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Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na konferenci   

 

MEZINÁRODNÍ  MOBILITA A SPOLUPRÁCE NA VŠ 

 

KDY: 20. září 2012 

Pozvánka na konferenci 
MEZINÁRODNÍ MOBILITA A SPOLUPRÁCE NA VŠ 

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

779 00 Olomouc) 

 

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

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

mobility.  

Konference je určena pro akademické a ostatní pracovníky VŠ. 

 

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

účastníky zdarma). 

  

Na konferenci je nutné se předem zaregistrovat. V případě zájmu se registrujte 

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

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

 

  

Kontaktní osoba:  

 

Eva Hamplová 

tel.: 585 631 425 

eva.hamplova@upol.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-pracharna.cz/
http://www.psup.cz/centrum/


  3. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 3 

 

PROGRAM KONFERENCE 

 

 

09:00 – 10:00 Registrace účastníků  

10:00 – 10:10 Přivítání účastníků  

  CENTRA PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A MOBILITU 

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

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

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

11:30 - 12:00 OK4EU - Mgr. Michaela Vráželová, manažer OK4EU 
OK4Inovace - Mgr. Veronika Vaňková, manažer OK4Inovace 

12:00 – 13:15 Oběd  

  PROGRAMY PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A MOBILITU 

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

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

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

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

15:15 – 15:45 Přestávka na kávu 

15:45 - 17:45 

PŘÍKLADY PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A 
MOBILITU 

Blok A - humanitní obory 

  

Blok B - přírodovědné obory 

  

17:45 - 18:15 Diskuze, oficiální ukončení konference 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF vyhlásilo dne 1. 3. 

2012 Výzvu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Oblasti 

podpory: 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního  

a rodinného života.  

Cíl podpory: Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí 

žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního 

života. 

 

Výzva platí od: 1. březen 2012 do: 30. duben 2012 v 14:00  

 

Celková částka pro tuto výzvu: 425 000 000 Kč 

Veškeré podrobné informace o výzvě včetně kompletního textu výzvy a všech příloh 

naleznete zde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva OP LZZ, OP 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů  
na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života 

http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-11
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     Program LIFE+ na období 2007-2013 

představuje ze strany EU integrovaný 

přístup k financování životního prostředí. 

Skládá ze tří částí LIFE+ Příroda  

a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika  

a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace. Žádosti se 

předkládají na národní kontaktní místo, kterým je v české republice Ministerstvo 

životního prostředí ČR, jsou však posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také 

výběr projektů. 

Témata výzvy pro rok 2012 jsou následující: 

1. Příroda a biologická rozmanitost v rámci programu LIFE+ 

2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+ 

3. LIFE+ Informace a komunikace 

 

Rozpočet: 

Celkový rozpočet programu LIFE+ v roce 2012 činí 276.710.000 EUR. Orientační 

částky vnitrostátních finančních prostředků na rok 2012 pro Českou republiku: 

5.900.374 EUR. 

Nejméně 50% z této částky je určeno pro opatření na podporu ochrany přírody a 

biologické rozmanitosti. 

 

Spolufinancování: 

Žadatelé mohou získat max. 50% oprávněných nákladů, ve výjimečných případech 

až 75% uznatelných nákladů (zaměření na oblast č. 1). 

 

Příjemci – žadatelé:  

návrhy musí být předloženy subjekty registrovanými v členských státech EU, které 

jsou veřejnými nebo soukromými subjekty či institucemi (orgány veřejné správy nebo 

územní samosprávy, soukromé subjekty, NNO) 

 

Vyhlášena výzva LIFE+ 
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Termín pro podání návrhů: 

26. září 2012 návrhy projektů musí být zaslány prostřednictví elektronické aplikace 

eProposal vnitrostátnímu orgánu členského státu (pro ČR je tímto orgánem 

Ministerstvo životního prostředí). 

Vnitrostátní orgán poté předloží návrhy Komisi do 2. října 2012. 

 

Kontaktní místo v České republice: 

Markéta Konečná 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

Tel.: +420 267 12 24 47 

E-mail: marketa.konecna@env.cz 

Další informace: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  

 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů 

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

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

 
 

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce 

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

formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení 

mezinárodních projektů základního výzkumu. 

 
Přijímají se návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou 

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

oblastí.  

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských 
výzkumných projektů 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu 

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

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

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

 
 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi 

vládou Československé socialistické republiky  

a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou  

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

výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů  

s dobou řešení 2013 - 2014.  

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

 

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

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

 

 

K této výzvě budou uskutečněny informační semináře: 

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

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

 

 

 

Výzva k podání návrhů společných česko-francouzských 
výzkumných projektů 

http://www.msmt.cz/file/20801
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/francie-193005.aspx
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/francie-193005.aspx
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V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní 

dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi 

Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou  

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

výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů  

s dobou řešení 2013-2014. 

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

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

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

 
 

 

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 8. 3. 2012 veřejnou soutěž ve 

výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních grantových projektů (dále jen 

“veřejná soutěž“). 

 

Podmínky veřejné soutěže: 

1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů  

s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2013. 

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů je dva až 

pět kalendářních roků. 

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy 

Výzva k podání návrhů společných česko-argentinských 
výzkumných projektů 

Veřejná soutěž GAČR 

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/argentina-193017.aspx
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/argentina-193017.aspx
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grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje 

uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech: 

a. lékařské a biologické vědy, 

b. společenské a humanitní vědy, 

c. technické vědy, 

d. vědy o neživé přírodě, 

e. zemědělské a biologicko - environmentální vědy. 

 

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle § 18 odst. 2 

písm.a) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné 

schopnosti řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt 

náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na 

charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle 

kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších 

ustanovení § 18 zákona. 

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh 

výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce 

uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů 

provádějí oborové komise podle zákona a Statutu GA ČR. 

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů 

projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob 

hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. 

Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových 

stránkách poskytovatele. 

7. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v 

Obchodním věstníku a končí dnem 19. dubna 2012. 

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA 

ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR  

k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní 

konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. 

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního 

systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty. 

10. Hodnotící lhůta začíná dnem 20. dubna 2012 a končí dnem 13. prosince 2012. 
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11. Název a sídlo poskytovatele, telefon a elektronická adresa: 

Grantová agentura České republiky , Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 

tel./fax: +420 227 088 841 

e-mail: info@gacr.cz 

adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz/ 

12. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním 

na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí 

každého uchazeče o udělení či neudělení grantu. 

 

Více informací o soutěži naleznete zde. 

 
 

 

Dne 26. 3. 2012 je 

plánován seminář pro 

žadatele Výzvy č. 6. 3 - 

Podpora pre-seed aktivit, 

PO 3, OP VaVpI.  

Text Výzvy č. 6. 3 naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-6-3-

na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi  

Datum a místo konání 

 

26. 3. 2012; 10:00 - 15:00 (od 9:30 do 10:00 bude probíhat registrace) 

Konferenční sál, 4. patro, budova CORSO II A, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín  

Předpokládaný program semináře  

1. Úvod - aktuální informace k výzvě  

2. Předkládání projektové žádosti (Benefit7, ESOP, zaměření na nejčastější 

chyby v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, …)  

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 6.3 v rámci PO 3,  
OP VaVPI 

http://www.gacr.cz/verejna-soutez-2/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-6-3-na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-6-3-na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi
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3. Další témata dle zaměření tématických okruhů dotazů účastníků (způsobilé 

výdaje, monitorovací indikátory, náležitosti povinných příloh Výzvy)  

Zaměření tohoto semináře bude více praktické a bude ponechán dostatek 

prostoru pro diskusi a dotazy žadatelů.   

Registrace bude probíhat do středy 21. 3. 2012.  

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Vám přijde automatický email 

potvrzující Vaši registraci, který obsahuje také odkaz pro případné odhlášení z akce.  

Pokud budete potřebovat další informace k semináři, kontaktujte prosím Michaelu 

Čejkovou na adrese: michaela.cejkova@msmt.cz.  

Více informací o semináři naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace  
v ochraně přírody 

Program podpory Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

12 510 191,96 
 

Termín realizace 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014 

Hlavní řešitel Doc. Ivo Machar, Ph.D. 

Představujeme projekty OP VK 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

mailto:michaela.cejkova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/26-3-2012-seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-6-3-v-ramci-po-3-op?lang=1&ref=m&source=email
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Partner projektu  Ecological Consulting a.s. 
 Mendelova univerzita v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 
 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 
 AGERIS s.r.o. 
 ZAHRADA Olomouc s. r. o. 
 Český svaz ochránců přírody 1.základní 

organizace 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Správa Národního parku a chráněné krajinné 

oblasti Šumava 
 Sdružení středisek ekologické výchovy 

Pavučina 

Webové stránky projektu http://konev.upol.cz/  

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

 
Stručný popis projektu: 

Smyslem projektu je vytvoření a rozvoj partnerské sítě univerzit, podnikatelských  

a neziskových organizací a institucí veřejné správy ke společným aktivitám v ochraně 

přírody a krajiny s mezinárodním rozměrem. Projekt zahrnuje odborná témata typu 

vzdělávací metody v ochraně přírody, environmentální hodnocení a ekologické sítě  

v krajině aj. Cílové skupiny tvoří studenti VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  

a další pracovníci zabývající se vzděláváním. 

 

Výstupy projektu s 10 zapojenými partnery bude 28 zahraničních stáží odborných 

pracovníků z prostředí zapojených univerzit a dalších typů subjektů pro přenos 

informací a dobré praxe ze zahraničí, 4 týdenní odborné stáže pro 100 VŠ studentů  

u různých typů subjektů, vznik a fungování komunikačních platforem na 8 vybraných 

témat v ochraně přírody se zapojením zástupců všech typů sektorů, realizace  

4 konferencí s mezinárodní účastí, 2 seminářů a 5 workshopů (z toho jeden  

s mezinárodní účastí), 6 školících aktivit pro pracovníky ve vzdělávání, 28 

popularizačních přednášek členů sítě pro VŠ studenty, 9 vydaných sborníků  

z realizovaných akcí. 

 

 

 

 

http://konev.upol.cz/
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Cíle projektu: 

Hlavního cíle projektu, jímž je vytvoření partnerské sítě univerzit, podnikatelských  

a neziskových organizací a institucí veřejné správy pro rozvoj komunikačních  

a vzdělávacích aktivit v ochraně přírody a krajiny, bude dosaženo prostřednictvím: 

(1) podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, 

veřejným a neziskovým sektorem, 

(2) dále za pomocí spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání  

a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních 

platforem, 

(3) koordinovanou realizací vzdělávacích a školících aktivit na základě vzájemné 

spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem 

a (4) vytvořením komplexní mozaiky komunikačních a interaktivních platforem, jejich 

činností a aktivit, vedoucích k posílení spolupráce mezi jednotlivými typy aktérů  

v ochraně přírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Přírodovědec 

Program podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

Prioritní osa 7.2 

Oblast podpory Podpora systematické práce se studenty a žáky 
v oblasti V a V 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

9 410 666,00 

Termín realizace 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012 

Hlavní řešitel Libor Kvítek 

Partner projektu Český  nanotechnický klastr, družstvo 

Webové stránky projektu www.prirodovedec.eu 

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

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.prirodovedec.eu/
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Stručný popis projektu: 

Projekt Přírodovědec se zaměřuje na rozvoj kompetencí talentovaných studentů 

středních škol pro jejich zapojení do VaV se zaměřením na základní přírodovědné 

obory – matematiku, fyziku a chemii, které v posledním období trpí nejvíce odlivem 

zájmu mladé generace o jejich studium. Hlavními nástroji pro toto zaměření jsou 

zejména dlouhodobé (celoroční) i krátkodobé (týdenní) vzdělávací akce, kde jako 

přednášející vystupují vysokoškolští pedagogově a vědečtí pracovníci 

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu středoškolské mládeže o studium přírodních 

věd, zejména matematiku, fyziku a chemii, kde v posledním období 10-15 let dochází 

k výraznému odlivu zájmu zejména u talentovaných studentů, kteří se spíše zaměřují 

v rámci jejich vysokoškolského studia na humanitní vědy. V rámci projektu by měl být 

vytvořen systém odborně vzdělávacích akcí, které mají talentovaným studentům 

středních škol umožnit přístup k dosažení vyššího stupně znalostí z uvedených 

oborů tak, aby byl podpořen jejich zájem i následná úspěšnost při studiu 

přírodovědných oborů na vysoké škole. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou 

zejména dlouhodobé vzdělávací akce, protože pouze soustavný přístup k vyššímu 

stupni vzdělávání může přinést dlouhodobé změny v hodnotovém žebříčku 

středoškolských studentů z pohledu na jejich budoucí odborné zaměření.  
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Název projektu Inovace výuky geografických studijních oborů 
 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

12 572 981,96,- Kč  

Termín realizace 1.11.2010 - 31.10.2013 

Hlavní řešitel Mgr. Jindřich Frajer 

Příjemce podpory Masarykova Univerzita Brno 

Webové stránky projektu http://geoinovace.quonia.cz/ 

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

 
Stručný popis projektu: 

 

V důsledku procesů globalizace se v průběhu posledních let vnější svět radikálně 

proměnil. Studenti i vyučující se musí vyrovnat s rychle se měnící strukturou 

společnosti a novými společenskými procesy a problémy. Akademická sféra na ně 

reagovala se zpožděním, čímž se snížila validita používaných metod a obecně 

aplikovatelnost znalostí absolventů. To omezilo uplatnitelnost absolventů v měnící se 

praxi. Problémem je např. nízká flexibilita na trhu práce a nedostatečné jazykové 

schopnosti. Rychlý technologický vývoj (nástup ICT technologií, GIS aj.) vytváří 

nutnost celoživotně doplňovat kvalifikaci. Výuka geografie na MU i UP tyto změny 

reflektuje, avšak potřeba inovace vzdělávacích programů je větší než stávající 

personální kapacita umožňuje. Konkrétněji vychází potřeba realizace projektu  

z těchto rozporů: 

 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://geoinovace.quonia.cz/
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- rozpor mezi teoretickým zaměřením výuky a potřebami praxe (potřeba propojit, 

např. skrze posílení kontaktů mezi praxí a univerzitami a skrze rozvoj schopností 

studentů prakticky uplatnit svoje znalosti - tj. rozvoj dovedností) 

- rozpor mezi "setrvačností" výuky a vznikem nových jevů ve společnosti, ekonomice, 

politice, kultuře (a také novými tématy v zahraniční geografii), které tradiční výuka 

nereflektuje buď vůbec, nebo jen málo (potřeba aktualizovat témata výuky) 

- rozpor mezi dosavadním prioritním zaměřením výuky na česká témata  

a perspektivou uplatnění absolventů na mezinárodním trhu práce (potřeba zvýšit 

jazykovou kompetenci studentů vč. odborné terminologie) 

- rozpor mezi ohraničením disciplín a interdisciplinární povahou řady témat  

a problémů i pracovních pozic (potřeba vytvářet interdisciplinární předměty). 

 

Tato tvrzení se opírají o požadavky institucí z praxe (tam, kde spolupráce existuje). 

Anketa mezi studenty doktorského studia na Geografickém ústavu MU ukázala, že 

72 % ze 149 dotázaných během studia navštívilo max jednu instituci zaměstnávající 

geografy; 64 % z nich neuvažuje o práci v zahraničí z důvodu jazykových znalostí. 

 

Cíle projektu: 

 

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na 

Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Cíle bude dosaženo čtyřmi soubory 

opatření: 

 zavedení 15 nových a inovací 14 předmětů s důrazem na tvorbu moderních 

studijních materiálů, e-learning, výuku v angličtině, interaktivní metody výuky  

a posílením environmentálních témat a GIS; 

 zlepšení spolupráce s praxí prostřednictvím stáží studentů, exkurzí, přednášek 

expertů, kulatých stolů a informačních databází pro studenty; 

 zvýšením odborných kapacit vyučujících skrze kurzy dalšího vzdělávání, 

krátkodobé studijní pobyty aj. a 

 posílení spolupráce mezi univerzitními pracovišti a se zahraničním. Projekt 

bude realizován ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť a v průběhu tří let 

do něj bude zapojeno zhruba 5000 studentů a 700 akademických pracovníků. 
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Název projektu Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

5 325 750, 60 Kč 

Termín realizace 1. 6. 2011 – 31. 5. 2013 

Hlavní řešitel Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. 

Partner projektu Biofyzikální ústav AV ČR , v.v.i. 

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

 
Stručný popis projektu: 
 

Studium biofyziky na PřF UP v Olomouci probíhá již od roku 1978 a je 

akreditováno v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studijního 

programu. V posledních letech zájem o studium biofyziky klesá. Podle našeho 

průzkumu je jedním z důvodů poklesu relativně úzké zaměření závěrečných prací na 

biofyziku rostlin. Nárůst zájmu studentů, veřejnosti i praxe o lékařskou problematiku 

nás vede k posílení lékařského zaměření oboru. 

 

Hlavní cíle projektu: 

1) inovovat akreditované studijní obory formou rozšíření nabídky předmětů  

o přednášky a cvičení z oblasti biofyziky orientované na biomedicínské aplikace, 

2) rozšířit nabídku témat bakalářských, diplomových a doktorských prací pro studenty 

těchto oborů, 

3) přiblížit studentům požadavky praxe, 

4) celkově zatraktivnit biofyziku jak VŠ tak SŠ studentům. 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Realizace projektu vybaví studenty potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsou 

lépe uplatnitelné v praxi, což se odrazí ve zvýšené konkurenceschopnosti absolventů 

na trhu práce 

 

Cíle projektu: 

 

1) Inovace akreditovaných oborů Biofyzika a Molekulární biofyzika na PřF UP formou 

rozšíření o biomedicínské zaměření, které je v současné době velmi žádané  

a perspektivní. Toho chceme dosáhnout zejména zařazením nových přednášek, 

inovací stávajících předmětů, nabídkou bakalářských, diplomových a doktorských 

prací se zaměřením na molekulární a lékařskou biofyziku. Nové zaměření olomoucké 

biofyziky bude zajištěno mezinárodně uznávanými odborníky s bohatou 

pedagogickou praxí s oboru (prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. a Prof. RNDr. Jana 

Kašpárková, Ph.D. - v oblasti molekulární biofyziky a farmakologie, RNDr. Jan G. 

Švec, Ph.D. et Ph.D. - v oblasti studia lidského hlasu). Jejich přednášky a témata 

závěrečných prací mají výrazně multidisciplinární charakter a budou nabízeny  

i studentům jiných oborů v rámci Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP. Absolventi 

budou mít blíže jak k mohutně se rozvíjejícím metodám molekulární biologie, 

farmakologie a biomedicíny, tak i k medicínské praxi. 

 

2) Plánujeme zkoordinovat studijní plány podobných oborů Biofyzika a Molekulární 

biofyzika v rámci možností stávajících akreditací. V současné době jsou některá 

témata vyučována duplicitně ve více předmětech, což snižuje přehlednost studijních 

plánů pro studenty a zbytečně zatěžuje naše vyučující. Koordinace je nutná  

i vzhledem k plánované inovaci předmětů a zařazení nových přednášek. 

 

3) Důležitým cílem projektu je celkové zvýšení atraktivity biofyziky v graduálním 

studiu s důrazem na požadavky praxe. Budou organizovány přednáškové cykly 

odborníků ze zahraničí a v rámci každoročního cyklu seminářů oddělení biofyziky 

budou přednášet absolventi oboru Biofyzika, kteří úspěšně zúročili své vzdělání na 

trhu práce. Dále budou realizovány exkurze do Podnikatelského inkubátoru UP, které 
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budou mít za cíl podněcovat ve studentech podnikatelský přístup. Hodláme 

propagovat biofyziku i mezi středoškoláky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná 
chemie 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

10 444 046,34,- Kč 

Termín realizace 1.1.2011 – 31.12.2013 

Hlavní řešitel Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. 

Partner projektu Okresní hospodářská komora Olomouc 

Webové stránky projektu http://aplchem.upol.cz/projekt/index.html 

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

 
Stručný popis projektu: 
 
Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie 

zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující 

výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle 

je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových 

předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i 

vysokou odbornost absolventa.  

Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující 

odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti 

ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://aplchem.upol.cz/projekt/index.html
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technologie a nanotechnologie. Inovace výuky je spojena s rozšířením nabídky 

elektronických učebních textů a s rozvojem e-learningových metod. 

 Celý projekt tak přispívá k rozvoji cílů znalostní ekonomiky a bude mít pozitivní vliv 

na odstraňování vysoké nezaměstnanosti. 

 

 
Cíle projektu: 
 
  
Realizací projektu bude dosaženo inovace studijního oboru Aplikovaná chemie 

v souladu s 

požadavky internacionalizace české ekonomiky (zde jsou důležité zejména jazykové 

dovednosti) a požadavky rozvoje a aplikace moderních technologií v praxi na znalosti 

studentů - zejména z oblasti IT a z oblasti materiálových technologií resp. z oblasti 

propojení chemie a ekonomie, důležité pro rozvoj samostatného podnikání. Tímto 

způsobem projekt naplňuje cíle rozvoje znalostní ekonomiky v ČR u cílové skupiny 

vysokoškolských studentů a zvyšuje úspěšnost uplatnění absolventů na trhu práce. 

Realizací projektu vznikne moderní profesně orientovaný bakalářský studijní obor 

úzce propojující výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů s důležitou 

nástavbou předmětů zvyšujících dovednosti studentů v oblasti IT a zvyšující jejich 

schopnosti komunikace v cizím jazyce, specielně v angličtině. Tento inovovaný 

studijní obor bude podpořen nejen inovovanými a nově vytvořenými předměty, ale 

rovněž moderními učebními texty pro podporu této výuky, distribuovanými převážně 

v elektronické podobě, tak aby do budoucna umožňovaly jejich snadnou aktualizaci. 

Důležitý výstup projektu pak představuje zavedení e-learningových forem výuky  

v předmětech, které tuto formu výuky umožňují (zejména IT předměty), které tak 

umožní větší volnost studentů cílové skupiny nejen při výběru a časové harmonizaci 

jednotlivých předmětů v rámci svého studia, ale umožní do budoucna i další rozšíření 

studijních možností v oblasti jiných forem studia, zejména studia kombinovaného. 

Tato větší možnost výběru zejména specializačních předmětů tak umožní studentům 

rozvinout své odborné předpoklady tím nejoptimálnějším směrem, tak aby došlo ke 

zvýšení jejich úspěšnosti na trhu práce. V rámci projektu tak bude vytvořen nejen 

inovovaný studijní plán pro realizaci studia bakalářského oboru Aplikovaná chemie, 

ale bude vytvořena i řada nezbytných učebních textů. 



  3. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 21 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z 
oblasti molekulární onkologie 

Program podpory Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

5 517 836,41 

Termín realizace 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012 

Hlavní řešitel Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 

Webové stránky projektu http://www.molonkol.org/  

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

Stručný popis projektu: 
 

Tento projekt si klade za cíl podpořit a rozvíjet týmovou spolupráci pracovníků VaV  

a další vzdělávání pracovníků VaV v biomedicínské odbornosti. Týká  

se onkologického výzkumu, kde je potřeba mít znalosti:  

1) o současné klinické praxi,  

2) o současných možnostech molekulární onkologie,  

3) o současných bioinformatických nástrojích. Zároveň je potřeba ovládat  

4) softwarové řízení projektů onkologického výzkumu a  

5) publikování výsledků onkol. výzkumu v impaktovaných, anglicky psaných 

časopisech.  

Předpokládáme, že tyto adaptibilní znalosti a dovednosti zvýší flexibilitu cílové 

skupiny projektu – vědeckých pracovníků - na trhu práce, úspěšnost jejich VaV 

grantových žádostí a obhajitelnost výsledků. Schopnost získat finance na výzkum  

i za výzkum sníží deficit ve srovnání s vyspělým evropským zahraničím. Výsledky 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://www.molonkol.org/
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projektu budou využity v oblasti onkologického výzkumu České republiky a pomohou 

zabránit driftu VaV pracovníků do zahraničí nebo do lukrativnějších oblastí trhu 

práce.  

 

Cíle projektu: 

Cílem tohoto projektu je 

1) další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje (dále VaV) – cílem  

je připravit pracovníky výzkumu a vývoje: absolventy z přírodovědeckých  

a lékařských fakult (nositele titulu MUDr. a Mgr.) pro výzkum v oboru molekulární, 

diagnostické či prediktivní onkologie poskytnutím znalostní báze, které nebyli 

vystaveni svým specializovaným studiem (reciproční znalosti klinické a laboratorní, 

obecné znalosti a dovednosti). Zároveň plánujeme zvýšit schopnosti cílové skupiny 

psát anglické odborné texty tak, aby se zkrátil zpoplatněný revizní proces před 

odesláním manuskriptu do redakce a zvýšit schopnosti cílové skupiny psát odborné 

anglické texty pro publikování výsledků onkologického výzkumu.  

2) podpora vytváření kvalitních týmů VaV a jejich dalšího rozvoje; v rámci zvýšení 

kvality vzdělanostní hladiny jednotlivých cílových skupin a tím i zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti chceme vytvořit platformu, která povede k efektivnější 

kooperaci ve směru klinický lékař - laboratorní odborník v rámci výzkumu 

onkologických onemocnění. 

3) další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti softwarového řízení výzkumu a vývoje  

v oblasti onkologického výzkumu; plánujeme zvýšit organizační a manažerské 

dovednosti cílové skupiny, aby dovedla lépe a účelněji zorganizovat svůj pracovní 

čas a výzkumné projekty v oblasti onkologie tak, že předejde syndromu vyhoření  

a zvýší impaktovou účinnost své práce. Získané zkušenosti budou následně použity 

při realizaci výzkumných projektů cílové skupiny.  
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Název projektu Inovace a rozvoj kombinované formy výuky 
psychologie na Katedře psychologie FF 
UP Olomouc 

Program podpory Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2. 

Oblast podpory 7.2.2. 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

8 516 539,67 

Termín realizace 1.6.2009 - 31.05.2012  

Hlavní řešitel PhDr.Matúš Šucha, Ph.D. 

Partner projektu Univerzita Karlova v Praze 

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

Stručný popis projektu: 
 

Cílem projektu je inovovat, zkvalitnit a dále rozvíjet kombinovanou formu studia 

psychologie na FF UP v Olomouci, a to v bakalářském stupni i navazujícím 

magisterském tak, aby jeho absolventi vyhovovali plně požadavkům trhu práce a aby 

měli vysoké uplatnění na trhu práce. Kombinovaná forma studia umožňuje studovat 

těm, kteří již pracují, čímž přispívá k jejich odbornému růstu a tudíž i ke kvalitnějšímu 

vykonávání jejich zaměstnání.  

Dílčí cíle: 

- Úprava studijního plánu kombinované formy studia dle požadavků praxe 

(požadavky praxe zjišťujeme pomocí dlouhodobého sledování uplatnitelnosti 

absolventů na trhu práce,zejména pomocí dotazníkových šetření). 

- Restrukturalizace kurikula a sylabů jednotlivých předmětů dle aktuálních 

požadavků práce a znalostní ekonomiky. 

- Jako integrální součást výuky zajistit podporu pro praktickou výuku - praxi 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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- Příprava a inovace sylabů předmětů, příprava e-learningových modulů, 

vzdělávacích textů a jiných studijních opor. 

- Napomoci kvalitní, intenzivní a dlouhodobé spolupráci se zahraničními 

partnery s cílem vybudovat stabilní pozici a zajistit konkurenceschopnost 

českého pracoviště na mezinárodním poli. 

- V rámci stávajících internetových stránek zřídit modul pro kombinované 

studium, který umožní studentům plný 

- přístup ke všem potřebným odborným informacím a umožní řešit 

administrativní záležitosti studia. 

 

Výstupem projektu budou plně připravené podklady pro výuku (studijní opory) se 

specifiky pro kombinované studium (důraz kladen na multimediálnost a elektronizaci 

a e-learning), inovovaný studijní plán (se zřetelem na princip modularizace 3+2+1 dle 

Boloňské dohody), plně připravení a proškolení pedagogové - s důrazem na 

specifika kombinovaného studia.  

 

Výstupem dále bude rozšířené a upravené - vzhledem k potřebám 

kombinovaného studia - prostředí (knihovna, učebny, počítačové vybavení, 

informační systém) pro výuku. Dále pak budeme síťovat zařízení s důrazem na 

zabezpečení praktické výuky v rámci České republiky a EU.Cílovou skupinou 

předkládaného projektu jsou studenti kombinované formy bakalářského  

a navazujícího magisterského studia psychologie (200 osob). Další rozvoj 

kombinované formy studia přímo reaguje na potřeby vycházející z praxe a rozvíjí tak 

nabídku stávajících vysokoškolských programů pro občany, kteří již vstoupili na trh 

práce. 
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     Ve dnech 1. 2. 2012 – 25. 2. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy 

7. rámcového programu EU, specifických programů Spolupráce  

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

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  
  

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  

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

  
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
  

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

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

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

  
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. 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  

 

 

Výzva k uspořádání semináře či sympózia 

Švýcarská nadace BrocherFoundation nabízí granty na uspořádání semináře či 

sympózia k problematice etických, právních a společenských dopadů lékařského 

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

8. dubna 2012. Více informací naleznete 

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

Seminář ke smluvním praktikám v projektech VaV 

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

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

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

http://www.brocher.ch/pages/appel_projets.asp
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http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract

Practice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

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

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

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

ze 132 univerzit.  

Webový portál pro VaT spolupráci EU-Indie 

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

relevantním nástrojům a projektům. Nabízí strukturované a komplexní informace  

a napomáhá harmonizovanému postupu relevantních projektů prostřednictvím 

sdílení informací a společného plánování aktivit.   

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

Euro-středomořská konference 2012 

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

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

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

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

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

mediterranean/index_en.cfm?pg=home 

TCN2012 

Konference TERENA Networking Conference (TNC) patří k největším  

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

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

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

 

http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_ContractPractice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_ContractPractice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.euindiacoop.org/index.php
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
https://tnc2012.terena.org/
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Konference EU o programech v oblasti zdraví 

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

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

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

informací a registraci naleznete 

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

Mezinárodní fórum Med-e-Tel 

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

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

telemedicíny a ICT technologie ve zdravotnictví. Nabídne řadu tematických zasedání 

i příležitostí k navazování kontaktů. Více informací naleznete 

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

Pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím 

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

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

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

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

Food processing, packaging and storage. Více informací naleznete 

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

abstracts_6648.pdf 

CYTER 2012  

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná 

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

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

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

kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference. 

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

http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://www.medetel.eu/index.php
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
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Kongres AKL’12  

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

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

organizuje německá společnost Fraunhofer. Další informace naleznete 

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

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

business applications  

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

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

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

developerství informačních a komunikačních technologií. Zároveň je aktivním 

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

technologií.  

Materiály pro FCH 

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

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

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

zástupce JTI FCH a další zainteresované odborníky. Podrobnosti naleznete 

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

technologies 

Evropská energetická konference 

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

energetická konference. Na akci se bude diskutovat budoucnost evropského 

energetického sektoru včetně otázek udržitelnosti z hlediska životního prostředí nebo 

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

 

 

http://www.lasercongress.org/en/index.html
http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-technologies
http://www.fch-ju.eu/event/workshop-materials-issues-fuel-cells-and-hydrogen-technologies
http://energy-conference.eu/
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Seminář ke grantům EU v oblasti energetiky 

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

2012 seminář k možnostem financování projektů v oblasti energetické účinnosti  

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

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_

Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf 

Science in dialogue 

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

pořádaná pod záštitou dánského předsednictví radě EU. Konference zaměřená na 

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

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

Re-imagining Research Relationships 

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

imagining Research Relationships – Co-creating Knowledge in a Democratic 

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

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

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

International conference on science communication 

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

mezinárodní konference " Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, 

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

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

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

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

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

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

 

 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.scienceindialogue.dk/
http://www.livingknowledge.org/conference/
http://www.jhc2012.eu/index.php/fr/thematiques
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Konference k podnikání a univerzitám 

Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

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

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

seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu i marketingu. 

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

 

Konference k excelenci ve VaV - Excellence 2012 

Konference 

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

Místo: Aarhus, Dánsko 

 

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

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

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

oblastech inovačního a výzkumného řetězce. Bližší informace a registraci naleznete 

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

 

 

Konference k podnikání a univerzitám 

Konference 

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

Místo: Münster, Německo 

 

 

Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

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

výměně aktuálních informací a sdílení příkladů dobré praxe, ale nabídne  

i řadu seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu  

i marketingu. Více informací zde. 

http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://www.excellence2012.dk/
http://www.excellence2012.dk/
http://www.entrepreneurial-universities.com/
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http://www.entrepreneurial-universities.com/ 

 

Nový web příštího rámcového programu Horizont 2020 - 

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

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

 Vědní politika 

 Sdělení EK ke zjednodušení 

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

opatření směřující ke zjednodušení pravidel financování z unijních programů, 

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

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

Rada pro konkurenceschopnost (výzkum) 21. února 2012 

V souvislosti s návrhem nového rámcového programu Horizont 2020 diskutovali 

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

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

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

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

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

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

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

 

Dokumentace k RP EURATOM zveřejněna v Úředním věstníku EU  

Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro jaderný 

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

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

http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/106&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st06/st06281.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st17/st17072.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st18/st18090.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06537.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06599.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st06/st06487.cs12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/128106.pdf
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zveřejněny v Úředním věstníku EU dne 18. 2. 2012 (Rozhodnutí k RP zde, Nařízení 

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

a Rozhodnutí o přímých akcích JRC zde). 

 

Finance, management, duševní vlastnictví  

Dotazy k odlišným výkladům pravidel 7. RP 

Evropská komise rozšířila službu RES ( Research Enquiry Service) o možnost 

požádat o informace k nekonzistentnímu výkladu pravidel a ustanovení týkajících se 

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

výbor složený ze zástupců relevantních generálních ředitelství EK a výkonných 

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

dotazu se zvolí č. 12 – RCC. 

Seminář ke smluvním praktikám v projektech VaV 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

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

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

naleznete zde. 

  

Seminář ke kombinaci PPP a fondů EU 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

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

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

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0032:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0039:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0046:CS:PDF
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries
http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract_Practice_for_R_and_D_Projects_DM.pdf
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Successful_Combination_of_PPP_and_EU_Funds_DM.pdf
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Zpravodaj Financial Helpdesk 

Únorové číslo Zpravodaje Financial Helpdesk s informací o připravovaných 

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

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

Dohoda EPO a Japonska o strojových překladech 

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

dohoda mezi Japonským patentovým úřadem (JPO) a Evropským patentovým 

úřadem (EPO) o strojových překladech ze dne 6. února 2012. Tiskové prohlášení 

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

Změny na Účastnickém portálu EK pro výzkum 

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

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

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

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

  

Další informace a analýzy 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

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

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

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

ze 132 univerzit.  

  

 

 

http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1497
http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120206.html
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/PP_IAM_in_nutshell2.pdf
http://www.summerschoolsineurope.eu/
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Pátá bělehradská mezinárodní konference k otevřenému přístupu 2012 

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

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

Pátou bělehradskou mezinárodní konferenci k otevřenému přístupu. Další informace 

včetně programu a registrace jsou dostupné zde. 

  

Euro-středomořská konference 2012 

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

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

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

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

k dispozici zde. 

 Webový portál pro VaT spolupráci EU-Indie 

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

relevantním nástrojům a projektům. Nabízí strukturované a komplexní informace  

a napomáhá harmonizovanému postupu relevantních projektů prostřednictvím 

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

 TCN2012 

Konference TERENA Networking Conference (TNC) patří k největším  

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

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

programu a registrace jsou k dispozici zde. 

  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

http://ceon.rs/index.php?lang=en
http://www.nb.rs/index.php?change_lang=en
http://www.nb.rs/index.php?change_lang=en
http://boac.ceon.rs/index.php/BOAC/12
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=home
http://www.euindiacoop.org/index.php
https://tnc2012.terena.org/
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Akce k evropskému výzkumu 

 BIO-EuropeSpring 2012 

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

v nizozemském Amsterdamu. Jedná se o akci zaměřenou na biotechnologický 

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

a registraci naleznete zde. 

 Konference k bioekonomice 

Konference k bioekonomice "Bioeconomy in Action - Boosting bioeconomical growth 

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

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

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

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

zde.  

 Mezinárodní fórum Med-e-Tel 

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

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

telemedicíny a ICT technologie ve zdravotnictví. Nabídne řadu tematických zasedání 

i příležitostí k navazování kontaktů. Více informací naleznete zde.  

 Konference EU o programech v oblasti zdraví 

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

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

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

informací a registraci naleznete zde. 

 Středoevropský potravinářský kongres 

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

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

http://www.ebdgroup.com/bes/registration/index.php
http://bioeconomy.dk/
http://www.medetel.eu/index.php
http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
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výrobu pro konkurenceschopné a bezpečné potravinářské produkty pro evropský  

i globální trh. Více informací a registraci naleznete zde. 

 Pobaltská konference k potravinám, vědě a technologiím 

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

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

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

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

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

 Mezinárodní sympózium k HIV a nově vznikajícím infekčním chorobám 

Mezinárodní sympózium k HIV a nově vznikajícím infekčním chorobám proběhne 

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

porozumění a informace o aktuálním vývoji, nových nástrojích, preventivních 

vakcínách, efektivnější léčbě a dalších tématech v oblasti infekčních chorob. Více 

informací naleznete zde. 

  

Výzvy 7. rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

 Evropská výzkumná strategie v oblasti neurodegenerativních chorob  

Společný program EU Výzkum neurodegenerativních onemocnění publikoval první 

evropskou výzkumnou strategii v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších 

neurodegenerativních onemocnění. Dokument je dostupný zde. Shrnutí dokumentu 

je zde (v AJ). 

http://cefood2012.rs/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/foodbalt2012-first-annoucement-and-call-for-abstracts_6648.pdf
http://www.isheid.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/SRA-related/Translations/Czech_Translation.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/SRA-related/JPND_Exec_Summary_FINAL.pdf
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 Strategie pro evropskou bioekonomiku 

Evropská komise přijala strategii pro udržitelnou bioekonomiku v Evropě s názvem 

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

na rozsáhlejší a udržitelnější využívání obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se proto na tři 

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

trhů a konkurenceschopnosti a snahu přimět tvůrce politiky a zúčastněné strany 

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

 Výzva k uspořádání semináře či sympózia 

Švýcarská nadace BrocherFoundation nabízí granty na uspořádání semináře či 

sympózia k problematice etických, právních a společenských dopadů lékařského 

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

8. dubna 2012. Více informací naleznete zde. 

 Webinář k tématu 5. výzvy IMI 

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

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

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

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

informací a registraci naleznete zde. 

  

Záznam z informačního dne IMI 

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

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

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

března 2012. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.  

  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/124&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0060:FIN:CS:PDF
http://www.brocher.ch/pages/appel_projets.asp
http://www.imi.europa.eu/events/2012/02/21/imi-topic-webinar-european-lead-factory
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.02.12_Informacni_den_IMI.pdf
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

  

Akce k evropskému výzkumu 

 The 2012 European Cloud Computing Conference 

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

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

computing v Evropě. Více informací. 

 The 3rd Annual Collaborative Border Management Conference 

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

27. března 2012 v Bruselu. Více informací. 

CYTER 2012  

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná 

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

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

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

kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference. Více 

informací. 

 

 HPDC'12 

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

ACM Symposium zaměřené na 'High-Performance Parallel and Distributed 

Computing (HPDC'12)'. Více informací. 

 

http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=108&page_id=811&/
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=99&page_id=697
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/
http://www.hpdc.org/2012/
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21. výroční konference "Future Network and MobileSummit 2012" 

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

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

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

 Možnost účasti na semináři EK k VAMs 

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

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

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

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

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

 Konference i-SUP2012 

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

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

materiálové technologie pro výrobu šeřící zdroje. Další informace včetně registrace 

jsou k dispozici zde. 

 Výroční konference ETP pro textilie a odívání 

Sedmá výroční konference Evropské technologické platformy pro budoucnost textilií 

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

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

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

informace včetně programu a registrace naleznete zde. 

 

 

 

http://www.futurenetworksummit.eu/2012/
mailto:RTD-NMP-MATERIALS@ec.europa.eu
mailto:RTD-NMP-MATERIALS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/workshop-market-study-14032012_en.pdf
https://www.i-sup2012.org/home/Pages/home.aspx
http://www.textile-platform.eu/home/2012/1/17/7th-annual-public-conference-29-30-march-2012-brussels-regis.html


  3. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 41 

Kongres AKL’12  

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

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

organizuje německá společnost Fraunhofer. Další informace naleznete zde. 

 Výzvy 7. rámcového programu a další 

 Výzva k příspěvkům – NanoFormulation 2012  

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

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

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

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

instrukce. 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

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

business applications  

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

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

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

a developerství informačních a komunikačních technologií. Zároveň je aktivním 

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

technologií. Více informací na webových stránkách nebo zde. 

  

 

http://www.lasercongress.org/en/index.html
http://nanoformulation2012.formulation.org.uk/home.html
http://www.aopc.es/abst2/submit.php?meeting=NanoFormulation2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.teamnet.ro/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ICT_PSP_5_2_MOrEU__Partner_search_TeamNet.doc
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Další programy a informace  

 Miniseminář a partnerské setkání k tématu NMP 

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

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

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

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

Více informací naleznete zde. 

 Nová zpráva o materiálech s přidanou hodnotou 

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

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

se zabývá celou škálou nových materiálů vznikajících v procesu technologického 

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

zde. 

 Zpravodaj EGI 

Nové číslo Zpravodaje Evropské gridové infrastruktury (European Grig Infrastructure, 

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

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

 Akce k evropskému výzkumu 

 Udržitelná letecká doprava 

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

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

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

 

http://www.czelo.cz/detail_/?news=3155
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/technology-market-perspective_en.pdf
http://www.egi.eu/export/sites/egi/results/newsletters/Newsletter_Winter_2012.pdf
http://www.egi.eu/results/newsletters/Inspired_Winter_2012/index.html
http://www.envirosummit.aero/
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Materiály pro FCH 

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

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

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

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

 Korály v hlubokých mořích 

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

konference věnovaná hlubokomořským korálům. Konference poskytne především 

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

informace naleznete zde. 

 Prach a částice v Kosmu 

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

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

gravitací. Další informace najdete zde. 

 Řízení podvodních plavidel 

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

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

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

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

Podrobnější informace naleznete zde. 

  

Evropská energetická konference 

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

energetická konference. Na akci se bude diskutovat budoucnost evropského 

energetického sektoru včetně otázek udržitelnosti z hlediska životního prostředí nebo 

zásobování EU energií. Další informace naleznete zde. 

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


  3. číslo, ročník 2012 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 44 

  

Seminář ke grantům EU v oblasti energetiky 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech  

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

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

informace jsou zde. 

 Železniční technologie 

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

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

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

Podrobnější informace a registraci naleznete zde. 

 Evropský kongres o elektrických vozidlech 

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

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

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

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

uživatele. Více informací  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 

 Nabídka pozice: ředitel sekretariátu Energy Community 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/EU_Financing_for_Energy_Efficiency_and_Renewables_in_Public_Projects_DM.pdf
http://www.railtechnologyconferences.com/Conference/page/7180/
http://www.eevc.eu/?pk_campaign=cfp_120210&pk_kwd=body_home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Do 19. března bude otevřena výzva pro podávání žádostí do výběrového řízení na 

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

podrobnosti naleznete zde. 

 ITS Advisory Group 

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

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

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

a seznam expertů naleznete zde. 

 IPR v projektech Clean Sky 

Společná technologická iniciativa Clean Sky uveřejnila krátký souhrn odpovědí na 

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

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

Podrobnosti naleznete zde. 

  

EURATOM 

 Dokumentace k RP EURATOM zveřejněna v Úředním věstníku EU 

Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro jaderný 

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

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

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

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

a Rozhodnutí o přímých akcích JRC zde). 

  

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/community/community_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/its_advisory_group_en.htm
http://www.cleansky.eu/content/page/clean-sky-calls-proposals-managing-intellectual-property-rights
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0032:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0039:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0046:CS:PDF
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Akce k evropskému výzkumu 

  

Science in dialogue 

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

pořádaná pod záštitou dánského předsednictví radě EU. Konference zaměřená na 

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

seminářů a plenárních sekcí. Více informací. 

 Re-imagining Research Relationships 

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

imagining Research Relationships – Co-creating Knowledge in a Democratic 

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

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

Více informací. 

 International conference on science communication 

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

mezinárodní konference " Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, 

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

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

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

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

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

10. února 2012.   Více informací.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

http://www.scienceindialogue.dk/
http://www.livingknowledge.org/conference/
http://www.jhc2012.eu/index.php/fr/thematiques
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 

INOVACE 

Akce k evropskému výzkumu 

Korejský den EUREKA 2012 

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

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

Innovation Together” je poskytnout platformu evropským a korejským expertům 

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

Program a registraci naleznete zde. 

 Fórum společenství EGI 2012 

Historicky první Fórum společenství EGI 2012 se koná v Superpočítačovém centru 

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

Společně ho organizuje EGI a konsorcium čtyř německých výzkumných ústavů 

Munich Network Management. Podrobnosti včetně programu a registrace naleznete 

zde. 

Innovact 2012 

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

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

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

oblastí. Více informací naleznete zde. 

 Konference k podnikání a univerzitám 

Konference týkající se mnoha aspektů podnikání v souvislosti s univerzitami se 

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

http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=1359984&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://cf2012.egi.eu/
http://www.innovact.com/en/rubrique1.html
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výměně aktuálních informací a sdílení příkladů dobré praxe, ale nabídne i řadu 

seminářů týkajících se partnerství, konkurenceschopnosti, obchodu i marketingu. 

Více informací zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

 Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele 

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

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

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

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

května 2012. Více informací naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

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

applications, TeamNet International, Romania. 

 Nabídka spolupráce pro programy EUREKA/EUROSTARS:   Database Replication 

Multiplexer, ARNECA Technologies, Turkey. 

  

Další programy a informace 

 Zpravodaj EGI  

Nové číslo Zpravodaje Evropské gridové infrastruktury (European Grig Infrastructure, 

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

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

Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise vydalo příručku 

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

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

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

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

příručka v českém jazyce je dostupná zde.  

  

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

 Akce k evropskému výzkumu   

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

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

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

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

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

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

Výzva k Erasmus University Charter 2013 

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

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

představuje obecný rámec pro činnosti evropské spolupráce, které může 

vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus, jenž je součástí 

Programu celoživotního učení (LLP). Uzávěrka pro předkládání žádostí je 29. března 

2012. Plný text výzvy je dostupný zde. 

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

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

Databáze letních škol a kurzů 

Univerzita v nizozemském Utrechtu spustila internetovou stránku 

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

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

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

ze 132 univerzit.  

  

Výsledky výzvy ERC pro granty Proof of Concept 

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

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

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

nezískala žádný grant. Více informací naleznete zde. 

 

Zdroj: 

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu 

(www.czelo.cz). 
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