spolupráce, které můţe 

vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus, jenţ je součástí 

Programu celoţivotního učení (LLP). Uzávěrka pro předkládání ţádostí je 29. března 

2012. Plný text výzvy je dostupný zde. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=cs&tpa_id=1007
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7266
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/marie-curie-brussels/eoi_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:041:0012:0013:CS:PDF
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Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

http://www.summerschoolsineurope.eu/, která obsahuje databázi evropských letních 

škol. Cílem tohoto portálu je usnadnit zájemcům přístup k výběru letní školy  

a zároveň tím zvýšit i účast na nich. V nabídce je momentálně na 633 různých kurzů 

ze 132 univerzit.  

 Výsledky výzvy ERC pro granty Proof of Concept 

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky výzvy schématu Proof of 

Concept, která byla rozdělena do dvou fází. Ve druhé fázi bylo vybráno  

22 úspěšných návrhů, celkem tedy bude financováno 52 projektů. ČR bohuţel 

nezískala ţádný grant. Více informací naleznete zde. 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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