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OP VaVpI – výzva na podporu pre-seed aktivit
MŠMT vyhlásilo výzvu
Operačního
Výzkum

a

programu
vývoj

pro

inovace (OP VaVpI) č. 6.3,
jejímţ cílem je podpořit
komercializaci

nadějných

výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých
školách a veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umoţňuje
doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu
prototypu, modelu apod.
Přijatelnými příjemci jsou subjekty splňující definici výzkumné organizace dle
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec),
případně další organizace zabývající se specializovanými činnostmi specifikovanými
pro oblasti podpory 3.1 plně vlastněné subjekty splňujícími definici výzkumné
organizace dle Rámce. Předpokládá se účast veřejných vysokých škol, veřejných
výzkumných organizací, soukromých vysokých škol či výzkumných organizací.
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Realizace projektu musí, v souladu s poţadavky cíle 3 Konvergence, probíhat mimo
území hlavního města Prahy.
Z důvodu účelnějšího vyuţití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny
individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým
tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Ţadatel předloţí
všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu,
seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Jedna organizace můţe podat v rámci jednoho kola výzvy více projektů pro různé
obory. Projekt podává jeden ţadatel, partneři jsou přípustní.
Výzva 6.3 z OP VaVpI je svým provedením kolová. V současnosti jsou
plánována dvě kola v průběhu letošního roku a jedno kolo v příštím roce. Celková
předpokládaná alokace je 1 mld. Kč na všechny tři kola.
Alokace pro první kolo této výzvy je 380 mil. Kč.
Datum vyhlášení výzvy: 18. 1. 2012
Ţádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 3. 2012 do 16. 4. 2012 na
adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství,
mládeţe a tělovýchovy ČR.
Text výzvy včetně příloh je ke staţení zde.

Dne 12. 3. 2012 bude pořádán seminář pro ţadatele k této výzvě.
Datum a místo konání
12. 3. 2012; 10:00 - 17:00
MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1
Předpokládaný program semináře
Principy Výzvy č. 6.3, harmonogram
Principy transferu technologií v návaznosti na Výzvu č. 6.3
Výběrová kritéria, studie proveditelnosti, technický popis projektu, udrţitelnost
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Monitorovací indikátory Výzvy č. 6.3
Pravidla způsobilosti výdajů, systém proplácení, monitorovací zprávy
Práce s aplikacemi ESOP, Benefit7
Veřejné zakázky
Problematika duševního vlastnictví v komercializaci VaV
Registrace bude probíhat do středy 7. 3. 2012.
Více informací o semináři naleznete zde.

Navýšení finanční alokace výzvy OP LZZ,
OP 5.1 Mezinárodní spolupráce
Výzva č. 77 Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, OP 5.1 Mezinárodní spolupráce, byla
navýšena o zhruba 230 000 000 Kč.
Globálním cílem této oblasti podpory je přispět
k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje
lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Specifické cíle jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů
a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů
a zaměstnanosti.
Výzva platí od: 8. červen 2011 v 16:00 do: 31. prosinec 2013 v 12:00
Oblast podpory: 5.1 - Mezinárodní spolupráce
Typ výzvy: grantový projekt
Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci
z ESF
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Text výzvy naleznete zde:
http://www.esfcr.cz/file/8095
Věcné zaměření činností projektu:


Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR

Vymezení inovace:
Inovace můţe představovat zcela nový přístup k řešené problematice, ale i vyuţití
určitých nástrojů či postupů známých zatím pouze z jiné oblasti. Jedná se o dosud
nepouţívaný, nový postup či přístup, přidanou hodnotu k dosavadním produktům
a sluţbám na současném trhu. Inovace můţe být dosaţeno např. zaměřením aktivit
projektu na vývoj nových pracovních metod, nástrojů a přístupů, resp. aplikace
existujících metod, nástrojů a přístupů v nové oblasti; zaměření projektu na
prosazování změn v zavedených systémech v oblasti trhu práce.
Cílem

projektu

musí

být

vytvoření

inovace,

prokázání

její

funkčnosti

a proveditelnosti, příprava jejího systémového zavedení do praxe a pak samotné
zavedení do praxe (alespoň formou pilotáţe, tj. ověření funkčnosti a vhodnosti
inovace v malém měřítku). Neumoţňuje-li charakter vytvářené inovace její zavedení
do praxe v průběhu projektu, je třeba tuto skutečnost řádně objasnit a zdůvodnit v
povinné příloze ţádosti „Vstupní analýza“.
Cílové skupiny osob:


uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání;



osoby se zdravotním postiţením – osoby, jejichţ zdravotní postiţení
představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti;



osoby s chronickým duševním onemocněním;



děti, mládeţ a mladí dospělí; ad.
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Cílové skupiny organizací:


Úřad práce České republiky;



územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich
orgány a jimi zřízené nebo zaloţené organizace a jejich zaměstnanci;



nestátní neziskové organizace;



výzkumné a vzdělávací instituce;



místní partnerství;



Odborové organizace a sociální partneři (Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace

zaměstnavatelských

a

podnikatelských

svazů

ČR,

Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných
odborů, Okresní hospodářské komory)
Oprávnění ţadatelé o finanční podporu:


obce, kraje a jimi zřizované organizace;



nestátní neziskové organizace;



výzkumné a vzdělávací instituce.

Povinné součásti ţádosti


Vstupní analýza

Součástí projektové ţádosti musí být analýza situace v oblasti, v rámci které hodlá
ţadatel realizovat svůj projekt. Tato tzv. „Vstupní analýza“ je povinnou přílohou
ţádosti a současně jedním ze specifických kritérií hodnocení. Od ţadatele není
očekáváno zpracování rozsáhlého a finančně náročného průzkumu. Kvalitativní
poţadavky na vstupní analýzu jsou podrobně popsány v příloze této výzvy „Metodika
hodnocení specifických kritérií“.


Partnerství
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Role partnera, včetně jeho podílu na konkrétních aktivitách projektu, popř. části
prostředků finanční podpory, musí být popsána ţadatelem jiţ v ţádosti o finanční
podporu z OP LZZ, konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu.
V případě realizace projektu s partnery je ţadatel povinen zajistit, aby vztahy mezi
ním a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedených v
Příručce pro ţadatele z OP LZZ, dostupné ke staţení na webových stránkách
www.esfcr.cz.
Kaţdý projekt musí mít nejméně jednoho zahraničního partnera z členského státu
EU. Další partneři mohou mimo EU pocházet i ze zemí Evropského sdruţení volného
obchodu (tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), vţdy však musí být
splněna podmínka partnerství s nejméně jedním partnerem z členské země EU.
Zahraniční partner je partnerem bez finančního příspěvku. Jeho právní forma není
nijak omezená (fyzická osoba/právnická osoba). Za zahraničního partnera však
nemůţe být povaţován zahraniční dodavatel. Povaha právních vztahů mezi
ţadatelem a jeho partnery nesmí být zaloţena na poskytování sluţeb.
Výdaje na tzv. „mezinárodní aktivity“ musí ve finančním vyjádření představovat
nejméně 25 % z celkových přímých způsobilých výdajů rozpočtu projektu (tj. po
odečtení nepřímých nákladů) bez osobních nákladů.

Omezení výše finanční podpory na jeden projekt:


Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč.



Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč.

Místo realizace projektu
Projekt můţe být ţadatelem realizován na celém území České republiky včetně
hlavního města Prahy.
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Doba trvání projektu
Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 3 roky (36
měsíců), jeho realizace misí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.

Termíny výzvy


Ţádosti je moţné podávat: od 13. června 2011 průběţně.



Ukončení příjmu ţádostí: po vyčerpání celkové částky určené pro tuto výzvu,
nejdéle však do 31. prosince 2013 do 12 hod. Ţádosti doručené po termínu
uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro ţádosti doručované poštou
není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení ţádosti).
První uzávěrka pro příjem ţádostí o finanční podporu je 30. září 2011, ve 12
hod. Data následujících uzávěrek budou zveřejňována na www.esfcr.cz



Předběţný termín vyhlášení výsledků: do 4 měsíců od kaţdé z průběţných
uzávěrek pro příjem ţádostí o finanční podporu.

Ţádost o finanční podporu z OP LZZ je ţadatelem vypracována on-line v aplikaci
Benefit7 (elektronická ţádost) přímo na webových stránkách www.eu-zadost.cz
nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto webových stránkách jsou k dispozici „Pokyny
Řídícího orgánu“, které slouţí ţadateli/příjemci jako postup při registraci do aplikace
Benefit7 a rovněţ jako pomůcka pro vyplnění ţádosti o finanční podporu v rámci
konkrétní výzvy.
Veškeré informace o výzvě naleznete zde.
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Harmonogram výzev OP ŢP na rok 2012

Státní fond ţivotního prostředí ČR zveřejnil na svých webových stránkách aktuální
harmonogram výzev pro Operační program Ţivotní prostředí (OP ŢP) na rok
2012.
Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu ţádostí stejně
jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vţdy aţ s vyhlášením dané
výzvy.
Haromogram výzev naleznete zde.
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Vyhlášeny výzvy Euripides 2012 a COST
Euripides 2012
Euripides – EUREKA klastr pro inteligentní systém, obalový materiál
a systémovou integraci bude otevírat své jarní výzvy pro předkládání ţádostí na
rok 2012.
Zpravidla nabízí dvě výzvy ročně, aby se zvýšily šance na úspěch projektů.
V obou případech bude EURIPIDES kontrolovat, zda budou k dispozici veřejné
prostředky pro partnery prostřednictví sítě veřejné správy.
Výzvy na rok 2012 přinášejí více flexibility v procesu podávání ţádostí – účastníci
budou moci podat buď celý návrh projektu (full project proposal FPP), nebo záměr
projektu (project outline - PO) v kaţdém období. Ţadatelé tak mají čtyři moţnosti pro
představení projektů během roku 2012.
Jarní výzvy:
Project Outline

13. 2. 2012

Full Project Propsal

2. 5. 2012

Podzimní výzvy:
Project Outline

10. 9. 2012

Full Project Proposal

15. 11. 2012

Všech 39 členských zemí EUREKA a přidruţených zemí můţe finančně podpořit
projekty EURIPIDES. Partneři jsou financováni přímo svými vládami v souladu
s vnitrostátními postupy.
Kontakt:
Rémy Renaudin, EURIPIDES Operation Manager
remy.renaudin@euripides-eureka.eu
Další

informace:

http://www.eurekanetwork.org/home/-/journal_content/56/10137/1372909
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COST

–

mezivládní

rámec

pro

evropskou

spolupráci

v oblasti

vědy

a technologií
COST vyzývá výzkumné pracovníky z celé Evropy k předkládání návrhů
výzkumných sítí, aby vyuţili tuto příleţitost k výměně znalostí, a vytvořili tak nové
evropské perspektivy. Otevřením výzvy pro podávání ţádostí se snaţí přilákat
nejlepší návrhy pro nové aktivity COST.
Otevřená výzva má dvoukolový proces výběru, ve kterém ţadatelé předkládají
předběţný návrh projektu, který obsahuje přehled navrhovaných cílů aktivit, a jejich
předpokládaný dopad. Po vyhodnocení je přibliţně 80 z těchto předběţných návrhů
vybráno do druhého kola. Úspěšní ţadatelé jsou pak vyzváni k předloţení úplného
návrhu.

Finanční podpora:
Zahrnuje náklady na vytváření sítí, jako jsou setkání (cestovné, diety, místní
organizátor), konference, semináře, krátkodobé vědecké výměny, odborná školení,
publikace a osvětové aktivity. COST nefinancuje výzkum jako takový.
Datum sběru návrhů je vţdy oznámeno v Úředním věstníku EU několik měsíců před
uzávěrkou. Poslední oznámení proběhlo 18. 1. 2012. Další datum je stanoveno
na 30. 3. 2012 v 17 hod.
Více informací: http://www.cost.esf.org/participate/open_call

Nová příručka pro ţadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.0
Dne 1. 2. 2012 vstupuje v platnost Příručka pro ţadatele
OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, číslo verze 4.0. Níţe
naleznete odkaz na Příručku pro ţadatele a odkaz na
společné přílohy příruček pro ţadatele a příjemce OP
VaVpI.
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Tato verze příručky je zacílena pouze na informace a specifika týkající se
prioritní osy 3.
Příručka bude i nadále postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách
týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami
v rámci OP VaVpI s tím, ţe je nutné postupovat vţdy dle aktuální verze.
Předchozí verze Příručky pro ţadatele OP VaVpI, PO 3 jsou dostupné ve sloţce
Archiv
Příručka pro ţadatele PO3 OP VaVpI, verze 4.0.pdf
Pro lepší přehlednost a zjednodušení jsou na uvedeném odkaze k dispozici společné
přílohy jak k Příručce pro příjemce OP VaVpI, tak k Příručce pro ţadatele OP VaVpI:
Společné přílohy příruček pro ţadatele a příjemce OP VaVpI.
Vzorové dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Ostatní dokumenty.

Magisterský program pro zájemce o GNSS

Francouzské vysoké školy ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) a ISAE
(Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) sídlící v Toulouse nabízejí nový
dvouletý magisterský program (Master of Science) v oblasti globálních navigačních
satelitních systémů (GNSS). Tento program byl vyvinut ve spolupráci s Evropskou
komisí a GSA v rámci 7. RP a je reakcí na rostoucí poptávku po expertech na GNSS.
Celé studium bude vedeno v angličtině a je určeno bakalářům z oborů fyzika,
matematika, elektrické inţenýrství, letecké a kosmické inţenýrství (případně
ekvivalentů). Pro první akademický rok (počínaje zářím 2012) nabízí Evropská
vesmírná agentura (ESA) stipendium ve výši 4000 €. Podrobné informace naleznete
zde.
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Představujeme projekty OP VK

Univerzita Palackého
v Olomouci

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

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

Webové stránky projektu

Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu
s poţadavky trhu práce
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
28 154 610,53
1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Mgr. Zdeněk Hamřík
 Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o.
 Univerzita Hradec Králové
 Masarykova univerzita
 Vysoké učení technické v Brně
http://www.rekre.upol.cz/

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

Stručný popis projektu:
Studijní obor Rekreologie připravuje studenty pro uplatnění v oblasti volnočasových
a rekreačních aktivit a neobvyklou formou kombinuje jednotlivé aspekty rekreace cestovní ruch, management rekreace, záţitkovou pedagogiku a podporu zdraví.
Cílem projektu je inovovat vybrané studijní předměty na FTK UP, FIM UHK, PF MUNI
a CESA VUT a to v modulech cestovní ruch, management rekreace a záţitková
pedagogika. Součástí projektu je provedení hloubkových rozborů zahraničních
studijních programů, účast na domácích i zahraničních workshopech a konferencích,
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zapojení odborníků ze zahraničí do inovací předmětů, rozšíření nabídky předmětů
v anglickém jazyce a vzdělávání akademických pracovníků v souvislosti s realizací
projektu.
Smyslem projektu je přispět ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých fakult
na trhu práce. Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem FTK UP v Olomouci,
v projektu je kladen důraz na spolupráci v rámci zapojených univerzit.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je inovovat vybrané studijní předměty na FTK UP, FIM UHK,
PF MUNI a CESA VUT a to v modulech cestovní ruch, management rekreace
a záţitková pedagogika.
Dílčí cíle projektu jsou:


provést hloubkový rozbor zahraničních studijních programů



zajistit

účast

na

domácích

a

zahraničních

tematických

seminářích,

workshopech a konferencích


zapojit odborníky z ČR a ze zahraničí do inovací studijních programů



provést tematickou a metodicko-didaktickou inovaci studijních oborů



rozšířit výuku vybraných předmětů v cizích jazycích



vytvořit a zavést sdílené předměty



provést vzdělávání akademických pracovníků

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu
Program podpory
Prioritní osa
Oblast podpory

Implementace nejnovějších metod eHealth do
výuky lékařských oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
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Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace
Hlavní řešitel
Partner projektu

23 549 390,98

Webové stránky projektu

1. 1. 2012 – 31. 10. 2014
Táborský Miloš Doc. MUDr., CSc.,FESC, MBA
 Fakultní nemocnice Olomouc
 Masarykova univerzita
 MDT-Medical Data Transfer s.r.o.
 Společnost pro právní a ekonomické
vzdělávání, o. s.
 Stimcare s.r.o.
 Heart Solution, s.r.o.
www.eHealth-Cardiology.cz
www.eHealth-Cardiology.eu

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

Stručný popis projektu:
Tento projekt by měl být komplementární k projektu FNOL Partnerství
a spolupráce v oblasti eHealth, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0071 (tj. obdobné odborné
cíle – navzájem se doplňující, ale nepřekrývající). Cílem projektu je inovace výuky
v konkrétních oblastech resp. předmětech UPOL (zejména praktická výuka).
Zastřešující téma celé realizace jsou metody eHealth a jejich aplikace do běţné
výuky. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou
zapojeni do inovace výuky experti z praxe z ČR i ze zahraničí.
Cílovou

skupinou

projektu

jsou

primárně

studenti

lékařských

oborů

(pre- i postgraduální úroveň) a akademičtí pracovníci. Všichni odborní pracovníci
(akademičtí pracovníci) se budou postupně podílet na tvorbě výukových materiálů,
pilotní výuce a budou také náleţitě proškoleni k práci s nezbytným technickým
zařízením. Studenti díky zapojení partnerů dostanou moţnost v pilotní i běţné výuce
významně získat zkušenosti a znalosti z lékařské praxe v oblasti eHealth. Akademičtí
pracovníci absolvují mnoţství zahraničních stáţí a praxí, které taktéţ významně
zvýší jejich odbornost na poli eHealth.
Mezi hlavní benefity pro zapojené pracovníky patří moţnost účastnit se stáţí na
špičkových zahraničních institucích, odborných setkání a kongresů, navázání nových
kontaktů a rozvoj stávající spolupráce, moţnost honorované publikační, vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti apod.
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Jednotlivými dílčími cíli je získat během zahraničních stáţí aktuální odpovídající
poznatky a zkušenosti o vyuţití a výuce postupů eHealth, aktivně zapojit do inovace
výuky české i zahraniční odborníky, vyškolit akademické pracovníky na práci
s technickým zařízením nezbytným pro aplikaci postupů eHealth, inovovat výuku
předmětů směrem k vyuţívání eHealth (teorie i praktické vyuţití), implementace
metod eHealth a jejich výuka, realizovat pilotní výuku inovovaných předmětů
a zpětná vazba z výuky, rozšířit výsledky projektu na široký okruh studentů
i vyučujících a na základě studie vyuţitelnosti jednotlivých metod stanovit okruh
perspektivních metod, které jsou pro pacienta bezpečné, finančně realizovatelné
a v praxi vyuţitelné (tudíţ by se měly na VŠ vyučovat).
Cíle projektu:
Zahraniční stáţe a praxe je zaměřena na akademické pracovníky projektu
(např. kardiologové, diabetologové, hematologové, biomedicínští inţenýři i vybraní
partneři), kteří se zúčastní zahraničních stáţí (konference, praxe) včetně odborné
jazykové přípravy. Druhým druhem aktivit bude účast na krátkodobých setkáních
a seminářích zaměřených na tuto problematiku.
Zapojení odborníků ze zahraničí i ČR do inovace výuky a odborná školení
akademických pracovníků je zaměřena na přilákání zahraničních odborníků do
prostředí českého lékařství a jejich krátkodobá výuky (oblast jejich působení se bude
směrovat hlavně na vyuţití metod eHealth). Vedle zahraničních odborníků se
předpokládá i účast vybraných odborníků z tuzemských ústavů a institucí či z řad
partnerů na menších akcích (přednášky, školení, workshopy).
Inovace výuky a výukových materiálů je zaloţena na zúčastněných
pracovnících, kteří se zapojí do inovace výuky předmětů (LF UPOL, doplňkově IBA
MUNI). Dojde k vytvoření pěti minitýmů, které se zaměří na konkrétní oblast (Vysoký
krevní tlak, Srdeční rytmus a poruchy, Antikoagulační léčba, Diabetes melitus
a Komunikace s pacientem na bázi eHealth). Během aktivity pracovní týmy vytvoří
například inovované struktury předmětů (sylaby), navrhnou nové teoretické výklady,
prakticky zaměřená cvičení a zapojí do výuky praktika s vyuţitím eHealth přímo
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v nemocnicích. Jelikoţ cílem je naučit studenty především praktické aplikace
a metody eHealth, bude stěţejní část inovovaných předmětů zaměřená právě na
praktickou výuku
Pilotní výuka inovovaných předmětů - ověření a úprava je zaměřena na
pilotní odzkoušení inovovaných předmětů na cílové skupině studentů lékařských
oborů, popř. studentů matematické biologie a příbuzných oborů. Druhou částí této
aktivity bude získání zpětné vazby k inovovaným předmětům a její vyhodnocení.
Studenti vyplní po absolvování evaluační formuláře. Výše uvedené dílčí týmy, které
budou mít na starost inovaci předmětů, pak formuláře vyhodnotí. Třetí částí aktivity je
evaluace ze strany odborníků z praxe a širšího okruhu akademických pracovníků.
Posledním krokem je finální úprava předmětů na základě evaluace a zpětné vazby.
Studie vyuţitelnosti jednotlivých eHealth metod v lékařské praxi by měla
odpovědět na základní otázku, které postupy jsou ekonomicky a společensky
vyuţitelné a má smyls je zařadit do výuky a které nikoliv. Částí KA5 bude organizace
odborné konference, jejímţ tématem budou moţnosti vyuţití jednotlivých metod
eHealth v prostředí českého zdravotnictví.
Závěrečná konference projektu bude mít jako hlavní výstup odbornou
konferenci, která proběhne v závěru projektu a jejímţ tématem budou nejnovější
metody eHealth a způsoby jejich výuky.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu
Program podpory

Interaktivní kardiologie – moderní výukové metody
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Prioritní osa
Oblast podpory
Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace
Hlavní řešitel
Partner projektu

Webové stránky projektu

2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
16 484 868,11
1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Táborský Miloš Doc. MUDr., CSc.,FESC, MBA
 Fakultní nemocnice Olomouc
 Institut klinické a experimentální medicíny
 Společnost pro právní a ekonomické
vzdělávání, o. s.
www.eCardio.cz
www.eCardio.eu

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

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie
a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě
UPOL. Tematicky se celý projekt bude zabývat především oblastí kardiologie
a inovace výuky se projeví ve všech souvisejících předmětech. Inovace bude
dosaţeno prostřednictvím vytvoření dosud v oblasti kardiologie neexistujícího
formátu výukové pomůcky s mnoţstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových
částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd. Nová výuková
platforma bude také semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků
finálně implementována do výuky. Její koncept umoţní neustálé aktualizování. Do
inovace výuky se zapojí odborníci z lékařské praxe hl. z oblasti kardiologie z celé ČR
i ze zahraničí. Konečný výstup bude vytvořen i v anglické verzi. Cílovou skupinou
projektu jsou primárně studenti lékařských oborů (pre- i postgraduální úroveň)
a akademičtí pracovníci.
Cílovou skupinu projektu tvoří primárně studenti lékařských oborů (jak
všeobecného lékařství, tak doktorandi) a studenti nelékařských oborů (všeobecná
sestra, ošetřovatelství, fyzioterapie, radiologický asistent) taktéţ na všech stupních
vysokoškolského studia UPOL. Druhou cílovou skupinou projektu jsou pak
akademičtí pracovníci VŠ, kteří se podílejí na výuce a odborné přípravě výše
uvedených studentů. Vedle toho se předpokládá, ţe nová výuková platforma bude
vyuţívána i dalšími VŠ v ČR (např. LF OSU, LF MUNI, LF UK v Plzni, LF UK v H.
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Králové atd.) a její anglická verze můţe najít své uplatnění i v zahraničí (díky moţné
spolupráci s Evropskou kardiologickou společností).
Přínos výstupů projektu pro studenty lékařských a nelékařských oborů bude svým
způsobem znamenat menší revoluci ve výuce kardiologie. V ČR zatím obdobná
výuková pomůcka pro oblast kardiologie (ani jiné) neexistuje. Hlavním benefitem
vyplývajícím z povahy projektu je tedy moţnost účastnit se tvorby velmi unikátní
výukové pomůcky, jejíţ odborný dopad můţe být dalekosáhlý.
Cíle projektu:
Sběr a příprava podkladů se zapojením českých i zahraničních odborníků
z praxe bude obsahovat sbírání podkladů pro tvorbu faktického obsahu nové
výukové platformy a tvorba její celkové koncepce (návrh celkové architektury). Po
přesném návrhu kapitol a jejich struktury začne samotné shromaţďování
nejaktuálnějších poznatků z oblasti kardiologie. Součástí je také rešerše odborných
článků a mapování odpovídajících zdrojů - literatura domácí i zahraniční, videa,
internetové zdroje, konzultace a výměna informací s domácími i světovými odborníky
při účasti na zahraničních odborných setkáních, konferencích apod. V rámci KA bude
také zpracována rešerše obdobných interaktivních výukových modulů vyuţívaných
v zahraničí, která bude slouţit jako podklad pro tvorbu architektury platformy a další
převáţně technické práce na projektu. Předběţně je plánována účast na
5 odborných zahraničních setkáních v rozsahu 5 dní/setkání.
Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy - textová část obsahuje
zpracování výstupů tak, aby byl uspořádán do komplexního a smysluplného celku.
V kontextu celé interaktivní výukové platformy půjde o vytvoření textové (výukové,
popisné, vysvětlující) části celku a popisků k obrazovým a dalším vizuálním částem.
Pod obecným pojmem tvorba odborného obsahu se rozumí souhrn následujících
činností - tvorba výkladové části teorie k jednotlivým probíraným tématům, tvorba
zadání testových částí jednotlivých kapitol i souhrnných testů, tvorba popisné části
k obsaţeným videosekvencím, tvorba popisné části k fotografiím, nákresům,
ilustracím apod., tvorba databáze a výkladového slovníku vybraných nejdůleţitějších
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pojmů, tvorba prezentací a dalších podkladových materiálů přímo pouţitelných pro
výuku, tvorba zadání (týmových i individuálních) prací a projektů a další odborné
texty.
Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy – audiovizuální záznamy
z lékařské praxe (IKEM, FNOL) obsahuje natáčení videosekvencí z průběhu reálných
lékařských zákroků a postupů v oblasti kardiologie, pořizování fotografií z průběhu
lékařských zákroků, zajištění ilustrativních snímků, zachycující lékařské procesy
a části lidského těla k potřebám výuky kardiologie, tvorbu nákresů, schémat,
obrázků, animací apod. Bude nezbytné zajistit moţnost natáčení průběhu operací
a lékařských zákroků ve vybraných nemocnicích a klinikách. Veškerý vizuální obsah
bude utříděn do celků (15-20) dle definovaných kapitol.
Grafické a technické zpracování nové výukové platformy včetně vytvoření
mutace v anglickém jazyce rámcově obsahuje vytvoření (naprogramování)
interakcí výukového prostředí - testy včetně vyhodnocení, výklady k vizuální části
atd., vytvoření vizuálního prostředí a oddělení jeho vzhledu pro jednotlivé kapitoly,
umístění databází a veškerého obsahu do internetového prostoru, vytvoření aplikací
(typově jako sociální síť) pro komunikaci a síťování mezi uţivateli platformy - sdílení
informací, diskusní fóra, vkládání dokumentů, přidávání novinek a aktualit apod.,
vytvoření systému pro registraci uţivatelů platformy apod. IT pracovníci, grafici
a animátoři budou pracovat na zprovoznění interaktivní výukové platformy z hlediska
technické realizace.
Inovace studijních programů - zavedení platformy do pilotní výuky a následné
finální

úpravy

obsahuje

seznámení

relevantních

akademických

pracovníků

s platformou skrze jednodenní přednášky a praktické ukázky (zejména pracovníci
ţadatele, ale také akademičtí pracovníci jiných fakult vyučujících lékařské
a nelékařské obory), inovace výuky a následné zjišťování zpětné vazby od
zapojených studentů, konzultace a oponentury ze strany odborníků na oblast
kardiologie a akademických pracovníků (ČR i zahraničí), jejich vyhodnocení
(evaluace) společně se zpětnou vazbou studentů bude zdrojem finálních úprav
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a provedení finálních úprav na základě zpětné vazby od studentů, odborníků
a akademických pracovníků.

Univerzita Palackého
v Olomouci

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

Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
7 076 074,- Kč
1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prak.upol.cz

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

Stručný popis projektu:
Jedním z cílů tohoto projektu, který na UP v Olomouci odstartoval v červenci
2009, je zavést systém odborného vzdělávání VaV pracovníků chemických oborů
v akademických

institucích

i

v komerčním

sektoru,

zvyšovat

jejich

přehled

o výsledcích výzkumu, aktualizovat jejich znalosti a přehled v oblasti legislativy,
ochrany duševního vlastnictví a aktuálních trendů chemického výzkumu ve světě.
Dalším, neméně důleţitým cílem, je vytvoření systému aktivit, které vedou ke
vzájemné výměně znalostí a zkušeností mezi oběma sektory – akademickým
a komerčním. U pracovníků VaV z komerční sféry dochází ke zvýšení znalostí
v oblastech současného stavu akademického výzkumu v ČR i ve světě, moţností
vyuţití akademického výzkumu pro odbornou spolupráci i vzdělání svých
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zaměstnanců. U VaV zaměstnanců z řad akademické sféry dochází ke zvýšení
přehledu o činnostech a potřebách podniků zabývajících se vědou a výzkumem.
Projekt je rovněţ zaměřen na vzdělávání nastávajících pracovníků VaV z řad
Ph.D. a vybraných Mgr. studentů chemického směru PřF UP v Olomouci. Tato cílová
skupina má moţnost se seznámit s realitou v komerční VaV organizaci od způsobů
plánování a řízení výzkumných aktivit instituce, přes praktické řešení problémů
spojených s vývojem nových produktů, aţ po seznámení se s poţadavky na uvedení
nových výrobků na trh a v neposlední řadě také s poţadavky na nové členy jejich
výzkumných týmů.
Celkově si tedy tento projekt klade za cíl připravit VaV organizace obou typů,
resp. jejich pracovníky vědy a výzkumu, pro budoucí vzájemnou spolupráci v oblasti
aplikace výsledků chemického výzkumu v praxi, zvyšování odbornosti jejich
pracovníků a v neposlední řadě vytvoření společných týmů, coţ vede a v budoucnu
i

bude

vést

k urychlení

inovačních

procesů

a

tím

také

ke

zvýšení

konkurenceschopnosti.
Uvedených cílů dosahujeme konáním pravidelných odborných přednášek,
seminářů, workshopů a konferencí.
Zúčastněné subjekty:

Farmak, a. s.
Synthesia, a. s.
Teva Czech Industries, s. r. o.
Synthon, s. r. o.
CPN, s. r. o.

Více informací: www.prak.upol.cz
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Novinky v 7. rámcovém programu EU

Ve dnech 5. 1. 2012 – 19. 1. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7.

rámcového programu

EU, specifických

programů Lidé,

Spolupráce a Euratom. 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
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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
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

Hromadné vyhlášení výzev 7RP se očekává v červenci tohoto roku.
Velká nová výzva byla otevřena v prioritě ICT. Hlavní výzvy budou publikovány
pravděpodobně 20. července 2012. EK plánuje uspořádat informační seminář
v Bruselu těsně před nebo po vyhlášení výzvy.
Novinky: Připravuje se pracovní program s tématy pro poslední výzvu v FP7 - KBBE.
První draft pracovního programu bude připraven koncem února 2012. Výzva bude
pravděpodobně vyhlášena v červenci 2012, uzávěrka bude nejspíš ještě v roce 2012.
Výzva bude tvořit přechod mezi 7. RP a budoucím programem Horizont 2020, počítá
se s vyhlášením více jak 50 témat, důraz bude kladen na inovační rozměr projektů,
formulace témat bude širší, méně preskriptivní. Předpokládá se jednokolové
podávání projektů.
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Partneři do projektů : Kromě databáze CORDIS je na stránkách sítě BIO-NET
budována databáze nabídek a poptávek spolupráce do projektů v tématické prioritě
KBBE (BIO) - Partner search facility. Do databáze je po předchozí registraci moţné
umístit vlastní nabídku spolupráce vţdy pro aktuálně otevřenou výzvu KBBE.
Přístup do databáze zde.
18. ledna 2012 byla otevřena devátá výzva ICT programu s rozpočtem 291 milionů
€ a s uzávěrkou 17. dubna 2012 . Témata jsou podrobně popsána v pracovním
programu ICT 2011-2012.
Do 11. září 2012 je moţno kontinuálně podávat „krátké“ projekty do FET OPEN,
témata 9.1, 9.2 a 9.3 (hledání nových cest, FET pro SME a pro mladé vědce) a do
12. března 2013 je otevřena kontinuální výzva pro projekty CSA (téma 9.4, kde jsou
projekty podávány jen jednostupňově).
Energie - Otevřené výzvy: Stále jsou otevřeny dvě z výzev vyhlášených 20. července
2011. Výzva FP7-ENERGY-2012-2 má uzávěrku 8. března 2012. Projekty typu ERANET je moţno předkládat do výzvy FP7-ERANET-2012-RTD s uzávěrkou 28. února
2012.

Podrobný

popis

témat

najdete

v pracovním

programu

(http://www.fp7.cz/dokums_raw/wpenergy2012_1311272558.pdf).
17. ledna 2012 byla publikována výzva k podávání projektů FCH-JU-2012-1 (Fuel
Cell

and

Hydrogen).

Datum

uzávěrky

je

24.

května

2012.

16. ledna 2012 byla vyhlášena výzva k podávání projektů do Intelligent Energy
Europe s datem uzávěrky 8. května 2012.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-toapply/index_en.htm
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Myšlenky - Otevřené výzvy: V listopadu byla zveřejněna v pořadí jiţ pátá výzva pro
předkládání návrhů na ERC Advanced Grants. „ERC Advanced Grants“ podporují
vynikající výzkumné projekty, jeţ jsou řízeny nezávislými výzkumnými pracovníky,
kteří se jiţ etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili dosaţením přelomových,
vysoce originálních výsledků v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy.
http://www.fp7.cz/granty-evropske-vyzkumne-rady-/
Pro 3 vědní oblasti byly stanoveny následující uzávěrky:


Vědy o neţivé přírodě

16. 2. 2012



Vědy o ţivé přírodě

14. 3. 2012



Společenské a humanitní vědy

11. 4. 2012

Otevřené výzvy: Stále jsou otevřeny výzvy pro podávání ţádostí o IAPP projekty
(Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků) s uzávěrkou
19. dubna 2012 a o projekty COFUND (Spolufinancování regionálních, národních
a mezinárodních programů) s uzávěrkou 15. února 2012. Byla také vyhlášena výzva
pro podávání ţádostí o reintegrační granty (CIG), která má dvě uzávěrky,
a to 6. března 2012 a 18. září 2012.
Akce : Ve dnech 29. února a 1. března 2012 proběhne v Bruselu u příleţitosti
5. výročí existence ERC konference, které se zúčastní jak zástupci národních
grantových agentur, tak úspěšní drţitelé ERC grantů. Předběţný program naleznete
zde.
Akce: Konference GMSAFOOD se uskuteční 6. - 8. března 2012 ve Vídni. Hlavním
tématem konference je bezpečnost a monitoring GMO. Účast na konferenci je
bezplatná. Více informací a registraci najdete zde.
Akce: Od 11. do 15. července 2012 se v Dublinu uskuteční jiţ páté Euroscience
Open Forum, ESOF 2012. Cílem akce je představit nové trendy ve vědě a výzkumu,
a to v přírodních i sociálních a humanitních vědách, a vytvořit prostředí pro diskusi
mezi vědci a klíčovými hráči z oblasti politiky a obchodu. Velké zastoupení na fóru
budou mít také zástupci EK. ESOF je výjimečný jak svým rozsahem, tak
interdisciplinární šíří svého záběru. Akce, která se bude věnovat všem významným
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aktuálním vědeckým oblastem a trendům, by se mělo zúčastnit na 5000 vědců
a relevantních aktérů. Další informace o akci najdete zde.
JRC zveřejňuje pravidelně přehled volných pracovních míst ve svých institutech
(Ispra, Sevilla, Petten, Karlsruhe, Geel). Jedná se zejména o nabídky dočasných
pracovních pobytů, které jsou určeny PhD studentům, postdoktorandům i zkušeným
výzkumníkům. Aktuální nabídky najdete zde.
Call Calendar http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/index.cfm/info/JCCalendar

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Česká verze Horizontu 2020
Návrh nového rámcového programu Horizont 2020 a další související dokumenty
jsou jiţ k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Všechny jazykové
verze naleznete zde.
Konzultace k revizi pravidel EU pro státní podporu pro VaVaI
Dne 20. prosince 2011 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi
pravidel státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Konzultace navazují na
střednědobé hodnocení současného Rámce Společenství pro státní podporu
pro VaVaI zveřejněného v srpnu 2011. Konzultační dokument s dotazníkem v jazyce
českém je k dispozici zde, další informace včetně pokynů k vyplnění naleznete zde.
Zapojit se lze aţ do 24. 2. 2012.
Návrh Doplňkového výzkumného programu pro ITER (2014-2018)
Dne

21.

prosince 2011

navrhla

Evropská

komise

vytvoření

Doplňkového

výzkumného programu v rámci Smlouvy o Euratomu, který zajistí příspěvek EU do
projektu ITER (jaderná fúze) na léta 2014 - 2018 (Supplementary Research
Programme for ITER Project, SRP ITER). Podle tohoto návrhu bude ITER v rámci
EU i nadále spravovat EK a unijní společný podnik "Fusion For Energy" (F4E). Na
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pětileté období je odhadován finanční příspěvek EU ve výši 2,361 miliardy eur.
Tiskové prohlášení naleznete zde, vlastní návrh zde.
Zpráva k otevřenému přístupu 2010-2012
Dne 9. ledna 2012 zveřejnila Evropská komise zprávu k otevřenému přístupu pod
názvem "National open access and preservation policies in Europe: Analysis of
a questionnaire to the European Research Area Committee". Jak v úvodu zdůraznila
evropská komisařka Maire Geoghegan-Quinn/ová, zpráva ukazuje, ţe otevřený
přístup podporuje rostoucí počet vysokých škol, výzkumných center i grantových
agentur po celé Evropě. Zpráva je dostupná zde.
Finance, management, duševní vlastnictví
Změny na Účastnickém portálu EK pro výzkum
Od ledna 2012 bude spuštěna nová verze Účastnického portálu EK pro výzkum
(Participant Portal), která nabídne větší flexibilitu ve správě přístupových práv a
přinese zjednodušenou strukturu projektových rolí. Hlavní zásady správy identifikací
a přístupů (Identity and Access Management, IAM) se nezmění, změní se úroveň
přístupových práv. Ke změně dojde automaticky. Podrobné informace naleznete zde.
East meets West 2012 - Fórum k asijským patentovým informacím
Evropský patentový úřad (European Patent Office, EPO) organizuje své kaţdoroční
Fórum k asijským patentovým informacím „East meets West 2012“ ve dnech
19. - 20. dubna 2012 ve Vídni (Rakousko). Registrace bude zahájena v lednu. Další
informace jsou zde.
Seminář k duševnímu vlastnictví
Britský Úřad duševního vlastnictví organizuje dne 27. února 2012 v Londýně seminář
„Create, Innovate and Protect“ s cílem proškolit účastníky v otázce patentů a vzorů
k ochraně nápadů a vynálezů. Detaily včetně registrace jsou k dispozici zde.
Návod pro MSP ke správě IP v 7. RP
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Evropský IPR Helpdesk zveřejnil nový návod, který poskytuje malým a středním
podnikům praktický přehled o tom, jak nejlépe ošetřit duševní vlastnictví v 7. RP.
Jedná se o schématický dokument k základním otázkám duševního vlastnictví
v průběhu celého cyklu projektů podpořených z unijních fondů. Návod je dostupný
zde.
Další informace a analýzy

Zpravodaj JRC - prosinec 2011
Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo prosincové číslo svého
zpravodaje. Naleznete jej zde.
Přehled a výstupy výzkumných projektů v oblasti kulturního dědictví
Evropská komise zveřejnila studii, která shrnuje výsledky výzkumných projektů
v oblasti kulturního dědictví finančně podpořených z 5., 6. a 7. rámcového programu.
Studie je k dispozici zde.

Reakce LERU na konzultace k ERA
Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zveřejnila dne 14. prosince 2011 svá
doporučení pro rozvoj efektivnějšího a výkonnějšího Evropského výzkumného
prostoru (ERA). Podporuje budování ERA, nicméně termín 2014 povaţuje za
poněkud nereálný. Právní rámec ERA by zlepšil koordinaci politiky VaVaI EU
a kompatibilitu evropských nástrojů. Nejdůleţitější je zaměřit se na lidi a talenty, na
odstranění překáţek, na přilákání zahraničních vědců atd. Plný text zprávy naleznete
zde.
Multidisciplinární výzkum
Záznam kanceláře CZELO ze semináře k multidisciplinárnímu výzkumu, který se
konal v prostorách Evropského parlamentu dne 11.01.2012, je k dispozici zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
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Akce k evropskému výzkumu
Mezinárodní konference k telekomunikacím ve zdravotnictví
Mezinárodní konference k telekomunikacím ve zdravotnictví "Telehealth 2012" se
uskuteční 15. - 17. února 2012 v rakouském Innsbrucku. Akce se zaměří na nové
informace a poznatky v oblasti vyuţívání telekomunikací a ICT ve zdravotnictví
a medicíně. Zúčastnit se mohou lékaři, výzkumníci, podnikatelé i další. Více
informací naleznete zde.
Mezinárodní kongres k výzkumu vzácných a dětských chorob
Mezinárodní kongres k výzkumu vzácných a dětských chorob proběhne 29. února 2. března 2012 ve švýcarské Basileji. Na této akci se setkají výzkumníci a zástupci
průmyslu, aby diskutovali nejnovější vývoj a pokroky v oblasti kmenových buněk,
buněčné biologie, genové terapie, lidské genetiky a léčebných aplikací. Více
informací zde.
Mezinárodní konference k výţivě a růstu
Mezinárodní konference k výţivě a růstu zaměřená na pediatrickou gastroenterologii
a endokrinologii se uskuteční 1. - 3. března 2012 v Paříţi ve Francii. Více zde.
AnugaFoodTec - mezinárodní veletrh ptravinářských technologií
Mezinárodní obchodní veletrh "AnugaFoodTec" zaměřený na technologie a inovace
v oblasti potravin a pití se uskuteční 27. - 30. března 2012 v Kolíně nad Rýnem
v Německu. Více informací naleznete zde.
21. Severský kongres ke gerontologii
V dánské Kodani se 10. - 13. června 2012 uskuteční 21. Severský kongres ke
gerontologii. Uzávěrka abstraktů je do 31. ledna 2012. Více informací a registraci
naleznete zde.
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Konference "Planeta pod tlakem"
Konference "Planeta pod tlakem" se uskuteční 26. - 29. března 2012 v Londýně ve
Velké Británii. Součástí bude i seminář k intenzifikaci zemědělství v rámci limitů naší
planety. Konference bude usilovat o hledání moţností, jak docílit udrţitelného vývoje
na naší planetě. 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
Zpráva z veřejné konzultace k Akčnímu plánu pro eHealth 2012-2020
Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu k výsledkům veřejné konzultace
k Akčnímu plánu Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví (eHAP) 2012–2020.
Z výsledků je patrný konsenzus zúčastněných k nutnosti rozvoje elektronického
zdravotnictví. Více informací naleznete zde.
Budoucí platforma pro personalizovanou medicínu
Čtyřletý projekt P-medicine, který byl zahájen v únoru tohoto roku a účastní se ho
19 partnerů z 9 evropských zemí a Japonska, usiluje o vyvinutí IT nové platformy
a nástrojů pro oblast personalizované medicínu. Více informací zde.
Prosincový zpravodaj IMI
Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vydala prosincové
číslo svého zpravodaje, ve kterém upozorňuje například na revizi finančních pravidel
a zjednodušení administrativní zátěţe u projektů, předběţná témata připravované
5. výzvy a další novinky. Zpravodaj naleznete zde.
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Cestovní mapa k příštímu vývoji v oblasti BNCI
Cestovní mapa věnující se příštím 5 letům vývoje v oblasti Brain/Neuronal Computer
Interaction Research (BNCI) je dostupná zde. Další informace naleznete na webové
stránce zde.

Prezentace z akce ETP Food forLife
Prezentace stakeholderů a další materiály z akce Evropské technologické platformy
(ETP) Food forLife, která se uskutečnila 22. - 23. listopadu 2011, naleznete zde.
INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE,

NANOTECHNOLOGIE,

MATERIÁLY,

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu

NANOTEXNOLOGY 2012
Ve dnech 30. června – 7. července 2012 se v řecké Soluni uskuteční první výroční
mezinárodní akce o moţnostech nově se rozvíjejících oblastí nanotechnologií
a organické elektroniky NANOTEXNOLOGY 2012. Pod souhrnným názvem
NANOTEXNOLOGY 2012 se skrývá několik jiţ zavedených akcí s doprovodnými
semináři (Nanomedicine, Bioelectronics, NanoPV aj.). Součástí je také výstava, kde
můţete prezentovat svoji společnost nově rozvíjejícím se trhům. Registrace a více
informací zde.

Future Internet Assembly
V rámci dánského předsednictví v Radě EU se bude konat ve dnech 10. - 11. května
2012 další shromáţdění k budoucímu internetu (FIA), zaměřené na téma "Smart
Cities and Internet of Things". Více informací.

Konference projektu BRAID
Závěrečná konference projektu BRAID (Bridging research in ageing and ICT
development) se bude konat dne 28. května 2012 v Praze. Více informací.
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Chip-to-Cloud Security Forum
Ve dnech 19. - 20. září 2012 se ve francouzském Nice koná Chip-to-cloud Security
Forum, které je pokračování Smart Event. Akce se zaměří na témata Smart
Mobility, e-Smart a World e-ID. Více informací .
EMR 2012 – výzva k aktivní účasti
Výzva k aktivnímu zapojení do Konference k energetickému a materiálovému
výzkumu (EMR 2012), která se koná ve městě Torremolinos (Malaga, ES) ve dnech
22. - 22. června 2012, je otevřena. Abstrakty mohou být podány do 27. 3. 2012 (pro
ústní prezentace) nebo do 2. 5. 2012 (pro plakáty a virtuální prezentace)
prostřednictvím konferenčního nástroje. Další informace jsou dostupné 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
Cestovní mapa materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie
Tato nová cestovní mapa byla schválena EK dne 13. prosince 2011. Připravila ji
téměř stovka předních evropských vědců a výzkumných pracovníků v oblasti
průmyslového

výzkumu

s cílem posílit

koherentní a

strategická

rozhodnutí

o materiálovém výzkumu v oblasti průmyslové i akademické, a to jak na úrovni EU,
tak i na úrovni členských států. Mapa je v souladu se 7. RP, s jeho následníkem
Horizontem 2020 i s prioritami SET-Plánu. Dokument lze stáhnout zde.
Návrh CIP ICT PSP
Zveřejněn návrh pracovního programu CIP ICT PSP pro rok 2012. Schválení
Evropskou komisí se očekává během ledna 2012. Dokument je k dispozici zde.
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Digitální agenda - zpráva o pokroku
Evropská komise publikovala zprávu o pokroku Digitální agendy pro Evropu za rok
2011. Dokument viz zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Konference a partnerská burza v oblasti Vesmír
Ve dnech 28. a 29. února se v Bruselu uskuteční konference s názvem „SpaceEU –
Understanding, Matchmaking, Global Bridging“ organizovaná projektem COSMOS 7.
RP za podpory Evropské komise. Cílem akce bude poskytnout účastníkům prostor
pro prezentaci a navázání kontaktů s potenciálními výzkumnými nebo obchodními
partnery v oblasti Vesmír. Podrobnosti naleznete zde.

Summit k CCS
Dne 15. května 2012 se bude v Bruselu konat výroční summit se zaměřením na
zachycování a skladování CO2 (CCS). Hlavním tématem akce bude hodnocení
právního a finančního rámce pro CCS. Podrobnější informace budou v dohledné
době k dispozici zde.

Bioenergie
Ve švédském Jönköpingu se bude ve dnech 29. - 31. května konat mezinárodní
konference a výstava věnovaná bioenergii. Součástí konference bude také akce
Pellets 2012 věnovaná výrobě a pelet a jejich uplatnění na trhu. Podrobnější
informace naleznete zde. Bioenergii se bude věnovat rovněţ konference AEBIOM
2012, která se uskuteční ve dnech 25. - 27. června v Bruselu. Další informace jsou
k dispozici zde.
EMR 2012 – výzva k aktivní účasti
Výzva k aktivnímu zapojení do Konference k energetickému a materiálovému
výzkumu (EMR 2012), která se koná ve městě Torremolinos (Malaga, Španělsko) ve
dnech 22.

- 22. června 2012, je otevřena. Abstrakty mohou být podány do
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27. 3. 2012 (pro ústní prezentace) nebo do 2. 5. 2012 (pro plakáty a virtuální
prezentace) prostřednictvím konferenčního nástroje. Další informace jsou dostupné
zde.
Výzvy 7. rámcového programu a další
Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Jedenáctá výzva JTI Clean Sky
Společná technologická iniciativa Clean Sky zveřejnila 11. výzvu pro podávání
návrhů projektů s rozpočtem 36 558 750 €. Výzva obsahuje 69 témat a bude
otevřena do 3. dubna 2012. Všechny informace jsou k dispozici zde.
Výzva JTI palivové články a vodík 2012
Dne 17. ledna 2012 zveřejnila společná technologická iniciativa pro palivové články
a vodík výzvu pro podávání návrhů projektů. Rozpočet výzvy je 77,5 mil. €. Výzva se
uzavře 24. května. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
Další programy a informace
Cestovní mapa materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie
Tato nová cestovní mapa byla schválena EK dne 13. prosince 2011. Připravila ji
téměř stovka předních evropských vědců a výzkumných pracovníků v oblasti
průmyslového výzkumu s cílem posílit koherentní a strategická rozhodnutí o
materiálovém výzkumu v oblasti průmyslové i akademické, a to jak na úrovni EU, tak
i na úrovni členských států. Mapa je v souladu se 7. RP, s jeho následníkem
Horizontem 2020 i s prioritami SET-Plánu. Dokument lze stáhnout zde.
Moţnost konzultace projektů IEE
Zájemci o podání projektu do výzvy programu Intelligent Energy Europe (IEE) mají
do 30. března 2012 moţnost konzultovat krátkou anotaci svého projektu se zástupci
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výkonné agentury EACI. Anotace by neměla být delší neţ 1 - 2 stránky a měla by být
agentuře zaslána co nejdříve před uvedeným datem. Podrobnosti naleznete zde.
Strategie ţelezničního výzkumu 2050
Evropská technologická platforma pro výzkum v ţelezniční dopravě ERRAC
zveřejnila dokument, který nabízí vizi pro ţelezniční výzkum a inovace do roku 2050.
Dokument má název „Towards a Competitive, Resource Efficient and Intelligent Rail
Transport System for 2050“. Pro zájemce je ke staţení zde.
Akční plán pro ekoinovace
Evropská komise zveřejnila nový akční plán pro ekoinovace (innovation for
a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan, EcoAP). Dokument viz zde.

EURATOM
Otevřena výzva 7. RP Euratom 2012 – jaderné štěpení
Dne 17. ledna 2012 byla otevřena výzva k předkládání projektů výzkumu v oblasti
jaderného štěpení, bezpečnosti a radiační ochrany v 7. rámcovém programu
Euratom na rok 2012. Výzva s rozpočtem ve výši 53,25 mil. eur se uzavře jiţ 27. 3.
2012. Detaily naleznete na Portálu pro účastníky zde, text v Úředním věstníku EU
v jazyce českém zde.
Navýšení financování ITER na léta 2012-2013 zajištěno
Po několika měsících vyjednávání potvrdily Rada EU a Evropský parlament dne 13.
prosince 2011 dohodu o dodatečného navýšení rozpočtu projektu Mezinárodního
termonukleárního experimentálního reaktoru ( ITER). Dodatečná částka na léta
2012-2013 ve výši 1,3 miliardy eur bude získána úsporami v rozpočtu EU bez
navyšování stropů Víceletého finančního rámce.
7. RP EURATOM prodlouţen na léta 2012-2013
Dne 19. prosince 2011 schválila Rada EU prodlouţení Sedmého rámcového
programu Evropského společenství pro atomovou energii pro jaderný výzkum
a školící aktivity (7. RP EURATOM) o dva roky. Další informace jsou zde.
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JRC podporuje uchování a zdokonalování dovedností v jaderném sektoru
Dne 16. prosince 2011 zahájilo Generální ředitelství EK Společné výzkumné
středisko (JRC) činnost Evropské observatoře pro lidské zdroje pro sektor jaderné
energetiky (European Human Resource Observatory for the Nuclear Energy Sector,
EHRO-N) a Evropské školy pro jadernou bezoečnost (European Nuclear Safety and
Security School, EN3S) s cílem uchovat a zdokonalit dovednosti v jaderné oblasti
v EU. Další informace naleznete zde.
Návrh Doplňkového výzkumného programu pro ITER (2014-2018)
Dne

21.

prosince 2011

navrhla

Evropská

komise

vytvoření

Doplňkového

výzkumného programu v rámci Smlouvy o Euratomu, který zajistí příspěvek EU do
projektu ITER (jaderná fúze) na léta 2014-2018 (Supplementary Research
Programme for ITER Project, SRP ITER). Podle tohoto návrhu bude ITER v rámci
EU i nadále spravovat EK a unijní společný podnik "Fusion For Energy" (F4E). Na
pětileté období je odhadován finanční příspěvek EU ve výši 2,361 miliardy eur.
Tiskové prohlášení naleznete zde, vlastní návrh zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu

World Demographic & Ageing Forum
8. světové fórum zaměřené na demografické změny a stárnutí se koná ve dnech 17.
- 30. srpna 2012 ve Švýcarském St. Gallen. Více informací.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další
Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

36

2. číslo, ročník 2012

Další programy a informace
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE
Akce k evropskému výzkumu
Konference "Věda inovací"
ESF a STOA pořádají konferenci s názvem "Věda inovací" (The Science of
Innovation) dne 28. února 2012 v Evropském parlamentu v Bruselu v Belgii.
Konference se bude věnovat nemodernějším inovacím a také otázkám dopadu a
působení inovací. Více naleznete zde.

ICRI 2012
Mezinárodní

konference

k

výzkumným

infrastrukturám

2012

(International

Conference on Research Infrastructures, ICRI) s názvem „Global Research
Infrastructures and the Grand Challenges“ je organizována dánským předsednictvím
v Radě EU ve spolupráci a s podporou EK a proběhne ve dnech 21. - 23. března
2012 v Kodani. Představení cílů a zaměření ICRI 2012 je k dispozici zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další
Vyhlášeny výzvy EIP AHA
Výzvy pro předkládání projektů Evropského inovačního partnerství pro aktivní
a zdravé stárnutí byly otevřeny výzvy v rámci programu Zdraví 7. RP (uzávěrka
9. března 2012) a programu CIP - ICT PSP (uzávěrka 15. května 2012). Více
informací.
Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

37

2. číslo, ročník 2012

Další programy a informace
Eurostat vydal regionální ročenku 2011
Evropský statistický úřad Eurostat vydal regionální ročenku za rok 2011. Naleznete
zde řadu informací o evropských regionech v oblasti hospodářského, společenského
i demografického vývoje. Tisková zpráva je přístupná zde, ročenka je ke staţení zde.
Prosincový magazín GŘ pro podnikání a průmysl
Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl vydalo svůj
prosincový magazín, který je dostupný zde.
Zápis z konference k VaI ve městech a regionech po roce 2013
Dne 13. prosince 2011 se ve Výboru regionů v Bruselu uskutečnila konference
„Výzkum a inovace v EU: Jaká bude role regionů a měst po roce 2013?“. Zápis
kanceláře CZELO je dostupný zde.
Návod pro MSP ke správě IP v 7. RP
Evropský IPR Helpdesk zveřejnil nový návod, který poskytuje malým a středním
podnikům praktický přehled o tom, jak nejlépe ošetřit duševní vlastnictví v 7. RP.
Jedná se o schématický dokument k základním otázkám duševního vlastnictví
v průběhu celého cyklu projektů podpořených z unijních fondů. Návod je dostupný
zde.
Akční plán pro ekoinovace
Evropská komise zveřejnila nový akční plán pro ekoinovace (innovation for
a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan, EcoAP). Dokument viz zde.
Ocenění RegioStars 2013
Ocenění RegioStars 2013 bude uděleno významným regionálním inovativním
projektům a příkladům dobré praxe v několika kategoriích. Zájemci se více dozví
zde, uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2012.
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ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Výroční konference EUA
Na univerzitě ve Warwicku (UK) se ve dnech 22. - 23. března 2012 koná výroční
konference Sdruţení evropských univerzit (EUA), jejímţ hlavním tématem bude
udrţitelnost evropských vysokých škol a cesty k jejímu dosaţení. Další informace
naleznete zde.

Konference k excelenci ve VaV - Excellence 2012
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.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Výzva k předkládání návrhů v akčním programu Erasmus Mundus
EK zveřejnila dne 2. ledna 2012 výzvu k předkládání návrhů v rámci akčního
programu Erasmus Mundus (2009-2013). Výzva zahrnuje tři oblasti: Společné
programy, Partnerství a Podpora evropského vysokoškolského vzdělávání. Výzva se
uzavře 30. dubna 2012. Detailní informace v jazyce českém jsou k dispozici zde.
Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
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Další programy a informace

Zpravodaj ERC
Evropská výzkumná rada (ERC) vydala v prosinci 2011 další číslo svého čtvrtletního
zpravodaje. Naleznete zde informace o ERC v novém rámcovém programu Horizont
2020, rozhovor s mexickým drţitelem grantu ERC Vladimirem Canudas-Romo,
informace o ERC grantech v Německu, časový harmonogram grantů a další.
Zpravodaj je dostupný zde.

Zdroj:
Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu
(www.czelo.cz).
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