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Pozvánka na seminář
„7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC“

Univerzita Palackého
v Olomouci

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na
seminář „7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC“
Cílem semináře je informovat posluchače o možnostech zapojení pracovníků VŠ do
výše uvedených programů.
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KDY:

10. května 2012 ve 14.00 hodin

KDE:

místnost SV-3.23 (tř. Svobody 26)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Petra Perutková, M.E.S. – TC AV ČR, národní národní kontakt pro programy
Lidé a Myšlenky 7. RP EU
Mgr. Viktoria Bodnárová – AV ČR, Odbor projektů a grantů EURAXESS Česká
Republika
PROGRAM SEMINÁŘE
14:00 – 14:30

Akce Marie Curie – příležitosti pro výzkumné pracovníky

14:30 – 15:00

Služby sítě EURAXESS a pracovní pozice ve vědě
a výzkumu

15:00 – 15:15

Granty ERC

15:15 – 15:30

Dotazy, diskuze

Na seminář je nutné se včas zaregistrovat !!!
V případě Vašeho zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře
dostupného na www.psup.cz/centrum. Vaše registrace Vám bude následně potvrzena.
Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční
spolupráce, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270
Kontaktní osoba:
Eva Hamplová
tel.: 585 631 425
eva.hamplova@upol.cz
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10. vlna žádostí o dofinancování projektů
mezinárodní spolupráce ve VaV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
otevřelo dne 23. března 2012 další vlnu na
předkládání žádostí o tzv. dofinancování projektů
mezinárodní spolupráce ve VaV. V pořadí již 10.
vlna je otevřena do pátku 4. května 2012 do 14:00 hodin. Do uvedeného
termínu musí být žádosti odeslány jak v elektronické podobě prostřednictvím webové
aplikace ePROJEKT, tak doručeny na adresu MŠMT, Odbor 32, Karmelitská 7, 118
12 Praha 1 také v podobě listinné včetně čestného prohlášení (to nelze podepsat
v zastoupení!!) a eventuální plné moci v případě podepsání přihlášky jinou osobou
než statutárním zástupcem organizace (formulář čestného prohlášení se v aplikaci
generuje automaticky). Vzor plné moci je zavěšen v části formuláře přihlášky
„Základní stránka projektu“. Plnou moc je třeba náležitě upravit dle relevantních
údajů žadatele o institucionální podporu.
Spolu s otevřením 10. vlny byla zveřejněna i Pravidla pro poskytování
institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce (dále
jen „pravidla“), platná pro 10. vlnu. Jednou z nejdůležitějších změn v pravidlech již od
9. vlny je nové ustanovení týkající se směnného kurzu pro přepočet podpory z EUR
na Kč (viz článek 7 odstavec 2 pravidel). Upozornění zaslouží i rozdílné datum pro
podání finanční periodické zprávy za kalendářní rok řešení, a to již do 15. ledna
následujícího roku (viz článek 9 odstavec 2 pravidel).
Způsobilé k dofinancování jsou jen ty projekty, kde je prokazatelně doložena
účast českého subjektu ve výzkumných aktivitách, tj. v Research and Technological
Development (RTD.)
Více informací (včetně pravidel platných pro 10. vlnu) naleznete zde:
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7. RP – financování cestovních grantů

Cestovní granty do zemí Střední Ameriky
(Enhancing Scientific Cooperation between the EU and Central America)
Projekt 7. RP ENLACE podporující vědeckou spolupráci EU se Střední Amerikou
otevřel
3. výzvu k cestovním grantům pro výzkumné pracovníky z členských států EU a zemí
Střední Ameriky, kteří chtějí společně připravit návrh projektu do některého z témat
programu Spolupráce či Lidé 7. RP (jedná se o připravované výzvy na červenec
2012). Vědci mohou zůstat po dobu až 30 dní ve Střední Americe nebo v zemích EU
pro společnou přípravu návrhu projektu.
Cestovní granty ENLACE
Cílem této iniciativy je umožnit výměnu mezi výzkumnými pracovníky ze zemí Střední
Ameriky a Evropy a dále podpořit spolupráci a navázat kontakty mezi výzkumnými
institucemi v rámci spolupráce na projektu 7. RP (téma Spolupráce či Lidé). Grant
slouží jako nástroj pro vyjednávání nebo společné sepsání návrhu projektu.

Aktivity
1) Účast vědce nebo výzkumného pracovníka ze země Střední Ameriky na
mezinárodní konferenci v Evropě
2) Návštěva vybraného výzkumného centra nebo instituce dle tematického zaměření
Financování (dva typy grantů)
Celý grant: na pokrytí nákladů na dopravu a pobyt (po dobu max. 30 dnů) do celkové
výše 3.000 EUR
Spolufinancování: dotace pokrývající náklady na dopravu a pobyt (po dobu max. 30
dnů) do celkové výše 1.500 EUR
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Podmínky
- výzkumní pracovníci členských států EU nebo jednoho z přidružených států
programů 7RP (viz. http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries) či obyvatel
těchto států Střední Ameriky: Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua a Panama.
- student doktorandského programu či osoba s nejméně 3 roky zkušeností ve
výzkumu
- být členem či zaměstnancem výzkumných institucí, univerzity, malých a středních
podniků se zaměřením na výzkum
- konkrétní návrh projektového záměru
Informace k 7RP v oblasti Spolupráce:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
Informace k 7RP v oblastí Lidé:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
Více informací
http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx

Kontakt:
Rakouský institut pro Latinskou Ameriku
E-mail: enlace@lai.at
Tel.: 0043 – (0)1 – 310 74 65
Fax: 0043 – (0)1 – 310 74 65 – 21
Uzávěrka:
12. května 2012
Vyhodnocení žádostí:
11. 5. 2012 – 19. 6. 2012
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Zpráva o výsledcích první výzvy je dostupná online:
http://www.enlace-project.eu/ENLACE_TGS_1stCall.pdf

Vyhlášena výzva Národních programů
EKOFILM 2012-2014
Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil 28. března 2012 7. výzvu pro
předkládání žádostí podle Příloh III v rámci podpory environmentálního vzdělávání,
osvěty a poradenství.
Předmětem podpory jsou náklady na realizaci mezinárodního filmového festivalu
Ekofilm (mzdové náklady, cestovné, nákupy materiálu, nákupy služeb a jiné
náklady). Dále pak náklady na zajištění environmentálně zaměřeného programu,
který bude součástí festivalu.
Minimální výše celkových nákladů na projekt činí 500 tis. Kč, maximální délka trvání
projektu je 36 měsíců.
Veškeré informace a dokumenty k vyhlašované výzvě jsou k dispozici na webových
stránkách SFŽP ČR.

Podpora aktivního učení dospělých studentů v oblasti
matematiky

PŘÍLEŽITOST ZÚČASTNIT SE VZDĚLÁVACÍHO KURZU V RÁMCI PROGRAMU
GRUNDTVIG
24. – 28. ZÁŘÍ 2012
Uzavírka přihlášek – 20. dubna 2012
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Podpora aktivního učení dospělých studentů v oblasti matematiky
Aktivní učení, jak už název napovídá, je způsob vyučování a vzdělávání se, který
aktivně podporuje studenty v jejich sebevzdělávání, což vede k hlubšímu porozumění
probíraného učiva. Pečlivě naplánované úkoly, aktivity a diskuze podporují nejen
kritické myšlení a sebereflexi, ale také umožňují tolik přínosnou zpětnou vazbu, která
umožňuje, aby hodiny byly modifikovány tak, jak si učivo vyžaduje, což slouží
k eliminaci neporozumění.
Tento velmi praktický osobní rozvojový program je založen na učení prostřednictvím
zážitků a interaktivních workshopů. Je navržen tak, aby rozvíjel kompetence
a sebevědomí učitelů/lektorů v oblasti naplňování specifických potřeb dospělých,
kteří se učí matematiku.
Datum a místo konání
24. - 28. září 2012, Belfast, Velká Británie
Kontakt na organizátory
Organizace „Learning, Teaching and Assessment Solutions“
72 Glenmachan Road
BT4 2NN, Belfast, Velká Británie
Jim Brown - tel: +44 (0) 75 2209 2958; email: jbrown@ltasolutions.org.uk
Cíle kurzu
Během tohoto kurzu budou mít účastníci možnost:
1. Kriticky reflektovat současné praktiky týkající se vyučování a osobního vzdělávání
dospělých v oblasti matematiky.
2. Zjistit, jakým způsobem se dospělí studenti mohou stát vice angažovanými ve
svém sebevzdělávání.
3. Rozvinout bohatou aktivní spolupráci, která může být použita k propagaci rozvoje
sebevědomí a kompetencí dospělých, kteří se učí matematiku.
Kdo by se měl zúčastnit?
Učitelé / lektoři vyučující matematiku/ numeriku dospělé
Poskytovatelé vzdělávání pro dospělé – ze všech sektorů
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Poskytovatelé nápravného vzdělávání (Second chance or remedial education
providers)

Jak si zajistit účast?
1. nejprve napsat motivační dopis organizátorům do 20.dubna 2012
2. organizátor potvrdí Vaši účast formou potvrzujícího dopisu zaslaného emailem
3. potvrzující dopis s elektronickou žádostí o financování je třeba zaslat na Národní
agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP - www.naep.cz) nejpozději do
30. dubna 2012. NAEP zajistí financování, které pokrývá náklady na cestu,
ubytování, kapesné a cenu kurzu.
Další informace
Další informace o kurzu můžete nalézt na stránkách:
https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/search.cfm
Identifikační číslo (reference number): UK-2012-1675-001
Pro více informací o tom jak získat financování z programu Grundtvig:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=67& .
S případnými dotazy či připomínkami se můžete obracet na grundtvig@naep.cz .
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Představujeme projekty OP VK

Univerzita Palackého
v Olomouci

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

Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů
pro uplatnění v konkurenčním prostředí
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
9 798 665,76
1.10. 2011 – 31. 9. 2013
Emanovský Petr Doc. RNDr., Ph.D.
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Gymnázium, Jevíčko
http://www.kag.upol.cz/ucitprir/info.html

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

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů
v souladu s rostoucími potřebami současného konkurenčního prostředí na trhu
pracovních sil.
Jedním z hlavních záměrů projektu vedoucích k tomuto zkvalitnění je vytvoření
inovovaných studijních plánů pro učitelské studium na Přírodovědecké fakultě UP
(matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie) včetně společného základu
a pedagogické praxe. V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny nové sylaby
některých vybraných předmětů a pro výuku zejména těchto předmětů jsou
zpracovávány studijní opory. Pilotní výuka inovovaných předmětů je zaměřena na
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odzkoušení inovovaných předmětů na cílové skupině studentů učitelského studia
přírodovědných oborů. Zpětná vazba získaná na základě evaluace pilotní výuky
slouží k finální úpravě obsahové náplně inovovaných předmětů před jejich zařazením
do běžné výuky.
Dalším záměrem projektu je vytvoření a rozvoj systému fakultních škol ve spádové
oblasti PřF UP v Olomouci zejména za účelem realizace nově pojatých studentských
pedagogických

praxí.

Fakultní

pedagogického

výzkumu

školy

studentů

a

budou
učitelů

rovněž
VŠ

a

využívány
k

k realizaci

systematické

práci

s potenciálními uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě UP. Cílovou skupinu
projektu tvoří primárně studenti učitelského studia přírodovědných oborů na PřF UP,
dále pak středoškolští studenti (potenciální uchazeči o studium na PřF UP)
a vysokoškolští učitelé podílející se na profesní přípravě budoucích učitelů. Podpora
středoškolských

studentů

je

v rámci

projektu

realizována

zejména

formou

popularizačních akcí, soutěží, vzdělávacích seminářů apod. Pro cílovou skupinu
vysokoškolských učitelů a studentů jsou pořádány vzdělávací akce tematicky
zaměřené na potřeby pedagogické praxe.
Cíle projektu:
Hlavním

cílem

projektu

je

inovovat

profesní

přípravu

budoucích

učitelů

přírodovědných oborů na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc prostřednictvím
následujících klíčových aktivit:
 KA1 - Inovace studijních plánů a tvorba studijních opor,
 KA2 - Výuka podle inovovaného studijního plánu a její evaluace,
 KA3 - Vytvoření systému fakultních škol a inovace praxí,
 KA4 - Péče o potenciální uchazeče o studium přírodovědných oborů a práce
s absolventy PřF UP Olomouc,
 KA5 - Vzdělávací aktivity pro učitele a studenty VŠ,
 KA6 - Prezentace výstupů projektu.
Na závěr řešení projektu bude uspořádána odborná konference k problematice
učitelského studia přírodovědných předmětů, na které budou mimo jiné členové
řešitelského týmu prezentovat konkrétní výstupy projektu. Dalšími předpokládanými
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výstupy projektu budou sborníky z konference, články v odborných časopisech
a aktivní vystoupení na jiných konferencích.

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

Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace
v pluralitním prostoru
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
23 739 965,48 Kč
1.1.2012 - 31.12.2014
Marcel Arbeit,Prof. PhDr. Dr.
http://litfilm.upol.cz/

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

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je posílení výzkumného potenciálu týmu, který existuje na FF UP od
r. 2005, pod vedením odborníka na literaturu, film a populární kulturu M. Thomase
Inge (USA). Obsahem je zkoumání mobility literárních a filmových děl a jejich tvůrců
a recepce těchto děl mimo zemi jejich vzniku (příp. v jiném jazykovém prostředí).
Klíčové aktivity:
 výzkum mobility literárních a filmových děl a jejich tvůrců a uplatnění výsledků
v mezinárodním kontextu;
 uspořádání Kolokvia amerických studií, workshopů Poezie bez hranic,
konference Pohled odjinud a cyklu přednášek Monday Forum;
 aktivní účast na zahraničních konferencích, výzkumné pobyty v zahraničí;
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 organizace kursu vědecké výchovy pro mladé výzkumné pracovníky.
Cílovými skupinami jsou členové týmu rozšiřující svou mezin. spolupráci, doktorandi
FF UP, diplomanti s vědeckým potenciálem a VŠ učitelé provádějící výzkum
v oborech anglistika a amerikanistika, romanistika, rusistika, hispanistika, politologie
a filmová a mediální studia.

Cíle projektu:
Cílem projektu je:
- upevnit pozici týmu, který existuje již 7 let, v mezinárodním kontextu (prohloubení
spolupráce s pracovišti v rámci EU, především na univerzitách ve Frankfurtu,
Odense, Santiagu de Compostela a Vídni, s EAAS);
- provádět výzkum v těchto oblastech a s výsledky seznamovat cílovou skupinu
(přednášky, workshopy, vystoupení na konferencích, publikace - cílová skupina se
tak vzdělá, a tím zvýší svůj výzkumný potenciál):
1. díla spisovatelů a filmařů tvořících mimo svou vlast z důvodů osobních,
společenských či politických (mezinárodní mobilita, expatriace, emigrace, exil);
2. práce autorů píšících v jiném jazyce, než je majoritní jazyk země, v níž žijí
(anglicky píšící autoři v neanglicky mluvících zemích, američtí autoři tvořící v jiných
jazycích, než je angličtina; čeští básníci píšící anglicky);
3. problematika diaspory v literatuře a filmu, literatura diaspory (autoři z bývalých
britských kolonií, skotští autoři mimo Skotsko);
4. vlast a domovský region z geografického odstupu (autoři amerického Jihu a jejich
díla vzniklá mimo Jih i mimo USA; bosenští exulanti; francouzští regionální autoři
v Paříži; židovská emigrace v USA a v Izraeli, ruští emigranti v Evropě i v USA);
5. čeští režiséři a herci v zahraničí (Edgar G. Ulmer, Hugo Haas, Miloš Forman,
Vojtěch Jasný);
6. evropští kritikové americké literatury a filmu, američtí kritikové evropské literatury
a filmu (charakteristika pohledů z jiného kulturního prostředí, výhody a nevýhody);
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7. mobilita kultur v rámci jedné země (americký Jih na ostatním území USA, recepce
québeckého filmu mimo Québec).
- zvýšit kvalitu již existujících akcí (Kolokvium amerických studií, Poezie bez hranic,
Monday Forum) a pořádat akce nové (konference Pohledy odjinud)
- vytvořit pro cílovou skupinu deset monografií, tři monotematická čísla odborného
časopisu a pět sborníků v angličtině s tematickou vazbou na mezinárodní akce
pořádané naším týmem (recenzované i zahraničními
odborníky) a 1 metodický materiál.

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

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského
pohybu
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
7 110 259,80 Kč
1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
www.biomechanikapohybu.upol.cz

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

Projekt Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu (reg. číslo
projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0209) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky. Hlavním řešitelem projektu na Fakultě tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci je MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Projekt
zahrnuje tři oblasti sofistikované biomechanické diagnostiky: dynamickou plantografii
(garant MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.), 3D kinematickou analýzu (garant prof. RNDr.
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Miroslav Janura, Dr.) a isokinetickou dynamometrii (garant doc. PaedDr. Michal
Lehnert, Dr.).
Projekt byl vytvořen se záměrem seznámit odbornou veřejnost v ČR
s fungováním a možnostmi moderních vysoce sofistikovaných zařízení pro
biomechanickou diagnostiku lidského pohybu a nabídnout zájemcům z různých
pracovišť v ČR možnost zapojení do výzkumné činnosti v oblastech, ve kterých jsou
tyto přístroje využívány. V některých případech se jedná o zařízení, která jsou v ČR
ojedinělá a která Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci získala v
posledních letech. Vybavení výrazně zvyšuje výzkumný potenciál pracoviště a jeho
plné využití předpokládá spolupráci na národní, event. i mezinárodní úrovni.
Cílem projektu

bylo

prohloubení

teoretických

znalostí

a

praktických

dovedností při využití vybraných přístrojů pro biomechanickou diagnostiku pohybu u
pracovníků vysokých škol (týká se i studentů doktorského studijního programu) a
dalších institucí zabývajících se vědou a výzkumem v oblasti biomechaniky nebo v
příbuzných oborech. Projekt nebyl primárně zaměřen pouze na odborníky v
biomechanice, ale na všechny, kteří v rámci svého výzkumu řeší úkoly využívající
přístroje pro biomechanickou diagnostiku.
Projekt, realizovaný v období 07/2009 – 06/2012, byl rozčleněn do tří hlavních
fází. V rámci první fáze, proběhly úvodní přednášky k dané problematice na
pracovištích cílové skupiny. Tato aktivita zahrnula pracoviště nejen v Olomouci, ale i
v Ostravě, Frýdku-Místku, Zlíně, Brně, Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem,
Plzni, Kladně a Českých Budějovicích. V druhé etapě (2010-2011) následovaly
semináře a workshopy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci:
V rámci společného závěrečného semináře přednášeli a workshopy vedli přední
odborníci z ČR a zahraničí. Třetí fáze (2011-2012) se účastnili zájemci o získání
hlubších

znalostí

a

praktických

dovednost,

kteří

absolvovali

krátké

stáže

v biomechanické laboratoři FTK UP. V praktické části byly pro řešení úloh využívány
systémy Footscan (RSscan, Olen, Belgium) – hodnocení velikosti a distribuce tlaku
na kontaktu nohy s podložkou (resp. mezi ploskou nohy a obuví), Vicon MX (Vicon
Motion Systems, OxfordMetricsGroup, London, Great Britain) – 3D kinematická
analýza s využitím kamer s infračerveným zářením, IsoMed2000 (D. & R. Ferstl
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GmbH, Hemau, Germany) – měření svalové síly v izokinetickém režimu svalové
kontrakce.
Součástí projektu byla také tvorba prezentací a odborných textů, které byly
prezentovány na webových stránkách projektu, www.biomechanikapohybu.upol.cz
některé vyšly tiskem (Kineziologie nohy) nebo jsou do tisku připravovány (souhrnná
monografie o výše uvedených metodách).
Monitorovací indikátory projektu byly vysoce překročeny a z důvodu velkého
zájmu účastníků byly uspořádány navíc semináře věnované dalším metodám (např.
EKG). Úroveň všech pořádaných akcí byla účastníky v naprosté většině případů
hodnocena velmi vysoko. Velmi důležitým výstupem projektu jsou profesní i osobní
kontakty mezi odborníky z různých pracovišť v několika krajích, které představují
dobré východisko pro další spolupráci.

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

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z
oblasti molekulární onkologie
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
5 517 836,41
1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
http://www.molonkol.org/

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

Univerzita Palackého
v Olomouci

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

Internacionalizace
Fakulty
tělesné
kultury
Univerzity Palackého v Olomouci (INTEFTEK)
OP VK
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
23 778 880,89 Kč
1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Mgr. Zuzana Hanelová
Ústav jazyků Fakulty elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT v Brně
www.inteftek.upol.cz

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

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na inovace studijních oborů FTK UP v prezenční i kombinované
formě Bc. i Mgr. studia a vytvoření efektivních nástrojů podpory inovačních procesů
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na UP a VŠ v ČR v souladu se strategickými dokumenty UP a MŠMT ČR a výstupy
projektu Národní rámec terciárního vzdělávání ČR.
Na základě analýz a dotazníkového šetření v souvislosti s poklesem zájmu
o výjezdy do zahraničí byla analyzována potřeba zvýšit jazykovou gramotnost
studentů, stejně tak jako akademických a ostatních pracovníků FTK a KUP UP. Ve
spolupráci s

partnerem projektu, Ústavem jazyků FEKT VUT v Brně, bude

inovována koncepce výuky cizích jazyků v prezenční i kombinované formě studia na
FTK. Do výuky budou zapojeni odborníci ze zahraničí a bude zřízeno technologické
zázemí pro výuku cizích jazyků (multimediální jazyková učebna). Dále bude
zavedena výuka anglického jazyka pro akademické a ostatní pracovníky FTK a KUP,
diferencovaná dle úrovně pokročilosti.
Aktivity projektu výrazně posílí mezinárodní charakter FTK, UP a některé jeho
výstupy pozitivně ovlivní rozvoj mezinárodní spolupráce VŠ v ČR (vyjma Prahy).

Cíle projektu

-

Inovace výuky cizích jazyků v prezenční i kombinované formě studia.

-

Zvýšení jazykových kompetencí studentů FTK UP tak, aby umožňovaly
většímu počtu studentů zapojení do mezinárodní mobility či získání zkušeností
s internacionálními prvky výuky (mj. s pomocí zapojení zahraničních
odborníků do výuky na FTK UP v rámci International Teaching Weeks, které
budou pořádány od ZS 2012/13 v každém semestru).

-

Zvýšení

jazykových

kompetencí

akademických

pracovníků

FTK

UP

zavedením oborově orientované výuky AJ a posílení možností jejich zapojení
do práce v mezinárodním vysokoškolském prostředí.
-

Posílení jazykových kompetencí ostatních pracovníků FTK UP a KUP
napomáhající k vytváření mezinárodního studijního prostředí UP.

-

Zvyšování odborných kompetencí a gramotnosti v oblasti ICT u akademických
pracovníků a dalších pracovníků v souvislosti s implementací „Q-Ram“,
doplnění fondu KUP a Knihovny FTK UP o aktuální oborově orientovanou
literaturu v AJ, modernizace elektronického studijního prostředí a aktualizace
materiálů FTK UP v ECTS Study Guide.
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Studentům bakalářského studia na FTK UP umožní inovovaná výuka získat
cizojazyčné kompetence v anglickém jazyce (AJ) na minimální úrovni B1 (dle
Sjednoceného evropského referenčního rámce pro jazyky). Studenti budou moci
upevnit tyto jazykové dovednosti v dalších odborných předmětech v AJ. Dále jim
projekt nabídne možnost rozšířit si cizojazyčné kompetence o další cizí jazyk
(z nabídky volitelných předmětů francouzština, němčina, ruština, španělština). Rozvoj
jazykových kompetencí v AJ u akademických pracovníků umožní jejich širší zapojení
do mezinárodní mobility (účast na zahraniční konferenci nebo výukový pobyt v rámci
Czech Teaching Weeks organizovaných na partnerských VŠ institucích v zahraničí).
Rozvoj jazykových kompetencí ostatních pracovníků FTK UP a KUP jim umožní, aby
(budou-li mít zájem) složili certifikovanou zkoušku (KET, PET, FCE).
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Novinky v 7. rámcovém programu EU

Ve dnech 8. 3. 2012 – 2. 4. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé,
Spolupráce a Kapacity. 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, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR






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

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
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

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika

Evropská rada k výzkumu a inovacím
V Závěrech ze summitu, který proběhl ve dnech 1. – 3. března 2012, potvrdila znovu
Evropská rada, že výzkum a inovace stojí v centru strategie Evropa 2020. Nutné je
však zintenzívnit úsilí tak, aby byl do r. 2014 dokončen Evropský výzkumný prostor
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(ERA), zlepšena mobilita a kariérní výhledy výzkumných pracovníků, posíleny klíčové
průmyslové technologie a vytvořen přehled VaV finančně podpořeného EU, jediný
indikátor pro inovace a evropský valorizační nástroj pro IPR. Plný text Závěrů je
dostupný zde.
Otevřené inovace v Evropě
Obchodní

škola

ESADE

v Barceloně

a

Rada

pro

inovace

společnosti

Science|Business připravily publikaci “Open Innovation and Public Policy in Europe”.
Zpráva uvádí, že průmyslové inovační procesy se stávají otevřenějšími, a velké
vertikálně integrované výzkumné laboratorní systémy 20. století se mění na
dezintegrované sítě inovací, které propojují početné společností do ekosystémů.
Další informace a zpráva sama jsou dostupné zde.
Stanovisko firmy Nokia k H2020
Publikace se stanoviskem firmy Nokia k návrhu rámcového programu pro výzkum,
vývoj a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde.
Příprava pozice Výboru regionů k Horizontu 2020
Pro přípravu svého stanoviska k návrhu příštího rámcového programu Horizont 2020
uspořádal Výbor regionů konzultace s relevantními aktéry. Záznam kanceláře
CZELO z této akce, která proběhla v Bruselu dne 28. února 2012, naleznete zde.

Finance, management, duševní vlastnictví

Informační list ke Konsorciální smlouvě
European IPR Helpdesk zveřejnil nový informační list věnovaný konsorciálním
smlouvám CA) v projektech 7. rámcového programu. Cílem je představit ustanovení
správy duševního vlastnictví. Informační list je k dispozici zde.
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Clean Sky a IPR
Společný podnik Clean Sky zveřejnil informaci o nejčastěji kladených otázkách
týkajících se práv k duševnímu vlastnictví. Informace je dostupná zde.

Seminář EK k finančním chybám
Dne 19. března 2012 se v Brusleu v rámci zahájení komunikační kampaně DG RTD
konal seminář k finančním chybám. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

Další informace a analýzy

Inovační vouchery JIC
Jihomoravské inovační centrum (JIC) zahájilo sběr žádostí o inovační vouchery,
který potrvá do 2. května 2012. O vouchery v celkové hodnotě 4 miliony Kč mohou
poprvé žádat firmy z celého světa. Voucher mohou uplatnit na některé z vybraných
brněnských výzkumných institucí. Detaily naleznete zde.

StandarDays
Evropské standardizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech
17. - 18. dubna 2012 v Bruselu dvoudenní akci k evropským standardům
(StandarDays). V rámci druhého dne proběhne zvláštní zasedání na téma
“Standards as a Support Tool to FP7 Projects”. Další informace jsou k dispozici zde,
program a registrace zde.
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Interaktivní nástroj EUA k autonomii vysokých škol v Evropě
Sdružení evropských univerzit (EUA) spustilo nový elektronický nástroj, který
umožňuje uživatelům shlédnout a porovnat komplexní údaje o autonomii vysokých
škol v 26 evropských zemích (včetně ČR). Data jsou řazena do čtyř skupin dle 38
indikátorů. Vstup do nástroje je možný zde.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropskému výzkumu

Letní škola k biobezpečnosti plodin a potravin
Letní škola k biobezpečnosti plodin a potravin se uskuteční 16. - 20. července 2012
v italském Turíně. Akci organizuje Agroinnova, centrum kompetence pro inovace
v zemědělském a potravinářském sektoru. Více informací naleznete zde.

Světová konference IFA ke stárnutí
Mezinárodní konference pro stárnutí (IFA) organizuje 28. května - 1. června 2012
v Praze již jedenáctou světovou konferenci ke stárnutí. Jedná se o multidisciplinární
fórum, které nabídne nové informace a příležitosti k networkingu ve výzkumu
a politikách v oblasti stárnutí populace. Bližší informace naleznete zde.

Konference k rakovině v rodinné anamnéze
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Pátý ročník konference, která se bude zabývat tématem rakoviny v rodinné
anamnéze (Familial Cancer Conference), se uskuteční 7. - 8. června 2012 v Madridu
ve Španělsku. Více informací a registraci naleznete zde.

Partnerské setkání pro oblast zdraví, potravin a zemědělství
Partnerské setkání "Meet4lifesciences" v oblasti výzkumu a inovací ve zdraví
a agropotravinách se uskuteční 26. - 27. června 2012 v Basileji ve Švýcarsku. Akce
se zaměří na tyto témata: choroby, "omics", léčiva a léčba, biotechnologie &
bioinformatika, potraviny, zemědělství, bioprůmysl. Více informací naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další

Vyhlášena 5. výzva programu Ambient Assisted Living (AAL)
Společný program Ambient Assisted Living (AAL) vyhlásil 5. výzvu k předkládání
projektových návrhů. Výzva je zaměřena na téma "ICT-based Solutions for (Self)
Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home". Uzávěrka je 29. května
2012. Přijaté projektové návrhy by měly pomoci lidem zůstat aktivními a sociálně
zapojenými i ve stáří. Celková indikativní částka pro podporu činí 51,55 mil. EUR,
jeden projekt bude financován max. 3 mil. EUR. Více informací zde.

Pátá výzva IMI otevřena
Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI)
otevřel svoji v pořadí 5. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Uzávěrka
Expression of Interest (EoI - Vyjádření zájmu) je 16. května 2012. Detailní informace
k výzvě naleznete zde.
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Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

Nová EIP k surovinám a udržitelnému zemědělství
Dne 29. února 2012 představila Evropská komise dvě nová Evropská inovační
partnerství (EIP), a to v oblasti surovin a udržitelného zemědělství a produkce. EIP
představují nový přístup k celému řetězci výzkumu, vývoje a inovací a sdružují
zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru z různých zemí a odvětví s
cílem urychlit zavádění inovací. Jedná se o novou koncepci, která byla zavedena ve
stěžejní iniciativě Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020. Jako první bylo
zahájeno EIP k aktivnímu a zdravému stárnutí. Více informací naleznete zde.

Skupina stakeholderů k eHealth
Evropská komise sestavila na základě vyjádření zájmu skupiny stakeholderů
k oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth). Celkem bylo jmenováno 29 zástupců
různých organizací a institucí aktivních ve zdravotnictví na období 3 let. Jejich
stanoviska budou přispívat k rozvoji legislativy a politiky související s oblastí eHealth.
Seznam stakeholderů naleznete zde.

Materiály z konference k zemědělskému výzkumu
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Dne 7. března 2012 se v Bruselu uskutečnila konference zaměřená na výzkum
v oblasti zemědělství. Prezentace řečníků a další materiály k této akci nazvané
„Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture“ naleznete zde.

Soutěž "EcoTrophelia Europe"
"EcoTrophelia Europe" je celoevropská soutěž, jejímž cílem je povzbudit studenty
a výzkumníky z univerzit, výzkumných center a soukromých firem k vývoji nových
potravinových produktů, které jsou v určitém smyslu ekoinovativní, např. v aspektu
použitých surovin, obalových materiálů, technologie zpracování, distribuce, logistiky
a/nebo spotřeby. Uzávěrka registrace je 30. května 2012. Více informací naleznete
zde.

Vyjádření FoodDrinkEurope k evropské strategii pro bioekonomiku
Sdružení FoodDrinkEurope vydalo tiskovou zprávu, která obsahuje pozitivní
vyjádření na adresu nové strategie Evropské komise pro udržitelnou bioekonomiku
v Evropě. Dokument je k dispozici zde.

Střednědobé hodnocení programu Zdraví
Generální ředitelství EK pro zdraví a ochranu spotřebitele zveřejnilo střednědobé
hodnocení programu pro financování oblasti zdraví. Dokument je dostupný zde.

INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE,

NANOTECHNOLOGIE,

MATERIÁLY,

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
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Akce k evropskému výzkumu
22. mezinárodní konference Radioelektronika
22. mezinárodní konference Radioelektronika se koná ve dnech 17. - 18. dubna 2012
v Brně. Akce je organizována českými a slovenskými technickými univerzitami za
účelem vytvoření diskuzního fóra pro výzkumníky, akademiky, odborníky a studenty
ze střední Evropy, kteří se zajímají o nejnovější vývoj v oblasti radioelektroniky
a souvisejících disciplínách. Více informací.

2.

mezinárodní konference

"Cloud Computing and Services

Science"

2. mezinárodní konference zaměřená na cloud computing se koná ve dnech 18. - 24.
dubna 2012 v portugalském Portu. Více informací .

Konference o chytrých energiích a udržitelných ICT
Ve dnech 3. - 4. května 2012 se v Bruselu koná konference k udržitelným ICT,
inteligentním sítím a chytrým městům, kterou organizuje Evropská komise (DG
INFSO). V jejím průběhu bude mimo jiné prezentováno nové sdělení EK k chytrým
městům. Registrace již byla otevřena. Další informace naleznete zde.

StandarDays
Evropské standardizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech 17. - 18.
dubna 2012 v Bruselu dvoudenní akci k evropským standardům (StandarDays).
V rámci druhého dne proběhne zvláštní zasedání na téma “Standards as a Support
Tool to FP7 Projects”. Další informace jsou k dispozici zde, program a registrace zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další
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Výzva k příspěvkům: kongres SENN2012
Partneři projektu NANODEVICE a Finský ústav pro ochranu zdraví při práci
organizují ve dnech 28. - 31. října 2012 v Helsinkách mezinárodní kongres „Safety of
Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies“ (SENN2012). Příspěvky na
kongres

lze

zasílat

do

1.4.2012.

Další

informace

naleznete

zde.

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

Další programy a informace

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

Akce k evropskému výzkumu

Větrná energie
EWEA 2012 – největší akce v oblasti energie z větru – se bude v letošním roce konat
ve dnech 16. - 19. dubna v Kodani. Veškeré podrobnosti ohledně programu a výše
registračních poplatků naleznete zde.

Biobanky a ochrana biodiverzity
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Role biobank ve výzkumu a ochraně lesní biodiverzity je téma konference, která se
bude konat 19. - 21. dubna v italském Viterbu. Banky, které shromažďují DNA rostlin,
pomáhají při definování programů pro zachování druhů a monitorování biodiverzity.
Podrobnější informace naleznete zde.

Vodík v energetice
V Paříži se bude 24. dubna konat workshop organizovaný IEA (International Energy
Agency) zaměřený na zásobárny vodíku (On-site H2 supply). Podrobnosti jsou
k dispozici zde.

Městské vodní systémy
V britském New Forest se bude ve dnech 25. - 27. dubna konat mezinárodní
konference zaměřená na navrhování, konstrukce, údržbu, monitorování a kontrolu
městských vodních systémů. Na konferenci se budou diskutovat např. témata
znečišťování a výtoku kontaminace do městských vodních toků. Podrobnější
informace naleznete zde.

Infoden programu pro ekoinovace
Dne 8. května se v Bruselu uskuteční informační den programu Eco-innovation. Tato
akce poskytne účastníkům informace o tom, jak podat úspěšný projekt do tohoto
programu. Nabídne také možnost potkat potenciální projektové partnery. Více
informací je k dispozici zde.

Vodní a energetické zdroje v kontextu klimatické změny
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V Dublinu (Irsko) se bude konat kongres s názvem „World congress on water,
climate and energy“, a to ve dnech 13. - 18. května 2012. Hlavním tématem
kongresu je pohled na udržitelnou budoucnost s ohledem na možný nedostatek vody
a energie. Další informace jsou k dispozici zde.

Znečištění ovzduší
Dvacátá mezinárodní konference věnovaná znečištění ovzduší, jeho modelování,
monitorování a řízení, se bude konat ve španělském městě A Coruña ve dnech
16. - 18. května 2012. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Systémy řízení železniční dopravy
Evropská komise ve spolupráci s dánským předsednictvím v Radě EU pořádá
konferenci ERTMS (European Rail Traffic Management Systems), a to v Kodani od
16. do 17. května. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností s implementací
ERTMS mezi rozdílnými evropskými státy. Podrobnosti naleznete zde.

Význam GMES pro uživatele
Ve dnech 4. - 6. června se v Kodani koná konference zaměřená na ekonomický
dopad a strategický význam systému GMES (Global Monitoring for Environment and
Security). Název konference je „GMES in Action“. Podrobnější informace budou
k dispozici zde.

Berlin Air Show
V Berlíně se 11. září uskuteční mezinárodní veletrh Berlin Air Show 2012. Jedná se
o jeden z největších veletrhů zaměřených na letecký průmysl. Bude se zde
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prezentovat rovněž společná technologická iniciativa Clean Sky. Více informací je
k dispozici zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další
Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Výzva LIFE+ 2012

Evropská komise vypsala dne 13. března výzvu programu LIFE+ pro rok 2012.
Rozpočet výzvy je 276 mil. €. Uzávěrka pro podání návrhů projektů na národní úrovni
je 26. září 2012. Veškeré podrobné informace naleznete zde.

Další programy a informace

Pracovní program Marco Polo 2012
Na stránkách programu Marco Polo je možné najít pracovní program pro výzvu 2012.
Program obsahuje základní informace o výzvě a popis jednotlivých podporovaných
aktivit. Otevření výzvy se předpokládá ve druhé čtvrtině roku 2012. Další informace
jsou k dispozici zde. Marco Polo zároveň připravuje informační den k letošní výzvě
pro podávání návrhů projektů. Infoden se uskuteční 28. června v Bruselu.
Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici.

Tipy pro koordinátory dopravních projektů
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Evropská komise vydala publikaci obsahující užitečné tipy pro koordinátory
evropských projektů. Brožura je zaměřena na výzkum v dopravě a věnuje se
především komunikaci výsledků. Publikaci naleznete volně ke stažení zde.

Výsledky konzultace: OZE
Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace ke strategii pro obnovitelné
zdroje energie. Konzultace byla uzavřena 7. února. Závěry konzultace a seznam
zúčastněných aktérů naleznete zde.

Clean Sky a IPR
Společný podnik Clean Sky zveřejnil informaci o nejčastěji kladených otázkách
týkajících se práv k duševnímu vlastnictví. Informace je dostupná zde.

EURATOM

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropskému výzkumu

Jazykové technologie pro kulturní dědictví, sociální a humanitní vědy
Seminář 'Language technology for cultural heritage, social sciences and humanities'
se koná dne 24. dubna 2012 ve francouzském Avignonu. Více informací.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

33

4. číslo, ročník 2012

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

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

Další programy a informace

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE

Akce k evropskému výzkumu

Konference WIRE 2012
Konference WIRE 2012 - Týden inovativních regionů v Evropě (Week of Innovative
Regions in Europe) se uskuteční 4. - 5. června 2012 v Krakově v Polsku. Téma
konference se zaměří na "chytrý" regionální rozvoj založený na znalostech
a inovacích. Účast na konferenci je zdarma, je ale třeba se předem zaregistrovat.
Více informací naleznete zde.

Konference „Regions for economic change“
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Dne 15. června 2012 proběhne v Bruselu v Belgii konference „Regions for economic
change“.Letošní ročník se zaměří na řešení nových výzev v oblasti regionálního
růstu.Bližší informace jsou dostupné na webu DG Regio zde a zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Výzva k založení ESIC
Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl vyhlásilo dne 28. února
2012 výzvu k založení Evropského střediska pro inovace služeb (ESIC), jehož
hlavním úkolem bude zlepšit povědomí mezi tvůrci politik na evropské, národní
a regionální úrovni o přispění inovací služeb a společnosti poskytujících služby
k hospodářskému rozvoji. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je
4. 5. 2012. Další informace v jazyce českém naleznete zde.

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

Další programy a informace

Časopis Panorama ke kohezní politice v češtině
Časopis Panorama věnovaný problematice budoucí kohezní politiky v období 20142020 je nyní dostupný také v češtině. Naleznete ho zde.
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Společný strategický rámec pro budoucí kohezní politiku
Evropská komise představila návrh na společný strategický rámec (CSF, common
strategic framework) pro strukturální fondy v období 2014 - 2020. Komise tak
navazuje na svůj legislativní návrh budoucí kohezní politiky z října 2011. Cílem CSF
je zastřešit a lépe koordinovat financování ze strukturálních zdrojů, aby došlo k jeho
maximálnímu využití. Více informací naleznete zde a zde.

Informace k REGPOT a RoK
Informace a statistiky ohledně výzev programů Regiony znalostí a výzkumný
potenciál 2012 - 2013 naleznete na českém webu k 7. RP zde a zde.

Zápis z pracovní skupiny IGLO ke SF
Dne 19. března 2012 se uskutečnila pracovní skupina IGLO, na které zástupci sítě
regionů ERRIN hovořili na téma regionální dimenze v budoucím rámcovém programu
Horizont 2020. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

Novinky DG RTD pro malé a střední podniky
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace vydalo 12. číslo newsletteru
s novinkami pro malé a střední podniky (MSP). Naleznete ho na webu zde.

Infrastruktura CLARIN získala právní status EU
Evropská komise udělala dne 29. února 2012 výzkumné infrastruktuře CLARIN
(Common Language Resources and Technology Infrastructure) právní postavení
Konsorcia Evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), které ji poskytne administrativní

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

36

4. číslo, ročník 2012

výhody a osvobození od daní vedoucí ke zjednodušení rozvoje a řízení této
infrastruktury. Detailní informace je zde.

Otevřené inovace v Evropě
Obchodní

škola

ESADE

v Barceloně

a

Rada

pro

inovace

společnosti

Science|Business připravily publikaci “Open Innovation and Public Policy in Europe”.
Zpráva uvádí, že průmyslové inovační procesy se stávají otevřenějšími, a velké
vertikálně integrované výzkumné laboratorní systémy 20. století se mění na
dezintegrované sítě inovací, které propojují početné společností do ekosystémů.
Další informace a zpráva sama jsou dostupné zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropskému výzkumu

Závěrečná konference Marie Curie Actions 6. RP
Ve dnech 2. - 5. července pořádá Evropská komise závěrečnou konferenci určenou
pro prezentaci grantistů akcí Marie Curie, kteří se účastnili projektů v 6. rámcovém
programu. Konference představí příklady a výsledky úspěšných projektů všem
zainteresovaným aktérům. Podrobnosti naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další
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Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Nové výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty
Marie Curie
Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědeckovýzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky. Jedná se o evropské vědeckovýzkumné pobyty (IEF), vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze
třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské
výzkumné pracovníky (IOF). Uzávěrka pro předkládání návrhů pro všechny tři typy
pobytů je 16. srpna 2012. Podrobné informace vč. aktuálních návodů pro žadatele
(Guide for Applicants) jsou k dispozici na stránkách Participant Portal.

Další programy a informace

Podpora projektů mezi EU a střední Amerikou
Evropský projekt ENLACE zaměřený na vytváření výzkumných vazeb mezi Evropou
a střední Amerikou vypsal výzvu pro získání cestovních grantů, jejichž cílem je
umožnit evropským a středoamerickým výzkumníkům vycestovat za svými partnery
za účelem přípravy projektového návrhu do výzev 7. RP. Účastníci mohou strávit
v EU/střední Americe maximálně 30 dnů. Podrobnosti naleznete zde.

Hodnotící zpráva COFUND
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Evropská komise publikovala hodnotící zprávu ke COFUNDu. jedná se o první
hodnocení

mechanismu

spolufinancování

(COFUND),

který

byl

jako

nový

prvek včleněn do akcí Marie Curie 7. RP. Cílem zprávy je objasnit fungování
COFUNDu, zejména ve srování s individuálními vědecko-výzkumnými pobyty Marie
Curie. Zpráva vč. příloh je k dispozici ke stažení zde - Zpráva , Přílohy.

Mezinárodní

kurz

komunikace

zaměřený

na

nanotechnologie

Nadace Ettore Majorana a Centrum pro vědeckou kulturu pořádají třetí ročník
mezinárodní školy určené pro studenty a další odborníky z oblasti vědecké
komunikace a žurnalistiky. Letní kurz se uskuteční ve dnech 1. - 4. srpna 2012 na
Sicílii a bude zaměřen na nanotechnologie. Podrobnosti naleznete zde .

5. výročí Evropské výzkumné rady
V Bruselu proběhla ve dnech 29. února – 1. března 2012 oslava pětiletého výročí
založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC). Konala se
téměř přesně na den od jejího slavnostního zahájení v Berlíně dne 27. února 2007
zapřítomnosti kancléřky Angely Merkelové. Záznam kanceláře CZELO z této akce
naleznete zde.
Interaktivní nástroj EUA k autonomii vysokých škol v Evropě
Sdružení evropských univerzit (EUA) spustilo nový elektronický nástroj, který
umožňuje uživatelům shlédnout a porovnat komplexní údaje o autonomii vysokých
škol v 26 evropských zemích (včetně ČR). Data jsou řazena do čtyř skupin dle 38
indikátorů. Vstup do nástroje je možný zde.
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Zdroj:
Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu
(www.czelo.cz).
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