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Fond na podporu výzkumu – CZ09 Research Support Fund

Program
–

bilaterální

Research

spolupráce

Support

Fund)

ve

je

výzkumu

součástí

(CZ09

Finančního

mechanismu Norska 2009–2014, který přispívá ke snížení
ekonomických

a

sociálních

rozdílů

v Evropském

hospodářském prostoru. Záměrem bilaterální spolupráce ve
výzkumu je posílení excelence a konkurenceschopnosti České republiky. Připravený
program čeká na schválení Kanceláří finančních mechanismů.
Cíl programu:
Zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve
vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí
a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů
základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
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Zprostředkovatel programu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor financování mezinárodních
programů výzkumu a vývoje. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou
výzkumnou radou.
Základní charakteristika programu:
Program poběží do konce roku 2016.
Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň
jeden účastník z norské strany, účastníky mohou být jak výzkumné organizace, tak
malé nebo střední firmy. Součástí bilaterálních vědeckovýzkumných projektů budou
aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných pracovníků/pracovnic (zapojení
PhD studentů/ studentek do projektu, zapojení výzkumných pracovníků vracejících
se z rodičovské dovolené, podpora mobility nejen mladých výzkumných pracovníků
bezprostředně související s projektem aj.) Příjemcem, se kterým bude sjednána
smlouva o poskytnutí prostředků Norských grantů, či v jehož prospěch bude vydáno
rozhodnutí o poskytnutí prostředků Norských grantů, bude právnická osoba, fyzická
osoba, organizační složka státu nebo její organizační jednotka se sídlem v ČR.
Předpokládá se, že program bude vyhlášen koncem roku 2012 se zahájením
poskytování podpory projektům v roce 2013. Program bude vyhlašován formou
opakované výzvy. Předpokládá se, že v roce 2012 bude vyhlášena první výzva na
projekty v délce trvání 3 let v celkové alokaci 11 062 500 €. V závislosti na výši
disponibilních prostředků nevyčerpaných v první výzvě je možné vyhlášení výzvy
opakovat. Navržené časové rozložení, počet výzev, alokované prostředky, minimální
a maximální výše podpory na projekty jsou v současné době předběžné a mohou být
upraveny Výborem programu CZ09-Research Support Fund.
Míru podpory a její výši u jednotlivých projektů stanoví poskytovatel na základě
výsledků hodnocení návrhů projektů. Pokud nebudou prostředky určené pro první
výzvu alokovány, budou využity v rámci druhé výzvy, popřípadě dalších výzev.
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Nejvyšší povolená výše podpory může být poskytnuta až do výše 100 % uznaných
nákladů v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2006/C 323/01). Projektům základního výzkumu může být poskytnuta
podpora až do výše 100 % uznaných nákladů, projektům aplikovaného výzkumu
může

být

poskytnuta

podpora

až

do

výše

50

%

uznaných

nákladů

a experimentálního vývoje v základní výši až do výše 25 % uznaných nákladů.
Z příplatků, které mohou být v případě aplikovaného výzkumu poskytovány v souladu
s částí 5.1.3. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01), bude poskytován v případě spolupráce podniku s výzkumnou
organizací příplatek podle článku 3.2.2. a 5.1.3. písm. b) bod ii) Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Důvodem je zájem
poskytovatele podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky
i v oblasti dvoustranné mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Vybrané tematické oblasti:
 Sociální a humanitní vědy
 Životní prostředí
 Zdraví
Bližší specifikace všech oblastí zde.
Spolufinancování projektů z rozpočtové kapitoly MŠMT
MŠMT se bude podílet na podpoře projektů, a to svými rozpočtovými prostředky
v maximální výši 17 milionů korun ročně. MŠMT má tyto prostředky rozpočtovány na
rok 2013 i ve střednědobém výhledu.
Uznatelné náklady projektu
Finanční prostředky programu se použijí na úhradu nákladů spojených s řešením
vybraného bilaterálního projektu. Základní vymezení uznatelných nákladů je
definováno

v dokumentu

Nařízení

o

implementaci

Finančních

mechanismů

EHP/Norska 2009–2014 (Regulation on the implementation of the European
Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009–2014) v kapitole 7, zejména
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v článcích 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 a 7.14. Uznatelné náklady mohou být dále specifikovány
a upřesňovány v jednotlivých výzvách.
Další informace:
Termíny výzev není vzhledem k schvalovací fázi programu zatím možné blížeji
specifikovat, budou však s dostačeným časovým předstihem sděleny na těchto
stránkách.
Další informace Vám podá: Jana Bystřická, odbor financování mezinárodních
programů výzkumu a vývoje, jana.bystricka@msmt.cz, tel.: +420 234 811 242.

Databáze pro vyhledávání partnerů bilaterálních
česko-norských projektů

Donorský

partner

Ministerstva

školství,

mládeže

a tělovýchovy v programu CZ 09 – Fond na podporu výzkumu
– Norská vědecká rada (Research Council of Norway) zahájil
provoz databáze na vyhledávání partnerů bilaterálních českonorských projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP.
Cílem databáze je poskytnout informace o své instituci pro potencionální partnery
v rámci programu Norských fondů a/nebo vyhledat spolupracující organizaci
v partnerské zemi.
Čeští a norští zájemci do ní mohou vkládat základní data o svých organizacích na
adrese response.questback.com/norgesforskningsrd/september18/.
Poskytnuté informace jsou zveřejňovány formou excelovského souboru zde jako
aktuální verze Partner Search Database. V sešitech tohoto souboru naleznete
norské subjekty zajímající se o spolupráci s českou organizací (k 18. září 2012 je jich
v databázi zaregistrováno 34) a seznam norských institucí výzkumu a vývoje
řazených abecedně či podle specializované domény.
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Do databáze vkládají data také zájemci z ostatních států spolupracujících v rámci
fondů EHP nebo Norských fondů. Pro potřeby programu CZ09 – Fondu na podporu
výzkumu lze vzhledem k jeho zaměření pouze na bilaterální česko-norské projekty
databázi využít jen k vyhledání norských partnerů.

Vyhlášení XLII. výzvy OPŽP na individuální projekty
– prioritní osa 6

Ministerstvo životního prostředí
vyhlašuje
ČR

XLII.

výzvu

pro

podávání

žádostí

o

prostřednictvím
poskytnutí

SFŽP
podpory

v rámci Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty v prioritní ose
6. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 24. září do 23.
listopadu 2012.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č.
12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování ﬁnančních prostředků pro projekty
z OPŽP a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Upozornění pro žadatele – omezení v rámci výzvy:


V oblastech podpory 6.2 a 6.4 platí u určitých opatření omezení typu
přijatelných žadatelů.



Specifická omezení pro jednotlivé oblasti podpory jsou uvedena vždy pod
výčtem podporovaných opatření.

Detailnější informace, včetně potřebných dokumentů, jsou k dispozici zde.
Současně s výzvou byla na stránkách www.opzp.cz uveřejněna nová verze
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP (dále jen Závazné pokyny).
Předmětem aktualizace Závazných pokynů byla především integrace bývalých příloh
č. 1 a 4 předchozí Směrnice MŽP č. 3/2011 tak, aby žadatelé měli informace
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o podání žádosti a povinných podkladech v jednom uceleném dokumentu. Závazné
pokyny jsou tedy strukturovány mírně odlišně než v případě předchozí verze.
Informace v jednotlivých kapitolách a dílčích celcích jsou v ZPŽP vzájemně
provázány odkazy, orientace a vyhledání potřebných údajů by tedy měla být
jednodušší.

Grant programu Jean Monnet

Možnost získat grant v rámci dvou aktivit
programu Jean Monnet je určena těm,
kteří

buď

pracují

na

vysoké

škole

a zabývají se výukou, výzkumem, nebo
diskuzí v oblasti evropské integrace, anebo se této integraci věnují v rámci evropské
ho sdružení působícího na evropské úrovni.
Aktuálně jsou v rámci programu Jean Monnet vyhlášeny dvě výzvy:


Klíčová aktivita 1 – Výukové, akademické a výzkumné aktivity

termín pro předkládání žádostí o grant: 15. 2. 2013. Více informací naleznete zde.


Klíčová aktivita 3 – Podpora programu Jean Monnet pro evropská sdružení
působící na evropské úrovni v oblasti evropské integrace a vzdělávání
a odborné přípravy (roční granty na provozní náklady na rok 2013),

termín pro předkládání žádostí o grant: 15. 11. 2012 Podrobnější informace jsou
dostupné na této stránce.
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Veřejná soutěž MŠMT v programu „GESHER/MOST“

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
A

AGENTURA

PRO

PODPORU

PODNIKÁNÍ

CZECHINVEST vyhlašují podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků ve znění pozdějších předpisů a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen
„veřejná soutěž“) 2013 na předložení návrhů projektů VaV do programu
„GESHER/MOST“.
Uchazečem o institucionální podporu v rámci programu GESHER/MOST může být
pouze podnik vymezený v části 2.2 písm. a) a b) Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), případně ve spolupráci ve
smyslu § 2 odst. 2 písm. j) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími
výzkumnými subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku
2.2 písm. d) Rámce Společenství. Tyto instituce samotné však nemohou být
uchazeči o institucionální podporu z programu GESHER/MOST.
Předmětem programu GESHER/MOST je podpora účasti českých podniků
zabývajících se výzkumem a vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael,
v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.
Veškeré další informace o cílech a struktuře programu a podmínkách předkládání
návrhů projektů VaV a plné znění programu GESHER/MOST, vč. zadávací
dokumentace a harmonogramu celého průběhu veřejné soutěže 2013 lze získat na
internetové

adrese

www.msmt-vyzkum.cz

a/nebo
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a www.czechinvest.org, případně u kontaktních osob programu GESHER/MOST
určených poskytovatelem v příslušné zadávací dokumentaci.
Úplný vytištěný návrh projektu, vč. požadovaných příloh (el. přihláška v aplikaci
e-PROJEKT), který je žádostí uchazeče o poskytnutí institucionální podpory na
řešení projektu VaV v programu GESHER/MOST, musí být předán v uzavřené
obálce do podatelny implementační agentury CzechInvest v době soutěžní lhůty, tj.
od 13. září 2012 do 30. listopadu 2012 do 14.00 hod.(otisk poštovního razítka
nejpozději ze dne 29. listopadu 2012). Obálka musí být viditelně a čitelně označena.
Viz informace na výše uvedených webových stránkách.

Představujeme projekty OP VK

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání
na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace
a propojení ekonomických a psychologických studijních
programů
Program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
podpory
7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa
Oblast
2.2. Vysokoškolské vzdělávání
podpory
Celková výše 17 762 342,23
finanční
podpory v Kč
Termín
1. 6. 2012–31. 5. 2015
realizace
Hlavní řešitel
PhDr. Matúš Šucha
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Stručný popis projektu:
Pomocí inovace a vytvoření nových předmětů z oblasti manažerského vzdělávání,
které budou určeny pro studenty všech oborů univerzity. Předměty studentům
umožní získat klíčové kompetence požadované zaměstnavateli – bez ohledu na
studijní obor studenta. Jedná se o kompetence nevyhnutné jak pro jejich budoucí
uplatnění na postech specialistů s řídicí složkou (např. řízení menšího týmu), tak také
pro liniové pozice. Projekt reaguje na požadavky zaměstnavatelů zjištěné v rámci
naší studie uvedené v příloze 6. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí
pracovníci univerzity. Jedná se o strategický projekt na úrovni univerzity, je
podporována
univerzitou,

spolupráce

jednotlivých

internacionalizace

univerzitních

(přenos know-how ze

pracovišť

napříč

zahraničních

celou

univerzit)

a diverzifikace (realizace souboru inovovaných a nově vzniklých předmětů řešena
s ohledem na Bc. A NMgr. studia).
Cíle projektu:
Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti absolventů univerzity.
Zvýšení uplatnění absolventů dosáhneme pomocí inovace a vytvoření nových
předmětů v oblasti manažerského vzdělávání, které budou spojené do uceleného
třísemestrálního vzdělávacího bloku. Inovované a nové předměty budou zaměřeny
na osvojení manažerských dovedností, které studentům umožní získat klíčové
kompetence požadované zaměstnavateli. Celkově se bude jednat o 20 předmětů
(12 nových předmětů a 8 inovovaných). Všechny předměty budou zapracovány do
studijních plánů jako volitelné předměty a budou otevřeny pro studenty všech oborů
univerzity. Koncepce předmětů bude připravena tak, aby získané kompetence nebyly
vázány na studijní obor studenta (budoucího absolventa), ale aby se jednalo
o obecné manažerské kompetence vyžadované zaměstnavateli.
Dílčí cíle:
 popis obecných manažerských kompetencí požadovaných zaměstnavateli
 příprava inovace stanovených předmětů a vytvoření nových předmětů
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 příprava propojení předmětů a koncepce vzdělávacího bloku manažerských
kompetencí
 identifikace a zapojení do výuky odborníků ze zahraničí
 příprava studijních opor
 vzdělávání pedagogů a přenos know-how ze zahraničí
 vypracování případových studií a zadání pro řešení identifikovaných
problematických témat ve výuce
 podpora mezikatedrové a mezifakultní spolupráce za účelem zkvalitnění výuky
předmětů (diverzifikace kompetencí pro studenty jednotlivých oborů) – příloha
č. 8
 evaluace 1. pilotního běhu a následná úprava předmětů
Projekt reaguje na problematický rozpor v kompetencích, které studenti získávají
v rámci své specializace oboru na UP, a požadavky, které od nich vyžadují
zaměstnavatelé, konkrétně v oblasti managementu. Výsledkem bude kvalitně
vybavený absolvent, který bude po ukončení studia jasně profilován (jeho
specializace v rámci oboru studia) a zároveň vybaven manažerskými kompetencemi
požadovanými zaměstnavatelem.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu Interdisciplinární filologická inovace translatologických
modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (IFIT)
Program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
podpory
7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa
Oblast
2.2. Vysokoškolské vzdělávání
podpory
Celková výše 34 941 856,23
finanční
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podpory v Kč
Termín
realizace
Hlavní řešitel

1. 6. 2012–31. 5. 2015
PhDr. Pavel Král

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný popis projektu:
Náplní projektu je inovace translatologických modulů, tj. prohloubení a systematizace
výuky překladu a tlumočení na FF UP. Jde o celofakultní projekt, jehož definujícími
parametry jsou komplexnost a interdisciplinarita – inovace zasáhne celkem 43
Bc. i Mgr. studijních programů na všech cizojazyčných filologických katedrách FF UP
a pokryje 12 cizích jazyků. Základnou pro primární cílovou skupinu je cca 2 400
studentů, kteří na těchto katedrách studují. Cílem projektu je zlepšit možnosti
uplatnění absolventů jazykových oborů na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost
jejich budoucích zaměstnavatelů. Sekundární cílovou skupinou je 50 akademických
pracovníků, u nichž dojde k podpoře jejich kvalifikačního růstu.
Prostředkem k dosažení cílů je 5 klíčových aktivit:
 tvorba translatologických modulů ve 12 jazycích
 komplexní podpora primární cílové skupiny – studentů
 komplexní podpora sekundární cílové skupiny - akad. Pracovníků
 publikace odborných textů
 překladatelské a tlumočnické praxe
Cíle projektu:
Globálním strategickým cílem projektu je inovace translatologických modulů,
tj. prohloubení a systematizace výuky překladu a tlumočení na FF UP tak, aby
absolventi cizojazyčných filologických oborů získali kompetence, které jim umožní
lepší uplatnění na větším segmentu trhu práce. Jde o celofakultní, komplexní
a interdisciplinární inovaci, jež zasáhne celkem 43 Bc. i Mgr. studijních programů na
všech cizojazyčných katedrách FF UP, na kterých 2400 studentů studuje 12 cizích
jazyků.
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Prostředkem k dosažení cílů je 5 klíčových aktivit:
1. Tvorba translatologických modulů ve 12 jazycích: vytvořením jednotného
celofakultního standardu se odstraní dosavadní partikulárnost a izolovanost výuky
překladu a tlumočení, budou zohledněny potřeby trhu a praxe, nabídka kurzů se
inovuje a rozšíří, zvýší se jejich kvalita, zlepší se kombinovatelnost jazyků, pro všech
72 nových kurzů budou vytvořeny standardizované e-learningové opory a důkladně
otestovány v pilotním provozu po dobu 2 semestrů.
2. Komplexní podpora primární cíl skupiny: na fakultu budou k přednáškám zváni
tuzemští i zahraniční odborníci; kromě „lokálního" vzdělávání budou studenti moci
vyjíždět na tuzemské i zahraničí konference, semináře, exkurze, stáže a studijní
cesty; bude vybudováno špičkové pedagogické a technické zázemí pro výuku
překladu a tlumočení s dostatečnou kapacitou a odpovídající současným evropským
požadavkům.
3. Komplexní podpora sekundární cílové skupiny: akademických pracovníkům bude
umožněno další intenzívní vzdělávání, zvyšování odbornosti a kvalifikace – budou
moci vyjíždět na tuzemské i zahraničí konference, semináře, exkurze, stáže a studijní
cesty.
4. Budou publikovány odborné monografie, skripta a stati z oblasti translatologie,
které zaplní existující mezery v translatologické literatuře české provenience
a poslouží jako studijní literatura.
5. Budou realizovány překladatelské a tlumočnické praxe u partnerů a dalších
subjektů, studenti budou mít možnost vyzkoušet si aplikaci získaných vědomostí
a kompetencí v praxi.
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Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží
a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP
v Olomouci
Program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
podpory
7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa
Oblast
2.4. Partnerství a sítě
podpory
Celková výše 25 644 243,48 Kč
finanční
podpory v Kč
Termín
1. 1. 2013–31. 12. 2015
realizace
Hlavní řešitel
PhDr. Martin Seitl Ph.D.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný popis projektu:
Prioritou evropského výzkumného prostoru je větší zapojení aplikační sféry do
výzkumného procesu. Projekt Katedry psychologie reaguje na tuto prioritu rozšířením
stávající spolupráce a vytvářením nových partnerských sítí s institucemi soukromého,
veřejného i neziskového sektoru pro oblast aplikovaného výzkumu a vzdělávání.
Cílem projektu je zapojení výzkumných pracovníků VŠ, studentů a VaV zaměstnanců
partnerů do řešení aktuálních výzkumných témat a předávání znalostí. Aktivity
realizované na různých místech partnerské sítě přispějí ke komplexnímu řešení
témat aplikovaného výzkumu v oboru psychologie.
Cíle bude dosaženo:
 identifikací témat aplikovaného výzkumu v partnerské síti
 realizací stáží odborných pracovníků a studentů
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 rozvojem pracoviště praktické výuky
 vzděláváním pro podporu vědy a výzkumu
Projekt je určen pro zaměstnance VaV a studenty a bude realizován ve spolupráci
s různými typy partnerů (celkem 12).
Cíle projektu:
Psychologie je obor s širokým uplatněním rozděleným do řady specializací
s dynamickým rozvojem. Absolventi studia se dále věnují výzkumu ve vědeckých
institucích nebo odcházejí do praxe v psychologii i příbuzných oborech a podílejí se
tak na rozvoji oboru. Katedra psychologie pokládá za jeden z nejdůležitějších
aspektů pro udržení úrovně oboru vytváření a udržování spolupráce s institucemi
a organizacemi, které se v praxi nebo výzkumu podílejí na rozvoji oboru.
Cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi vybranými vzdělávacími,
zdravotnickými, sociálněporadenskými a výzkumnými institucemi a komerčními
subjekty na území České republiky. Spolupráce povede k propojení vzdělávacího,
výzkumného a aplikačního prostoru psychologie a bude směřovat ke zvýšení
kompetencí absolventů psychologie, stejně jako role aplikovaného výzkumu ve
vzdělávání.
Cíle projektu bude dosaženo dílčími cíli:
 rozšířením a vybudováním nových partnerství a sítí s organizacemi napříč
spektrem uplatnění psychologie
 vzájemnou výměnou know-how a organizací odborných konferencí
 odbornými stážemi v rámci společné práce na aplikovaném výzkumu
 zvyšováním kompetencí odborných garantů k řízení výzkumu a stáží
v partnerské síti
Supervidovanými stážemi a jejich odbornou koordinací budou podpořeni studenti ve
svých praktických kompetencích vyžadovaných v aplikační sféře psychologie.
Projekt naplňuje globální cíl prioritní osy 2 OP VK – „Inovace v oblasti terciárního
vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě
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a kreativitě absolventů“ i globální cíl 2.4 – Posílení vztahů mezi institucemi
terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru
a veřejné správy (včetně propagačních aktivit).

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu
Program podpory
Prioritní osa
Oblast podpory
Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace
Hlavní řešitel
Partneři projektu

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru
botanika a učitelství biologie
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
10 320 197,97 Kč
1. 1. 2011–31. 12. 2013
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Agritec Plant Research s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný obsah projektu:
Inovační projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a konkurenceschopnost cílových skupin
projektu ve dvou rovinách:
1. Držet krok výuky s rozvojem přírodních a biologických věd (např. metody
molekulární biologie).
2. Lépe připravit cílové skupiny na konkurenci a nové požadavky trhu práce
(aplikované předměty, zapojení domácích i zahraničních odborníků z praxe). Klíčové
aktivity zahrnují přípravu, realizaci a etablování nových a inovovaných kurzů v rámci
oboru Botaniky (navazující magisterský, 1507T004) a oboru Učitelství biologie pro
střední školy (navazující magisterský, 7504T029). Tyto aktivity vyžadují spolupráci
mezi Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci a zástupci privátní sféry (společnost
Agritec – partner) s cílem navázat kontakty studentů s organizacemi aplikovaného
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výzkumu a šlechtění rostlin. Cílovou skupinou budou studenti naší univerzity. Dále
budou pořádány propagační aktivity (workshopy, dny otevřených dveří, propagační
materiály) na získávání talentovaných studentů SŠ.
Cíle projektu:
Zvýšit úroveň znalostí a dovedností cílových skupin k zajištění jejich vysoké
konkurenceschopnosti na poli vědy a výzkumu, ale hlavně rovněž vyjít vstříc novým
potřebám trhu práce. Tento hlavní směr v sobě zahrnuje několik podcílů:
1. Zavedení a inovace předmětů (kurzů; celkem 16) zvyšujících znalosti v oblastech
genetiky a molekulární biologie rostlin (včetně GMO rostlin), fytopatologie
a rostlinolékařství, šlechtění rostlin a rostlinných biotechnologiích, a udržování
a exploatace genových zdrojů rostlin s výstupy nejen do vědy, ale i do praxe
– konkurenceschopnost ve vědě a výzkumu, uplatnění absolventů i v praxi
(u soukromých firem).
2. Zapojení mimouniverzitních pracovníků (domácích i zahraničních) z aplikovaného
výzkumu a praxe do výuky a přípravy kurzů.
3. Motivace studentů středních škol pomocí Dní otevřených dveří, propagačních
přednášek – zvýšení počtu a zkvalitnění studentů oboru botanika. Tato aktivita je
pouze doplňkovou.
Absolventi oboru se stále častěji setkávají a musejí se potýkat s novými metodami
výzkumu a novými koncepcemi, jež odrážejí současný pokrok vědy, hlavně pak
v oblasti molekulární biologie a rostlinných biotechnologiích, šlechtění rostlin
a fytofarmacii, včetně jejich praktických aplikací. Potřebnost projektu nespočívá jen
ve zvyšování kvality absolventů na vědecké úrovni, ale projekt má ambice zvyšovat
konkurenceschopnost absolventů na trhu práce tím, že je kurzy zaměřenými na
aplikovaný výzkum a praktické aplikace, vedenými i významnými pracovníky z praxe,
připraví pro možnosti práce v privátních firmách, pro práci ve státní správě či
neziskových organizacích. V době, kdy se vysoké školství potýká s nedostatkem
studentů v oblastech vědy o živé přírodě, projekt počítá s motivací vynikajících
studentů pro studium předkládaného inovovaného oboru tak, aby studium
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absolvovali ti nejlepší, a aby tito vynikající studenti měli po absolvování inovovaného
studia výhodnější pozici a širší uplatnění než studenti z jiných škol či oborů.
Cílová skupina projektu:
Tvoří ji studenti magisterského oboru Botanika, pro který má Katedra botaniky PřF
UP akreditaci. Tento obor studuje průměrně 15 studentů v ročníku. Do této cílové
skupiny také zahrnujeme studenty učitelských kombinací biologie – obor Učitelství
biologie pro střední školy (Katedra botaniky má pro toto studium rovněž akreditaci
a je také garantem tohoto studia, v průměru 100 studentů na ročník), kteří mohou
nové kurzy rovněž navštěvovat. Rovněž pro ně platí stejnou měrou možnost
získávání nových znalostí, které využijí nejen při jejich následné pedagogické praxi,
ale i v případech, kdy se pedagogickým aktivitám nebudou věnovat. Studenti oborů
botaniky a učitelství biologie získají teoretické i praktické znalosti díky účasti na
inovovaných kurzech. Budou si moci vybírat kurzy s ostatními volitelnými předměty
a budou za ně získávat kredity. V současné době roste poptávka po navrhovaných
inovačních kurzech už během bakalářských a magisterských prací, které vycházejí
z oblasti molekulární biologie, ale i aplikovaného výzkumu v oblasti rostlinných
biotechnologií, šlechtění a genových zdrojů rostlin, fytopatologie a rostlinolékařství.
V současnosti jsou tedy se základy navrhovaných kurzů studenti seznamováni svými
školiteli, kteří zároveň cílovou skupinu motivují k hlubšímu poznání dané
problematiky.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

17

10. číslo, ročník 2012

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

E-learningová podpora výuky zdravotnické
informatiky pro střední zdravotnický personál

Program podpory

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.2.2

Oblast podpory

2.2

Celková výše finanční
podpory v Kč

5 614 957,54,-Kč

Termín realizace

1.11.2010 – 31.10.2012

Hlavní řešitel

Prof. Jan Hálek, CSc.

Partner projektu

Fakultní nemocnice Olomouc
Sdružení CEPAC - Morava

Webové stránky projektu

info.zdravinf.upol.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný popis projektu:
V současné době při zvyšování nároků na vzdělávání se stává alternativou
k tradičním metodám a formám výuky zavádění nových vzdělávacích technologií.
Jednou z těchto metod je využívání e-learningových technologií. Právě k vytvoření
e-learningové formy výuky středního zdravotnického personálu pomohl projekt
„E-learningová podpora výuky zdravotnické informatiky pro střední zdravotnický
personál“, který dospěl do úspěšného cíle.
Nově vytvořené učivo je tematicky rozděleno do jednotlivých vzdělávacích modulů.
Ke každému modulu je zpracována e-learningová studijní opora sestávají
z prezentačních ppt snímků, klíčových slov, navigačního aparátu a online autotestů.
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Každý modul obsahuje, kromě studijní opory řešené příklady, z nichž některé jsou
doplněny animací postupu při řešení.
Obsahově jsou vzdělávací moduly zpracovány pro úroveň vzdělávání hlavní cílové
skupiny, tedy pro studenty studující nelékařské obory na vysokých školách (příprava
na cvičení, přednášky, zkoušky). Vzhledem k názornému didaktickému zpracování
jednotlivých témat mohou e-learningový portál využívat i studenti středních škol.
Studenti, kteří si vyzkoušeli samostudium prostřednictvím e-learningu, oceňují
především snadnou dostupnost, názornost, nezávislost na čase a místě (mohou
studovat doma nebo třeba v dopravních prostředcích). Na základě provedeného
průzkumu v rámci distančních forem vzdělávání je efektivita učení prostřednictvím
e-learningu srovnatelná s efektivitou učení z tištěných studijních materiálů.
Projekt vychází ze spolupráce Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd.
V pilotním běhu se dotkne alespoň 150 studentů v prezenční i kombinované formě.
Cíle projektu:
Zkvalitnění výuky s důrazem na využití moderních inovativních vzdělávacích
technologií, multimédií, internetu a e-learningu, a zvýšení konkurenceschopnosti
a uplatnitelnosti absolventů nelékařských oborů na trhu práce. Naplnění těchto cílů je
finančně náročné a bez peněz získaných z dotací ESF by byly jen obtížně
realizovatelné.
Dalším cílem projektu je vytvoření e-learningových opor pro výuku zdravotnické
informatiky v prezenční i kombinované formě v 5 akreditovaných studijních oborech
připravujících střední zdravotnický personál. Tyto studijní obory musí postupně
absolvovat všechny zdravotní sestry a střední zdravotnický personál v ČR vzhledem
k ustanovení Rady evropských společenství o vzájemném uznávání kvalifikace.
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Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

FytoChem – mezioborová integrace výuky
zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii

Program podpory

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
25 131 463,02 Kč

Prioritní osa
Oblast podpory
Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace

1. 7. 2012– 30. 6. 2015

Hlavní řešitelé

Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. (LF UP)
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. (PřF UP)

Partneři projektu

MENDELU v Brně

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání studentů díky
spolupráci odborníků z oborů fyziologie, biochemie, fytopatologie a ochrany rostlin.
Projekt bude realizován v partnerství Univerzity Palackého v Olomouci a Mendelovy
Univerzity v Brně. Oba partneři se v projektu podílejí na tvorbě vzdělávacích opor,
i pilotní výuce nových a inovovaných předmětů. Během realizace projektu budou
vytvořeny moderní multimediální vzdělávací opory pro přednášky a pro laboratorní
cvičení, včetně video záznamů vybraných přednášek a výukových videozáznamů
laboratorních postupů. Formou zvaných přednášek budou do výuky zapojeni domácí
i zahraniční odborníci. Rozšíříme také praktickou výuku formou exkurzí se
zaměřením na prohloubení znalosti aplikační sféry.

Pro prezentaci vytvořených

vzdělávacích materiálů bude vytvořen multimediální internetový portál, který bude
umožňovat

snadný

přístup

ke

vzdělávacím

materiálům,

on-line
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jednotlivých experimentů, streamování videa a vyhledávání. Portál bude podporovat
i e-learningové prvky (registrace uživatelů, diskusní fóra, často kladené otázky, atd.)
Inovujeme 15 existujících předmětů a zavedeme 6 nových předmětů ve 25
akreditovaných studijních oborech dvou vysokých škol. Primární cílovou skupinou
projektu jsou studenti bakalářského a magisterského resp. inženýrského studia
přírodovědných či zemědělských oborů obou vysokých škol. Předkládaný projekt
vychází ze současného rozmachu informačních technologií a z progresivního
zvyšování propustnosti rozsáhlých sítí. Prostřednictvím internetu má projekt potenciál
oslovit podstatně širší cílovou skupinu v řadě dalších regionů ČR. E-learningový
multimediální systém usnadní využití výstupů na dalších vysokých školách.
Na půdě Univerzity Palackého v Olomouci se na řešení projektu podílejí tři pracoviště
Přírodovědecké a Lékařské fakulty, které se zabývají výukou a výzkumem v oblasti
Life Sciences: Katedra botaniky, Katedry biochemie PřF UP, a Ústavem imunologie
LF UP. Na Mendelově univerzitě v Brně na řešení spolupracují taktéž tři pracoviště
dvou fakult, a to Ústav biologie rostlin a Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství Agronomické fakulty, a Ústav ochrany lesů a myslivosti Lesnické
a dřevařské fakulty. Velkým přínosem bude zapojení širokého spektra externích
odborníků z ČR i zahraničí.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

21

10. číslo, ročník 2012

Univerzita Palackého
v Olomouci

Konference Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ

Dne 20. září 2012 proběhla v prostorách BEST WESTERN Hotel Prachárna
u Olomouce konference nazvaná Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ.
Akce byla součástí projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce
(zkráceně CVAZ), který vznikl na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cílem vzdělávat
akademické a ostatní pracovníky vysokých škol v oblasti mezinárodní spolupráce se
vzdělávacími či vědeckými institucemi a zapojovat se tak do programů na úrovni
národní i nadnárodní.
Dodatečně děkujeme všem přednášejícím za poutavé informativní příspěvky
a všem účastníkům za zájem.
Začátkem

listopadu

2012

bude

na

webových

stránkách

(http://www.psup.cz/centrum/mezinarodni-mobilita-a-spoluprace-na-vs/)

projektu
ke

stažení sborník z konference.
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Novinky v 7. Rámcovém programu EU
Ve dnech 13. 9. až 14. 10. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7. RP Evropské unie ve Specifických programech Spolupráce,
Lidé,

Myšlenky,

Kapacity.

Více

informací

o výzvách 7. RP naleznete zde.

100. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU
CZELO Brusel, 26. září 2012
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, ŽIVOTNÍ 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
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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 evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika

Sdělení EK k mezinárodní vědecké spolupráci
Dne 17. září 2012 zveřejnila EK novou strategii pro rozvoj mezinárodní spolupráce
v oblasti výzkumu a inovací. Navrhuje v ní, aby se spolupráce více zaměřila na
strategické priority EU a přitom zůstala tradičně otevřená účasti třetích zemí na
výzkumu v EU. Strategie zahrnuje řešení celosvětových problémů, ale také zvýšení
atraktivity Evropy jako vhodného místa pro výzkum a inovace a posílení
konkurenceschopnosti průmyslu. Nová strategie se bude provádět prostřednictvím
rámcového programu Horizont 2020 a prostřednictvím společných iniciativ
s členskými státy EU. Tisková zpráva je zde, dokument s nejčastěji kladenými
otázkami zde (v AJ) a sdělení samo v češtině zde.
Zpráva o kariérách výzkumných pracovníků v ERA
Expertní skupina EK pro povolání výzkumných pracovníků (Expert Group on
Research Professions), kterou vedl výkonný ředitel ESF Martin Hynes (členkou byla
i Marcela Linková z SOÚ AV ČR a řešitelka projektu Národní kontaktní centrum
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– ženy a věda), zveřejnila zprávu o významu výzkumných kariér pro Evropský
výzkumný prostor (ERA). Zpráva pod plným názvem “Excellence, Equality and
Entrepreneurialism: Building Sustainable Research Careers in the ERA” je dostupná
zde.
Akční plán COST na podporu evropské vědecké excelence
COST (Evropská spolupráce ve vědě a technologiích) připravil nový Akční plán,
jehož cílem je zvýšit začlenění zvláště mladých slibných týmů z celé Evropy do
vědeckotechnické spolupráce. Tato strategie zveřejněná dne 31. srpna 2012, je
stavěna na pěti pilířích:
 sdílení informací v oblasti managementu a osvědčených postupů
 budování kapacit
 příprava na budoucnost – podpora mladých talentů
 přístup všech potencionálních uživatelů kvýzkumným infrastrukturám
 cílené akce
Další informace včetně akčního plánu samotného naleznete zde.
Studie přitažlivosti EU pro vědce
Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku publikoval studii
k přitažlivosti EU pro vědce ("The Attractiveness of the EU for Top Scientists").
Zpráva uvádí, že ačkoliv Evropa disponuje silnou vědeckou a výzkumnou základnou,
její výzkumný sektor není dostatečně atraktivní. Podle studie je mimo jiné nutné
zaměřit se na kvalitu výzkumného prostředí, vytvoření podmínek, které nejlépe
podpoří a ocení vědeckou excelenci, či na posílení mezinárodní spolupráce se třetími
zeměmi např. v rámci iniciativy Horizont 2020. Studie je k dispozici zde.

Publikace "Global Europe 2050"
Generální ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (DG RTD) vydalo novou
publikaci Global Europe 2050. Tato publikace je výsledkem práce expertní skupiny
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Evropské komise a úzké spolupráce DG RTD a Výboru poradců pro evropskou
politiku (BEPA). Představuje a kvantifikuje tři scénáře, které identifikují hlavní směry,
kterými by se Evropa mohla vydat v příštích desetiletích: scénář Nikdo se nezajímá
(Nobody cares), EU v ohrožení (EU under threat) a Renesance Evropy (European
Renaissance). Publikace je k dispozici zde a další podkladové materiály jako "State
of the art of forward-looking activities beyond 2030" zde.
Pátá monitorovací zpráva EK o 7. RP

Dne 29. srpna 2012 zveřejnilo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG
RTD) v pořadí již pátou monitorovací zprávu o 7. rámcovém programu, která pokrývá
období 2007–2011 a využívá údajů monitorovacího systému 7. RP (SESAM).
Celkem bylo do konce května 2012 podepsáno 14 233 grantových dohod a 1 397
projektů bylo dokončeno. Zpráva je dostupná zde.
Zpráva o výsledcích programu CIP 2007–2012
Evropská komise (DG ENTR) vydala zprávu o fungování programu CIP (rámcový
program pro konkurenceschopnost a inovace) za období 2007–2012. Dokument
obsahuje mj. hlavní cíle dosažené v rámci jednotlivých pilířů programu a příklady
úspěšných projektů podporovaných tímto nástrojem. Zpráva je k dispozici ke stažení
zde.
Finance, management, duševní vlastnictví

Světový kongres k duševnímu vlastnictví 2012
Mezinárodní sdružení pro ochranu duševního vlastnictví (International Association for
the Protection of Intellectual Property, AIPPI) organizuje ve dnech 20.– 23. října 2012
v jihokorejském Soulu v pořadí již 43. ročník Světového kongresu k duševnímu
vlastnictví. Účastníkům bude představen současný vývoj v oblasti harmonizace
patentových zákonů, problematika mezinárodních ochranných známek a copyrightu
a v neposlední řadě prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Další informace
naleznete zde.
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Statistické údaje o patentech pro vládní činitele 2012
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) společně s Evropským
patentovým úřadem (EPO) organizují ve dnech 28.–29. listopadu 2012 v Paříži
konferenci pod názvem „Patent Statistics for Decision Makers 2012“. Cílem akce je
představit nejnovější empirické důkazy, které vycházejí ze statistický údajů
o patentech. Více informací naleznete zde.
Výsledky konzultací k porušování IPR
Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) zahájil v červnu veřejné konzultace
k úkolům a aktivitám Evropského střediska pro sledování porušování práv
k duševnímu vlastnictví na rok 2013. OHIM nyní oznámil, že se do konzultací zapojilo
více než 80 organizací. Ke dvěma nejčastěji zmiňovaným problémům patřily:
 nutnost zaměřit se na sběr dat s cílem podpořit státní úředníky, zvýšit
povědomí, posílit vynucovací kapacity a umožnit tvorbu synergií mezi
politikami a iniciativami probíhajícími na národní, evropské i mezinárodní
úrovni;
 aplikace metodologie založené na projektové bázi, podobné té užívané ve
Fondu spolupráce a v Programu konvergence.
OHIM využije výsledky konzultací jako základ pro přípravu pracovního programu
Střediska, jehož implementace by měla být zahájena od března 2013. Další
informace naleznete zde.
Správa duševního vlastnictví v akcích Marie Curie
Evropský IPR Helpdesk zveřejnil informační list ke správě duševního vlastnictví (IP)
v akcích Marie Curie (7 RP). Dokument popisuje nejdůležitější otázky IP, které by
účastníci akcí Marie Curie měli brát v úvahu v různých stádiích svého projektu.
Vysvětlena jsou rovněž zvláštní pravidla v grantové dohodě vztahující se k IP i obsah
dalších smluv obecně užívaných v akcích Marie Curie. Informační list je k dispozici
zde.
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Další informace a analýzy

Mezinárodní konference ICERI 2012
Pátý ročník Mezinárodní konference o vzdělávání, výzkumu a inovacích (ICERI
2012) se koná ve dnech 19.–21. listopadu 2012 ve španělském Madridu. organizuje
ji Mezinárodní sdružení technologií, vzdělávání a rozvoje (IATED). Cílem konference
je upozornit na různé aspekty výzkumu v oblasti vzdělávání, od překážek v učení,
přes globalizaci, technologický pokrok až po problematiku politik. Detaily naleznete
zde.
Nejnovější vydání zpravodaje COST
Zářijové číslo zpravodaje COST je nyní k dispozici online. Mezi jinými informuje
o Vědecké noci COST, Evropském genderovém summtiu, Táboru COST k zelenému
strojírenství či o fóru ESOF 2012. Zpravodaj si můžete přečíst zde.
Zpravodaj DG RTD k INCO, září 2012
Zářijové číslo Zpravodaje DG RTD o mezinárodní spolupráci ve výzkumu obsahuje
informace o novinkách na poltické úrovni (spolupráce EU se třetími zeměmi),
o výstupech proběhlých akcích a přehled těch plánovaných. Zpravodaj je dostupný
zde.
Standardy v projektech 7. RP
Dne 13. září 2012 proběhl seminář organizovaný evropským výborem pro
standardizaci CEN-CENELEC o standardizaci v FP7 projektech. Záznam kanceláře
CZELO z akce je ke stažení zde.
Možnosti spolupráce s klastrem Eurogia+ programu EUREKA
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a energetickým klastrem programu EUREKA – Eurogia+ pořádá dne
7. listopadu v Praze informační den o možnostech zapojení právě do tohoto klastru,
ve kterém prozatím nefigurují žádné subjekty z ČR. Předběžný program a přístup do
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registrace bude v dohledné době k dispozici na stránkách Technologického centra
zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu

Konference Optimalizace zdraví ve 21. století
Univerzita v Dublinu koná ve dnech 7.–8. listopadu 2012 třináctou výroční
mezioborovou výzkumnou konferenci Optimalizace zdraví ve 21. století (Optimising
Health in 21st Century). Konference bude zaměřena na současné trendy v lékařském
výzkumu, jako je stárnutí populace, spojené se společenskými výzvami a důrazem
na inovace. Na programu budou tato témata: zdravotní péče o dospělé; zdravotní
péče o děti; mentální postižení; péče o matky; mentální zdraví. Více informace
naleznete zde.
4. Evropské multidisciplinární setkání k rakovinám v urologii (EMUC 2012)
Čtvrté Evropské multidisciplinární setkání k nádorovým onemocněním v urologii
(EMUC

2012,

European

Multidisciplinary

Meeting

on

Urological

Cancers

– Embracing Excellence in Prostate, Bladder and Kidney Cancer) se uskuteční
16.–18. listopadu 2012 ve španělské Barceloně. Zaměří se na kritické zhodnocení
nových přístupů v léčbě nádorových onemocnění v urologii. V rámci setkání budou
zohledněny názory z pohledu urologie, onkologie a radioterapie. Více informací
naleznete zde.
Vzdělávací program pro podnikatele: Potraviny a Zdraví
Ve dnech 19.–23. listopadu 2012 se v Barceloně koná pod záštitou evropské
technologické platformy Food for Life týdenní vzdělávací kurz zaměřený na zvýšení
podnitelských dovedností v oblastech výživy, technologií pro zpracovávání potravin
a výzkumu potravin. Kurz je určen pro výzkumníky a technické pracovníky, kterým
bude tým zkušených obchodníků předávat znalosti týkající se mj. přenosu výsledků
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výzkumu na trh a jejich další uplatňování. Více informací o kurzu a podmínky účasti
naleznete zde.
Setkání k inovacím u kardiovaskulárních zákroků
Ve dnech 2. až 4. prosince 2012 se v izraelském Tel Avivu uskuteční setkání
s názvem "Inovace u kardiovaskulárních zákroků: Od myšlenek k praxi". Zaměří se
na inovativní technologie a léčebné metody s cílem pokrýt celý inovační proces.
Bližší informace o programu a možnosti registrace je k nalezení zde.
7. Mezinárodní konference k dopadům životního prostředí na zdraví
Sedmá Mezinárodní konference k dopadům životního prostředí na zdraví (7th
International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health) se koná
23.–25. dubna 2013 v maďarské Budapešti. Cílem konference je nabídnout prostor
pro rozšíření a výměnu informací týkající se různých aspektů dopadu životního
prostředí na zdraví napříč disciplínami. 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
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

Univerzita Liege hledá partnery z řad MSP pro spolupráci na projektu připravovaném
na vyhlášené téma KBBE.2013.3.5-01: New, fast, and reliable molecular detection
methodologies. MSP by se podílel na testování vzorků krmiv, masa, mléčných
výrobků, zeleniny a ryb.
Kontaktní osobou je Ysabelle ADOLPHE, Université de Liege, Faculty of Veterinary
Medicine, Dept Food Science, Sart Tilman B42, 4000 Liege, Belgium, Tel.: +32(0)4
744 755 82, e-mail: ysabelle.adolphe@ulg.ac.be
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Další programy a informace

Výzva BioNanoMed 2013 k zasílání příspěvků a plakátů
Pro přípravu 4. Mezinárodního kongresu pro nanotechnologie, medicínu a biologii,
který se koná ve dnech 13.–15. března 2013 v rakouské Kremži, je v současnosti
otevřená výzva k zasílání ústních příspěvků (uzávěrka 14. 12. 2012) a návrhů
plakátu (uzávěrka 1. 3. 2013). Další informace naleznete zde.
Zpráva ke genetickým testováním nemocí zaměřených na spotřebitele v EU
Expertní rada pro vědu evropských akademií (European Academies Science
Advisory Council; EASAC) publikovala ve spolupráci s Federací evropských
lékařských akademií (Federation of European Academies of Medicine; FEAM) zprávu
věnující se genetickým testováním nemocí nabízeným spotřebitelům v EU. Zaměřuje
se tak na nový trend testování DNA poskytované společnostmi na internetu
v souvislosti s rozvojem genetických testů a rostoucí schopností jejich pomocí určit
běžné a komplexní onemocnění. Tato problematika s sebou přináší ovšem řadu
vědeckých, etických i právních otázek. Součástí zprávy jsou tak i doporučení pro
politická opatření na úrovni EU. Více informací naleznete zde.
Veřejná diskuze "Bio-průmysl, k partnerství veřejného a soukromého sektoru
v Horizontu 2020?"
Evropská komise zahájila veřejnou diskuzi na téma "Bio-průmysl, k partnerství
veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020?", která potrvá od 21. září 2012
do 14. prosince 2012. Příspěvky od občanů, organizací, veřejných autorit a dalších
přímo či nepřímo zapojených subjektů jsou vítány. Více informací zde.
Strategická výzkumná a inovační agenda Food for Life
Evropská technologická platforma (European Technology Platform, ETP) "Food for
Life" zveřejnila 20. září 2012 novou strategickou výzkumnou a inovační agendu
(Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA). Agenda klade důraz na inovace
a nastiňuje několik hlavních cílů pro ETP: (1.) identifikace výzkumných potřeb
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evropského potravinářského průmyslu, (2.) koordinace výzkumu v potravinářském
sektoru napříč Evropou a (3.) podpora participace malých a středních podniků ve
výzkumných aktivitách. Více informací získáte zde.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu

Konference: Dynamika průmyslu obsahových médií
Institut technologických studií v rámci Společného výzkumného střediska Evropské
komise (JRC) organizuje ve dnech 25.–26. října 2012 v Bruselu mezinárodní
konferenci pod názvem „Dynamics of Media and Content Industries“. Více informací
naleznete zde.
Evropské fórum nanoelektroniky 2012
Ve dnech 20.–21. listopadu 2012 se v Mnichově koná výroční fórum v oblasti
nanoelektroniky, organizované společným podnikem ENIAC, klastrem CATRENE
a Evropskou komisí. Účastníci z řad průmyslu, akademických institucí a veřejné
správy budou diskutovat nad možnostmi podpory výzkumu v oblasti nanoelektroniky,
s důrazem na inovace a uplatněním výsledků na trhu. Více informací o programu
a registraci naleznete zde.
Nanotech ITALY 2012
V italských Benátkách se ve dnech 21.–23. listopadu 2012 koná mezinárodní
konference k nanotechnologiím „Nanotech ITALY 2012“, k jejím hlavním tématům
patří: pokročilé materiály pro efektivnější zacházení se zdroji, zdravotní péče,
inteligentní a vzájemně propojený svět, energie a životní prostředí, kulturní dědictví
a bezpečnost, etika a společenské dopady. Další informace jsou k dispozici na
webové stránce konference. Výzvy 7. rámcového programu a další
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Nové výzvy v oblasti ICT
Dne 12. září 2012 Evropská komise zveřejnila dvě nové výzvy v oblasti ICT. Jedná
se o koordinovanou ICT výzvu EU-Brazílie (FP7-ICT-2013-EU-Brazil, uzávěrka
12. prosince 2012) a výzvu v oblasti nově vznikajících technologií (tzv. FET Open,
projekty lze předkládat k hodnocení průběžně do 29. ledna 2013). Veškeré informace
o výzvě FET Open a relevantní dokumenty naleznete zde, informace o ICT
EU-Brazílie výzvě jsou k dispozici zde.
Evropská komise rovněž zveřejnila 11. výzvu na předkládání návrhů projektů
v oblasti ICT. Rozpočet výzvy je ve výši 236,5 mil. € a jedná se o poslední ICT výzvu
v programu 7. RP. Návrhy projektů lze předkládat jednokolově, a to do 16. dubna
2013. Veškeré informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách Participant Portal
zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace

JRC provedlo přezkum metod pro měření nanočástic
Nová zpráva zveřejněná Společným výzkumným střediskem EK (JRC) dne 17. září
2012 pod názvem „Requirements on measurements for the implementation of the
European Commission definition of the term nanomaterial“ poskytuje detailní přehled
dostupných metod k měření velikosti nanočástic. Zpráva zdůrazňuje, že neexistuje
jedna společná metoda pro všechny materiály. Tiskovou zprávu JRC s odkazem na
uvedený dokument naleznete zde.
Nová iniciativa PPP v oblasti robotiky
Zástupci Evropské komise, průmyslu a akademické obce se dohodli na zahájení
partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen „partnerství“) v robotice, aby
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napomohli společnostem v Evropě k většímu podílu na globálním trhu robotiky.
Představitelé evropských výrobců v odvětví robotiky a výzkumných ústavů podepsali
spolu s místopředsedkyní Evropské komise Neelie Kroesovou memorandum
o porozumění, které je prvním krokem na cestě k zahájení partnerství v roce 2013.
Komise věří, že budoucí partnerství posílí odvětví robotiky v EU. Více informací
naleznete v tiskové zprávě zde.
Přihlášky do poradního fóra pro výzkum a inovace v oblasti ICT
V souvislosti s přípravou nového programu Horizont 2020 zavádí DG CONNECT
novou strukturu poradního orgánu – fóra, který by měl nahradit stávající ISTAG (IST
Advisory Group). Nové fórum bude mít za cíl poskytovat DG CONNECT odborné
rady týkající se strategického vývoje výzkumných a inovačních aktivit v oblasti
komunikačních sítí, počítačových systémů, digitálního obsahu a souvisejících
technologií. DG CONNECT přijímá žádosti o členství ve vznikajícím fóru, a to
prostřednictvím vyjádření zájmu účastnit se jako člen fóra (tzv. Call for expressions of
interest), kde je možné se hlásit do 26. října 2012. Více informací naleznete zde.
Záznam z informačního dne k tematické prioritě Bezpečnost (7. RP)
Dne 11. září 2012 se v Bruselu uskutečnil informační den priority Security
(Bezpečnostní výzkum). O průběhu infodne, včetně odkazů na prezentace, se více
dozvíte v záznamu kanceláře CZELO, který naleznete zde.
Výstupy z informačního dne k PPP Internet budoucnosti
Dne 12. září 2012 se v Bruselu uskutečnil informační den iniciativy PPP Internet
budoucnosti (Future internet). Záznam kanceláře CZELO z jednání naleznete zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Integrace energie z obnovitelných zdrojů
Konference IRED 2012 zaměřená na integraci energie z obnovitelných zdrojů se
bude konat ve dnech 4.–6. prosince 2012 Berlíně (Německo). Registrace je nyní
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otevřena se zvýhodněným registračním poplatkem do 31. října. Další informace
naleznete zde.
Budoucnost biopaliv
Na 21. a 22. ledna 2013 se připravuje v německém Berlíně konference věnovaná
biopalivům s názvem „Fuels of the Future 2013“. Konference se bude mimo jiné
věnovat plnění politických závazků vzhledem v výrobě a využívání biopaliv
v Německu a potažmo v Evropě. Více informací o konferenci naleznete zde.
Informační den IEE
Na 23. ledna 2013 se připravuje další z řady evropských informačních dní programu
Intelligent Energy Europe. Více informací bude v dohledné době k dispozici na
stránkách programu IEE zde.
7. Mezinárodní konference k dopadům životního prostředí na zdraví
Sedmá Mezinárodní konference k dopadům životního prostředí na zdraví (7th
International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health) se koná
23.–25. dubna 2013 v maďarské Budapešti. Cílem konference je nabídnout prostor
pro rozšíření a výměnu informací týkající se různých aspektů dopadu životního
prostředí na zdraví napříč disciplínami. 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

Novinky z JPI Oceans
Iniciativa společného programování pro oceány (Joint Programming Iniciative
Oceans; JPI Oceans) informuje o několika nových změnách. Dne 28. srpna 2012
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byla zvolena první Strategická poradní rada sestávající ze 17 členů. Skládá se
z odborníků z oblasti mořského výzkumu z řad vědců, průmyslu, veřejných orgánů
a občanské společnosti. Jejím úkolem je poskytovat nezávislá stanoviska Řídící radě
např. při přípravě Strategické výzkumné a inovační agendy nebo Implemenačního
plánu. Více informací zde. Sekretariát JPI Oceans změnil svoje sídlo a jeho nová
adresa je Rue de Trone 130, 1050 Brusel. Rovněž sekretariát přivítal dvě nové
zaměstnankyně na pozici speciální poradkyně a manažerky kanceláře. Více
informací včetně nových telefonních čísel jsou k dispozici zde a zde.
Informace o výzvách programu Eco-innovation
Program Eco-innovation ukončil 12. září svou výzvu pro rok 2012. Výzva 2013 by
měla být podle informací na stránkách programu zveřejněna na počátku května
2013.
Veřejná konzultace k legislativě Single European Sky
Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci k legislativě vztahující se k Single
European Sky – se zaměřením na její zjednodušení, vyjasnění a modernizaci.
Konzultace bude otevřena do 13. prosince 2012. Další informace a přístup do
konzultace naleznete zde.
Zahájení činnosti aliance pro dopravní výzkum
Dne 20. září byla v Bruselu slavnostně zahájena činnost Evropské výzkumné aliance
pro dopravu – ETRA (European Transport Research Alliance). Podrobnější
informace najdete zde.
EURATOM
Podpora vědecké spolupráce ITER – Čína
Organizace ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) a čínské
Ministerstvo věd a technologií (MOST) podepsaly Memorandum o porozumění cílené
na podporu vědeckotechnické spolupráce mezi celosvětovou sítí laboratoří a ústavů
věnujících se výzkumu jaderné fúze. Memorandum bylo podepsáno generálním
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ředitelem ITER Osamu Motojimou a náměstkem MOST Jianlinem Cao dne 13. srpna
2012 v Pekingu. Tisková zpráva je k dispozici zde.
Vědecká podpora odstavování jaderných zařízení
V rámci Evropského fóra pro vědy a průmysl zorganizovalo JRC dne 11. září 2012
diskusi „Scientific Support for Nuclear Decommissioning” s cílem přivést k jednomu
stolu zástupce průmyslu a věd, aby si vyměnili osvědčené zkušenosti, identifikovali
překážky a zvážili budoucí plány a priority odstavování evropských jaderných
zařízení. Vyzdvihnut byl zvláště význam dalšího sdílení zkušeností a inovativních
postupů. Za zásadní je považována harmonizace a standardizace technologií,
přístupů a regulačních požadavků. Tiskovou zprávu naleznete zde, prezentace
řečníků zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu

Mezinárodní konference ICERI 2012
Pátý ročník Mezinárodní konference o vzdělávání, výzkumu a inovacích (ICERI
2012) se koná ve dnech 19.–21. listopadu 2012 ve španělském Madridu. Organizuje
ji Mezinárodní sdružení technologií, vzdělávání a rozvoje (IATED). Cílem konference
je upozornit na různé aspekty výzkumu v oblasti vzdělávání, od překážek v učení,
přes globalizaci, technologický pokrok až po problematiku národních politik. Detaily
naleznete zde.
7. Evropské fórum pro zajištění kvality
V pořadí již sedmý ročník Evropského fóra pro zajištění kvality (European Quality
Assurance Forum, EQAF) se pod názvem “How does quality assurance make
a difference?”se koná ve dnech 22.–24. listopadu 2012 v estonském Tallinnu. Fórum
propojí diskuse zaměřené na výzkum i na praktickou úroveň. Letošní ročník se
zvláště zaměří na dopad externího i interního zajištění kvality na politiky
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vysokoškolského vzdělávání a na institucionální reality. Program, registrace a další
informace jsou k dispozici zde.
Mezinárodní konference Ochrana soukromých dat a rozvíjející se technologie
Projekt PRESCIENT věnující se ochraně soukromých dat v souvislosti s rozvíjejícími
se technologiemi (Emerging Technologies) pořádá ve dnech 28. až 29. listopadu
2012 v německém Berlíně mezinárodní konferenci zaměřující se na nové přístupy
k etickým dopadům rozvíjejících se technologií. Do 10. října 2012 je možné posílat
abstrakty příspěvků ke konferenci. Více informací včetně možnosti registrace je
k dispozici zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace

Dokument k tématu demografie a stárnutí
Druhý

Policy

Snapshot

projektu

Flash-IT

financovaného

z programu

Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 7. RP je nyní k dispozici. Upozorňuje na
výsledky výzkumu financovaného EU zaměřeného na demografii a stárnutí.
Dokument obsahuje doporučení k tématům aktivní stárnutí, zachování plodnosti
a prodloužení aktivního věku. Dokument je ke stažení zde.
Školení v otázkách genderu ve výzkumu financovaným EU
7.RP podporuje rovnost pohlaví ve vědeckém výzkumu. Konzultantská společnost
Yellow Windows organizujev rámci projektu financovaného ze 7. RP interaktivní
workshopy, které poskytují vědecké komunitě praktické nástroje k integraci
genderových aspektů do výzkumu v rámci 7. RP. Školení probíhají do února 2013
v různých evropských městech. Účast je bezplatná a pracovním jazykem je
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angličtina. Více informací naleznete zde a kalendář plánovaných školení s možností
registrace je k dispozici zde.
Příležitosti pro vědce z oblasti SSH
V rámci projektu Net4Society byla publikována nová zpráva "Příležitosti pro vědce
z oblasti socio-ekonomických a humanitních věd" (Opportunities for SSH
researchers), která shrnuje současné dotační příležitosti pro vědce z oblasti
socio-ekonomických a humanitních věd v rámci 7. RP. Více informací zde.
Publikace EK k problematice evropské zaměstnanosti
Generální ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise vydalo novou publikaci
"New skills and jobs in Europe: Pathways towards full employment", která obsahuje
výsledky 17 komparativních evropských výzkumných projektů, které byly financovány
z programu Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 7. RP. Publikace uvádí, že
existuje prostor na zlepšení zaměstnanosti v Evropě a zdůrazňuje důležitost zlepšení
přístupu ke vzdělání, rozvoje více průřezových dovedností a vyvažování ochrany
pracovního místa a flexibility. Publikace (v angličtině) je k dispozici zde.

Konference k SSH v programu Horizont 2020
Dne 18. září 2012 proběhla konference k sociálním a humanitním vědám v programu
Horizont 2020 organizovaná německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělání
a výzkum ve spolupráci s Evropským parlamentem. Záznam kanceláře CZELO
z akce naleznete zde.
Záznam z akce k inovacím pro zmírnění chudoby
Dne 18. září 2012 se uskutečnila konference s názvem Inovace pro zmírnění
chudoby (Innovation of Poverty Alleviation) pořádaná Jihoafrickou republikou, která
se zaměřila na stejnojmenný program EU a spolupráci s JAR. Záznam kanceláře
CZELO z konference je k dispozici zde.
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Akce k evropskému výzkumu

Konference k podpoře inovací u SMEs
INNO-Partnering Forum pořádá konferenci s názvem "Lepší podpora inovací
u malých a středních podniků (SMEs) v Evropě" konanou dne 6. listopadu 2012
v Bruselu. Na programu konference bude debata o zdokonalení systému podpory
inovací včetně souhrnu poznatků získaných v rámci sdílení zkušeností mezi
národními a regionálními agenturami pro podporu inovací v Evropě. Více informací
naleznete zde, registrovat se můžete zde.
Předsednická konference EIT
Ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 organizuje kyperské předsednictví společně
s Evropskou komisí (DG EAC) v Larnace konferenci pod názvem EIT Stakeholders
Conference – Addressing Societal Challenges through the EIT. Účelem konference
je mj. definovat budoucí rozvoj EIT a jeho přínos evropské inovační kapacitě,
zapojení EIT do programu Horizont 2020 a jeho role v zachycení společenských
výzev (tzv. societal challenges). Více informací o konferenci je k dispozici zde
(stránka je průběžně aktualizována).
2013 EFMD Entrepreneurship Conference
Ve dnech 4. až 5. března 2013 se koná ve španělském Madridu podnikatelská
konference (Entrepreneurship Conference) pořádaná EFMD (European Foundation
for Management Development), jejímž tématem je "Posilování podnikatelů pro růst"
("Empowerment of Entrepreneurs for Growth"). Pro přípravu konference je
v současnosti otevřena výzva pro zasílání příspěvků. Více informací o této akci
i s odkazem pro registraci naleznete zde.
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Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace

Nová publikace EIT
Evropský institut pro inovace a technologie (European Institute of Innovation and
Technology, EIT) vydal novou publikaci "Catalysing Innovation in the Knowledge
Triangle"). Publikace je dostupná zde.
Aktualizovaná strategie e-IRG
Reflexní skupina pro e-Infrastruktury (e-Infrastructures Reflection Group, e-IRG)
aktualizovala své strategické cíle. Nová strategie usiluje o otevřené a inovující
e-infrastruktury, které umožní flexibilní spolupráci a optimální využití všech
elektronicky dostupných zdrojů mezinárodními komunitami. K dvěma hlavním
směrům aktivit patří vytvořit z e-IRG mezinárodně uznávaný poradní orgán a
koordinační platformu pro všechny složky evropských e-infrastruktur. Nová strategie
je dostupná zde.
Chytré specializace italského regionu Apulie
Dne 11. září 2012 proběhla v rámci pracovní skupiny IGLO ke strukturálním fondům
prezentace k chytré specializaci italského regionu Apulie. Ke stažení je k dispozici
prezentace zde a záznam zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
7. Evropské fórum pro zajištění kvality
V pořadí již sedmý ročník Evropského fóra pro zajištění kvality (European Quality
Assurance Forum, EQAF) se pod názvem “How does quality assurance make
a difference?”se koná ve dnech 22.–24. listopadu 2012 v estonském Tallinnu. Fórum
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zkombinuje diskuse zaměřené na výzkum i na praktickou úroveň. Letošní ročník se
zvláště zaměří na dopad externího i interního zajištění kvality na politiky
vysokoškolského vzdělávání a na institucionální skutečnosti. Program, registrace
a další informace jsou k dispozici zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

Výsledky výzvy na ERC Proof of Concept 2012 zveřejněny
Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky výzvy Proof of Concept 2012,
jejíž cílem je finančně podpořit projekty, které testují tržní potenciál výsledků
dosažených v již realizovaných Starting nebo Advanced grantech. Výše jednoho
grantu dosahuje částky 150 tis. €. Z 75 předložených návrhů bylo celkem 33 přijato
k financování, nejvíce úspěšných předkladatelů je z Velké Británie, Německa
a Nizozemí. Celá tisková zpráva je k dispozici zde.
ERC zveřejnila nové statistiky projektů
Na stránkách Evropské výzkumné rady byla zveřejněna statistika předložených
návrhů projektů a celková míra úspěšnosti pro jednotlivé roky a schémata. Kompletní
údaje naleznete zde.
Expertní skupina pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání
Evropská komise oznámila dne 18. září 2012 zřízení nové skupiny na vysoké úrovni
(High Level Group, HLG) pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Skupina,
které předsedá bývalá prezidentka Irska Mary McAleese, provede komplexní tříletý
přezkum vysokoškolského sektoru v celé EU, identifikuje osvědčené postupy
a kreativní řešení a navrhne doporučení národním i evropským politikům
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a vysokoškolským institucím. První zprávu skupina dodá v r. 2013. Její mandát
skončí v roce 2015. Tisková zpráva v češtině je zde.
Zdroj:
Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu
(www.czelo.cz).

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

43

10. číslo, ročník 2012

Redakce
Projektový servis UP
Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc
Telefon: 585 631 403, 585 631 421
Mobil: 777 119 190, 774 401 559
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
ludmila.hrabakova@upol.cz
www.psup.cz

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

44

