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Vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích na rok 2013

Ministerstvo
veřejnou

kultury
soutěž

ČR
ve

vyhlásilo
výzkumu,

experimentálním vývoji a inovacích na
rok 2013. Jedná se o třetí výzvu
vyhlášenou v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní
identity (NAKI). Soutěžní lhůta potrvá od 3. 5. 2012 do 22. 6. 2012.

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM
VÝVOJI A INOVACÍCH
I. Uchazečem pro účely této veřejné soutěže programu NAKI je právnická
osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva
zabývající se výzkumem a vývojem, který se uchází o poskytnutí podpory.
Uchazeč je povinen zajistit, aby předkládaný návrh projektu byl v souladu s touto
zadávací dokumentací, Rámcem a obecně závaznými právními předpisy
Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného
projektu podle

§ 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
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experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací) a v souladu s podmínkami programu NAKI.
Způsobilost má uchazeč, který
a) má odborné předpoklady k řešení projektu,
b) má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem
(např. živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití
pokusných zvířat),
c) není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolventním
řízení,
d) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu
územního samosprávního celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu
fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,
e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný
čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí,
f) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb.),
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích.

Ministerstvo kultury nevyužilo možnosti uzavřít s vybranou právnickou osobou
smlouvu o pomoci při organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích (§23 zákona č. 130/2002 Sb.).

Uchazeč prokazuje splnění způsobilosti podle:
1. písm. a) § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.


předložením neověřené prosté kopie dokladu o dosažení vysokoškolského
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vzdělání v magisterském oboru hlavním řešitelem projektu, případně dalších
titulů v následném doktorandském studiu, vědeckých titulů doc., prof. atd.,
s uvedením citací maximálně 10-ti jím uplatněných nejvýznamnějších
výsledků výzkumu a / nebo experimentálního vývoje,


seznamem dalších řešitelů účastnících se na řešení projektu (řešitelský tým)
s uvedením

maximálně

10-ti

citací

dosažených

/

uplatněných

nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu a / nebo experimentálním vývoji
u každého člena řešitelského týmu, nebo v případě, že není řešitelský tým,
prohlášením „Projekt je řešen jediným řešitelem“,


pokud je vzhledem k zaměření projektu nezbytné, předložením neověřené
prosté kopie dalších oprávnění nebo jiných dokladů o splnění odborných
předpokladů, které přiloží k návrhu projektu,

2. písm. b) § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.


neověřenou prostou kopií dokladu o oprávnění k činnosti (dokladu o oprávnění
k podnikání, zřizovací nebo zakládací listiny či jiného obdobného dokumentu
se

stejnou

vypovídací

schopností).

Doklad

o

oprávnění

k činnosti

nepředkládají uchazeči zřizovaní Ministerstvem kultury a dále uchazeči
zřizovaní zákonem (např. zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění), nebo na základě
zákona (např. podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, v platném znění),
3. písm. c) až f) § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. neověřeným čestným
prohlášením, přičemž způsobilost uvedená v


písm. e) se v případě právnických osob prokazuje čestným prohlášením osoby
oprávněné jednat za uchazeče jako statutární zástupce,



písm. f) se v případě právnických osob prokazuje u všech osob, které
vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (všichni
členové představenstva, správní rady, jednatelé apod.)



vzorové Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži pro
právnickou osobu, organizační složku státu nebo organizační jednotku
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, je samostatně zveřejněno
na internetové adrese www.mkcr.cz – Výzkum a vývoj - Vyhlášení veřejné
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soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na rok 2013 a je přílohou č. 4a)
zadávací dokumentace.

V souladu

s ustanovením

§

18

odst.

8

zákona

č.

130/2002

Sb.,

a v souladu se stanovenými podmínkami programu NAKI je způsobilým
uchazečem výlučně výzkumná organizace.
A) Uchazeč, který byl v r. 2011 Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen
"RVVI") posuzován dle Postupu při posuzování výzkumných organizací pro
fázi 1, prokazuje způsobilost
neověřeným čestným prohlášením, podepsaným osobou oprávněnou jednat za
uchazeče jako statutární zástupce, že subjekt v době vyhlášení veřejné soutěže
splňuje veškeré podmínky stanovené výzkumné organizaci ustanovením § 2,
odst. 2, písm. d), body 1-3 zákona. Vzorové čestné prohlášení pro výzkumnou
organizaci je přílohou č. 4b) zadávací dokumentace.

Poskytovatel je povinen a vyhrazuje si právo s ohledem na platný Postup při
posuzování výzkumných organizací, prověřit výsledek posouzení uchazeče RVVI
pro fázi 1 – dle RVVI uveřejněného seznamu „Výsledek posouzení výzkumných
organizací – Fáze 1“, který byl schválený RVVI na zasedáních, konaných dne 30.
9. 2011 a 27. 1. 2012, dostupném na:
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=622660.

U uchazeče projektu, který předloží čestné prohlášení podle přílohy č. 4b),
ale nebude na tomto seznamu uveden, a který nebude postupovat dle písm.
B), to bude důvodem k vyloučení projektu z veřejné soutěže pro nesplnění
způsobilosti.

B) Pokud uchazeč není v době podání přihlášky projektu do veřejné soutěže ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 RVVI schválen
jako výzkumná organizace pro fázi 1 (v r. 2011 nežádal o posouzení RVVI pro
fázi 1 nebo žádal, ale s výsledkem negativním, popř. bylo posuzování přerušeno;
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tj. není uveden na seznamu výsledků posouzení k 27. 1. 2012) a současně
může předložit nové podklady, které mohou mít vliv na posouzení jeho
postavení pro fázi 1 Radou pro výzkum, vývoj a inovace, předloží:

1. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče jako
statutární zástupce, že subjekt v době vyhlášení veřejné soutěže splňuje
veškeré podmínky stanovené výzkumné organizaci ustanovením § 2, odst. 2,
písm. d), body 1-3 zákona. Vzorové čestné prohlášení pro výzkumnou
organizaci je přílohou č. 4b) zadávací dokumentace,
2. písemnou žádost o projednání uchazeče poskytovatelem jako výzkumné
organizace pro fázi 1 (výzkumná organizace splňující podmínky pro
poskytování účelové podpory) včetně všech relevantních dokumentů
(uvedených níže pod body 1)-5) jako „Kritéria posouzení a forma ověření“)
nezbytných k posouzení splnění kriterií RVVI vymezených v postupu pro
fázi 1:

Kritéria posouzení a forma ověření výzkumné organizace pro veřejnou soutěž
1) posuzovaný subjekt má samostatnou právní subjektivitu (tedy nejedná se jen
o pouhou součást nějakého subjektu, přičemž výzkumnou organizací nemůže být
fyzická osoba); výjimku tvoří organizační jednotky Ministerstva obrany
ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument
prokazující existenci právní subjektivity
výsledek: splňuje / nesplňuje
2) hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo
experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky,
publikování nebo převodu technologií, přičemž je třeba vzít v úvahu dvě
skutečnosti, podle kterých se tento parametr považuje za splněný (při současném
splnění obou skutečností):
a) pokud posuzovaný subjekt sice nebyl založen za účelem provádění výzkumu
(základního, aplikovaného) a experimentálního vývoje, ale podíl činností
subjektu v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje na jeho celkových
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činnostech převyšuje 50 %, případně pokud výzkumné činnosti představují
významný podíl na celkových činnostech subjektu (např. činnost „A“ 30 %,
činnost „B“ 30 %, výzkumná činnost 30 %, ostatní činnosti 10 %) měřeno
objemem finančních zdrojů alokovaných na jednotlivé činnosti;
b) jedná se o šíření výsledků vlastního VaVaI prostřednictvím výuky, publikování
a převodu technologií, přičemž v případě šíření prostřednictvím výuky se
jedná o součást širokého procesu výuky (výuka je komplexní, včetně poznatků
obecných či získaných mimo subjekt, avšak jsou v ní dostatečně v
nezanedbatelné míře obsaženy výsledky vlastní).
ověření [pro podmínky uvedené sub a) i b)]: zakládací listina, zřizovací listina
nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět činnosti nebo podnikání
(např. výpis z Obchodního rejstříku, Rejstříku veřejných výzkumných
institucí apod.); finanční dokumenty a výroční zprávy
výsledek: splňuje / nesplňuje
3) veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností (tj. do základního
výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje) nebo do výuky
ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument
prokazující tuto skutečnost; vnitřní předpis upravující investování zisku
do těchto činností, finanční dokumenty a výroční zprávy
výsledek: splňuje / nesplňuje
4) podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci
nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám
tohoto subjektu nebo výsledkům vytvořeným tímto subjektem
ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument
prokazující předmět činnosti nebo podnikání; případně čestné prohlášení
obou zúčastněných (posuzovaný subjekt i podnik s možností uplatňovat
vliv na posuzovaný subjekt)
výsledek: splňuje / nesplňuje
5) příjemce má vnitřním předpisem upraven způsob nakládání s výsledky
podle § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.
ověření: existence vnitřního předpisu upravujícího způsob nakládání s výsledky
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výsledek: splňuje / nesplňuje

Poskytovatel uchazečem předloženou žádost o jeho projednání jako
výzkumné organizace pro fázi 1 včetně předložených dokladů pro naplnění kriterií 1 5) předá RVVI a požádá o posouzení. Poskytovatel není odpovědný za obsah
uchazečem předložených podkladů. Za obsah a úplnost dokladů pro posouzení
uchazeče RVVI jako výzkumné organizace splňující podmínky pro fázi 1
(kriteria 1 - 5) odpovídá pouze uchazeč.

Žádost dle písm. B) bodu 2 nepředkládají účastníci projektu, o jejichž
projednání jako výzkumné organizace splňující kriteria dle fáze 1 Postupu při
posuzování výzkumných organizací (Postupu) požádal jiný poskytovatel
účelové nebo institucionální podpory než MK, a to v období do 2. 5. 2012
a současně o této žádosti nebylo RVVI rozhodnuto (popř. nebyl oznámen výsledek
posouzení).

Tyto

subjekty předloží

v rámci

veřejné

soutěže

ve

výzkumu,

experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 pouze neověřenou prostou kopii
písemné žádosti příslušného poskytovatele o jejich posouzení RVVI, zda splňují či
nesplňují podmínky stanovené pro výzkumné organizace dle fáze 1 Postupu.

Společná ustanovení pro prokazování způsobilosti uchazeče
1. Každý uchazeč prokazuje svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu
samostatně.
2. Navrhuje-li řešení jednoho projektu společně více uchazečů (projekty typu
příjemce + další účastník(ci) projektu či "konsorcium" příjemců), povinnost
prokázat svoji způsobilost se vztahuje na všechny uchazeče bez ohledu na jejich
postavení v rámci projektu.
3. V případě více uchazečů podílejících se na řešení jednoho projektu, předloží
požadované doklady podle § 18 odst. 2. písm. a) až f) a požadované doklady, že
uchazeč

je výzkumnou organizací, účastníci projektu prostřednictvím toho

uchazeče, který předkládá návrh projektu (u projektu typu: příjemce + další
účastník(ci) projektu prostřednictvím uchazeče-příjemce, u projektu typu:
konsorcium příjemců prostřednictvím uchazeče- příjemce-koordinátora).

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

7

5. číslo, ročník 2012

4. Pokud se uchazeč v jakékoliv roli podílí na více projektech, předloží požadované
doklady podle § 18 odst. 2 písm. b) až f) a požadovaný doklad, že uchazeč je
výzkumnou organizací, pouze k jednomu návrhu projektu; u ostatních návrhů
projektů povinně uvede každý uchazeč odkaz na tento návrh, a to formou
přiloženého listu s textem:
„Doklady o způsobilosti uchazeče (název uchazeče) …..................…….. dle §
18 odst. 2 písm. b) – f ) zákona č. 130/2002 Sb., a doklady, že uchazeč je
výzkumnou organizací, jsou přiloženy u přihlášky projektu s názvem
:……………….........................................“

II.

Návrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být
předložen písemně v počtu stejnopisů: počet účastníků projektu
v pozici příjemce + 2 a dále 1x na elektronickém nosiči dat (CD) ve
formátu uložení – textová část přihlášky ve formátu *. rtf (formát
*.pdf

je

pro

textovou

část

přihlášky

vyloučen)

a

tabulková

(rozpočtová) část ve formátu *.xls. Předložení dokladů způsobilosti
uchazeče k řešení navrhovaného projektu a dokladů o provedené
poptávce obvyklých cen dlouhodobého majetku (investic) a služeb,
které nejsou jedinečné, je specifikováno v zadávací dokumentaci.

III.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
začíná

vyhlášením

v Obchodním

věstníku,

prostřednictvím

Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(VES) a na webové stránce poskytovatele dne

2. května 2012

a končí dnem vyhlášení výsledků.
Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Soutěžní
lhůta počíná dnem následujícím po vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích, tedy 3. května 2012 a trvá do 22. června 2012.
Návrhy projektů je možné podávat pouze v českém jazyce:
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a) poštou na adresu:
Ministerstvo kultury
Odbor výzkumu a vývoje
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
Na obálce je nutné viditelně uvést „Veřejná soutěž 2013 - program NAKI
NEOTVÍRAT“, včetně identifikace (subjekt a adresa) odesílatele.
Rozhoduje den doručení návrhu projektu!
Pokud uchazeč podává více jak jeden návrh projektu, je nutné každý
z těchto podávaných projektů předat v samostatné obálce s výše uvedeným
označením, a to z důvodu evidence zásilky v elektronické spisové službě MK
(každému projektu bude přidělen jedinečný PID).

b) osobním doručením:
do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1,
a to nejpozději do 22. června 2012 do 14.00 hodin. Při pozdějším doručení
nelze zaručit přijetí návrhu projektu do konce soutěžní lhůty.
Na obálce je nutné viditelně uvést „Veřejná soutěž 2013 - program NAKI
NEOTVÍRAT“, včetně identifikace (subjekt a adresa) odesílatele.
Rovněž v případě osobního doručení projektů, pokud uchazeč podává více
jak jeden návrh projektu, platí podmínka, že každý projekt je nutné předat
v samostatné obálce s výše uvedeným označením.
Doručení návrhu projektu datovou schránkou není možné.

Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů
projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích. Hodnotící lhůta trvá od 23. června 2012 do 19. prosince 2012
včetně.
Po dobu trvání soutěžní lhůty je možno získat přihlášku návrhu projektu
(textovou i tabulkovou část (rozpočet projektu) - přílohy č. 3) a 3a) dle typu projektu)
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včetně zadávací dokumentace s uvedením požadavků na splnění podmínek pro
přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích a vzorová čestná prohlášení uchazeče (příloha č. 4a) a 4b) zadávací
dokumentace) na: internetové adrese: www.mkcr.cz v části Výzkum a vývoj –
Veřejná soutěž – Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích na rok 2013.

IV.

Poskytovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit, pokud budou
splněny podmínky stanovené § 24 zákona č. 130/2002 Sb. Rozhodnutí
o zrušení veřejné soutěže bude oznámeno stejným způsobem a na
stejném místě, jako vyhlášení veřejné soutěže. V případě zrušení
veřejné soutěže z důvodů uvedených v § 24 odst. 1 zákona č.
130/2002 Sb. nemá uchazeč nárok na úhradu vzniklých nákladů.

V.

Poskytovatel předpokládá, že Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
budou uzavřeny nejpozději do 18. února 2013

VI. Poskytovatel (identifikace dle §17 písm. g) zákona):

Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1
tel. (ústř.) 257 085 111
fax: 224 318 155
e-mail: posta@mkcr.cz
Detašované pracoviště :

Ministerstvo kultury
Odbor výzkumu a vývoje
Dukelských hrdinů 47
Praha 7
Kontaktní pracovník:
Milada Zikmundová
Tel: 224 301 431
e- mail: milada.zikmundova@mkcr.cz

Dotazy k veřejné soutěži je možné v soutěžní lhůtě, nejpozději však do 30. května
2012

podávat pouze písemnou formou a na přiloženém formuláři pro podání dotazu

(příloha č. 5) zadávací dokumentace) na e-mail milada.zikmundova@mkcr.cz, odpovědi
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poskytovatele budou rovněž pouze v písemné formě.

Na dotazy doručené po 30.

květnu 2012 nemůže poskytovatel z kapacitních důvodů reagovat.
Více informací o soutěži naleznete zde.

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

Latinskoamerická studia jako platforma
mezioborové a meziuniverzitní spolupráce
2 Vysokoškolské vzdělávání
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2. Vysokoškolské vzdělávání
17 256 042,85Kč
1.1.2012 - 31.12.2014
Nemrava Daniel, Mgr., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
http://www.last.upol.cz/

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

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vytvořit mezioborovou platformu pro komplexní studium
latinskoamerického regionu se zapojením českých a zahraničních odborníků z oborů
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románské filologie, filologie se zaměřením na aplikovanou ekonomii, politologie,
historie a kulturní antropologie. Projekt usiluje o propojení univerzitních pracovišť
v ČR, jejichž studijní programy jsou do značné míry zaměřeny na problematiku
Latinské Ameriky, o podporu málo rozvinuté spolupráce na úrovni společné inovace
studijních programů, tvorby a výměny studijních materiálů a samotné výuky 58
inovovaných předmětů. Díky inovacím a organizaci společné výuky bude možné
realizovat jedinečný studijní program, který jako jediný v rámci celé ČR bude nabízet
ucelené mezioborové studium Latinské Ameriky zahrnující hispánské, lusofonní
a frankofonní regiony. Výuka bude doplněna o přednášky zahraničních expertů.
Cílovou skupinou budou studenti UPOL a UHK. Celkem bude podpořeno nejméně
960 studentů a výuku zajistí 19 odborných pracovníků.
Cíle projektu:
Globálním cílem projektu je interdisciplinární propojení stávajících studijních
programů, které bude spočívat ve vytvoření společných předmětů a v inovaci
stávajících předmětů s interdisciplinárním přesahem.
Svým zaměřením projekt reaguje na dlouhodobě nedostatečnou pozornost
věnovanou latinskoamerickému regionu na českých univerzitách. Realizací projektu
chceme prohloubit znalosti v dané problematice a zvýšit
kvalifikovanost a konkurenceschopnost našich absolventů. Docílit toho chceme nejen
rozšířením nabídky předmětů, ale i důrazem na výuku většiny předmětů v cizích
jazycích,

kterými

bude

primárně

angličtina,

francouzština,

portugalština

a španělština. Zároveň díky pestrosti nabídky a důrazu na mezioborové studium
uplatnitelné v praxi chceme přilákat ke studiu více zájemců z jiných oborů.
Konkrétní výstupy projektu:
1. Inovace a výuka více než 50 povinných a volitelných předmětů oborů francouzská,
portugalská a španělská filologie, francouzština se zaměřením na aplikovanou
ekonomii, odborná francouzština pro hospodářskou praxi, politologie a kulturní
antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a oboru politologie latinskoamerická studia na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové.
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2. Vytvoření několika společných předmětů v rámci akreditovaných studijních
programů pro všechna zúčastněná pracoviště.
3. Dílčími výstupy je tvorba výukového materiálu, organizace studentských
konferencí v rámci výuky (min. 1 x na každé univerzitě), vzdělávání akademických
pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží či konferencí, nákup knih. Projekt
počítá i s přednáškami zahraničních odborníků nebo diplomatů ze zemí Latinské
Ameriky. Vybrané přednášky se budou zabývat i otázkou možností uplatnění po
ukončení studia.
4. Bude zřízen výukový portál na bázi programu Moodle a e-learnigový portál
WebCT, které umožní umístění výukových materiálů na internet a rozšíří interaktivní
formu výuky.

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

Centrum pro práci s renesančními texty
2. Vysokoškolské vzdělávání
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
32 252 471,65 Kč
1.1.2012 - 31.12.2014
Nejeschleba Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.
http://www.renesancni-texty.upol.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Stručný popis projektu:
Cílem projektu je rozvoj kvalitního vědeckého týmu, jehož odborným zaměřením je
studium renesančních textů.
Za pomoci angažování dvou významných zahraničních vědců bude vyzdvižena
exklusivita renesančního bádání na UP v Olomouci a umocněno jejich zasazení do
mezinárodních sítí výzkumu. Rozvoj týmu bude zajištěn prostřednictvím pořádání
odborných přednáškových cyklů (viz příloha č. 9), workshopů, konferencí (viz.
Příloha č.11), jichž se budou účastnit členové řešitelského týmu i studenti bak., mag.
a dokt. studijních programů UP.
Jednotliví členové řešitelského týmu v návaznosti na svou účast na pořádaných
aktivitách připraví nové výukové kursy úzce související s tématem bádání. Zasazení
do mezinárodních sítí výzkumu bude zajištěno pořádáním mezinárodních konferencí
a účastí jednotlivých členů řešitelského týmu na konferencích v zahraničí. Cílovou
skupinou budou vědečtí a pedagogičtí pracovníci FF UP Olomouc (členové
výzkumného týmu Centra pro práci s renesančními texty) a studenti bak., magis.
a dokt. programů FF UP Olomouc.
Cíle projektu:
Cílem projektu je 1. zvýšení excelence výzkumného týmu zaměřeného na studium
renesančních textů v Olomouci a 2. zasazení renesančních bádání v Olomouci do
sítí mezinárodního výzkumu. Konkrétněji se bude jednat o
-udržení badatelské skupiny zabývající se studiem renesančních textů na UP
v Olomouci a její odborný rozvoj,
-doplnění badatelského týmu o mladé badatele prostřednictvím zřízení iniciačních
pracovních pozic
- a konsolidace Centra pro studium renesančních textů na UP v Olomouci jako
ojedinělého centra renesančních
studií v ČR s evropskou a celosvětovou relevancí díky angažmá významných
zahraničních odborníků.
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Vedle vlastního vytvoření vědeckého týmu budou výstupem projektu
-přednášky k problematice renesančních studií určené pro členy řešitelského týmu
a pro studenty vysokých škol,
-workshopy pro členy řešitelského týmu,
-uspořádání odborných

tuzemských

vědeckých

konferencí a

mezinárodních

vědeckých konferencí (viz. Příloha č. 11),
-vytvoření prvního české-latinského elektronického slovníku, který výraznou měrou
zkvalitní budoucí práci s latinskými (nejen renesančními) texty.
Odborným výstupem budou též
-odborné publikace charakteru monografií a
-studie v odborných tuzemských a zahraničních časopisech.
V návaznosti na účast jednotlivých členů realizačního týmu na pořádaných aktivitách
vzniknou také
-

nové přednáškové a seminární cykly pro studenty UP bakalářského
a magisterského studia oborů filosofie, klasická filologie a romanistika.

Nezanedbatelným výstupem projektu bude také
-

zvýšení povědomí mezi studenty vysokých škol a odbornou veřejností
o kulturním významu regionu Střední Moravy v období humanismu
a renesance i v současnosti jako ojedinělého centra renesančních studií.
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Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

Inovace studia Historických věd na Univerzitě
Palackého
2. Vysokoškolské vzdělávání
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2. Vysokoškolské vzdělávání

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

27 318 648,68 Kč

Webové stránky projektu

1.1.2012 - 31.12.2014
Mašátová Jitka, Mgr.
 Gymnázium, Olomouc - Hejčín
 Vědecká knihovna v Olomouci
 Vlastivědné muzeum v Olomouci
 Základní škola a Mateřská škola Horka nad
Moravou, příspěvková organizace
http://esf.historie.upol.cz/

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

Stručný popis projektu:
Projekt

je

zaměřen

na

inovaci

výuky

historických

oborů,

která

vychází

z Dlouhodobého záměru činnosti UP pro období 2011-2015, oblast vzdělávání.
Projekt si klade za cíl diverzifikovat studium na bc., mgr. a dr. úrovni, přičemž vychází
Nár. kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání ČR (a tím z Boloňského procesu).
Prostředkem k realizaci je 1) zavedení nových kurzů zaměřených na profesní
dovednosti a znalosti včetně rozšířené výuky v cizích jazycích a interdisciplinárně
zaměřených kurzů, 2) několikaúrovňové propojení studia s praxí, 3) zavedení
e-learningových prvků, 4) podpora excelence doktorandů, 5) navázání spolupráce
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s jinými VŠ a 6) podpora internacionalizace. Cílovou skupinou jsou studenti
historických oborů FFUP, studenti učitelských oborů jiných fakult v aprobaci
s dějepisem a akademičtí pracovníci. Aktivity budou realizovány odbornými
pracovníky FFUP ve spolupráci s odborníky z jiných fakult, paměťových a dalších
domácích i zahraničních institucí.
Cíle projektu:
Cílem projektu je v souladu s Dlouhodobým záměrem činnosti UP pro období 20112015, oblast vzdělávání (s. 9, viz příloha) inovovat akreditované studijní programy
a obory tak, aby došlo k:
- ukončení procesu diverzifikace studijních oborů v souladu s Boloňským procesem
na základě Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání ČR, a to na bc.,
mgr. a dr. úrovni. Aktivity jsou přiřazeny jednotlivým úrovním studia. Rozvrstvení
zohledňuje rozšiřování segmentu pracovního trhu i optimální návaznost vzdělávání
v po sobě následujících stupních. Cílem inovace bc. stupně (KA1-4) je doplnění
studia o předměty zaměřené na praxi, na seznámení se současnými pracovními
postupy a právním rámcem oboru blízkých institucí a na získání zkušeností
s různými podobami terénního výzkumu. Cílem inovace mgr. stupně (KA5-7) je
modularizace studia, umožňující specializaci studentů. Nové kurzy kladou důraz jak
na znalosti současných oborových trendů a interdisciplinarity, tak na rozvoj
učitelských, manažerských a komunikačních dovedností vč. Jazykových kompetencí.
Cílem inovace dr. stupně (KA8) je podpora excelence budoucích mladých vědců.
- zavedení progresivních forem a metod vzdělávání. Za tímto účelem vznikne na bc.
úrovni systém různorodého proškolování studentů formou praktikantských míst
a terénní práce, na mgr. a dr. úrovni dojde k těsnějšímu propojení vzdělávání
s výzkumem a k cílené podpoře mimořádně nadaných studentů (zejména u studentů
dr. studia). Do progresivních forem vzdělávání dále patří i vytvoření e-learningové
podpory výuky.
- posílení spolupráce s aplikační sférou s cílem zvýšit konkurenceschopnost
a uplatnitelnost

absolventů.

V rámci

projektu

bude

navázána

spolupráce

s nejvýznamnějšími oborovými pracovišti v regionu.
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- systematickému proškolování a vzdělávání akademických pracovníků v oborových,
jazykových a pedagogických kompetencích, které bude mít zpětný dopad na
studenty ve všech úrovních studia.

SÁM SVÝM PÁNEM
Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci – inovace studijních programů v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií
Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0063
Příjemce dotace:

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 511/8, Olomouc

Partner projektu:

Sdružení CEPAC-Morava,
Jeremnekova 1142/42, Olomouc

Cílem projektu bylo zvýšení podnikatelských kompetencí studentů FF UP a skloubení
akademické kvalifikace s hospodářskou efektivitou. Významným přínosem projektu je
možnost lepšího uplatnění budoucích absolventů UP na trhu práce a posílení jejich
konkurenceschopnosti.
Studentům bylo v rámci volitelných disciplín pod názvem Podnikatelské minimum
nabídnuto komplexní modulové vzdělávání vycházející z modelu podnikatelských
kompetencí. Vzdělávací program zahrnoval moduly z oblasti ekonomiky, práva,
managementu, manažerských a počítačových dovedností.
V letech 2010 - 2012 proběhlo ve 2. etapách pilotní ověření vzdělávacího programu,
do kterého se přihlásilo celkem 255 studentů, z nichž 254 předmět absolvovalo
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a obdrželo osvědčení. Počet úspěšných absolventů vysoce převýšil původně
plánovaný počet 150 osob.
Zájem studentů o studium a zejména závěrečná evaluace potvrdily nejen úspěšnost
realizace projektu, ale také podstatnou mezeru v nabídce předmětů zaměřených do
oblasti podnikání. Za nejdůležitější výstup projektu proto považujeme potvrzení
opodstatněnosti zařazení vzdělávacího programu do portfolia standardně nabízených
volitelných předmětů na FF UP.
Podrobné informace o průběhu a sumarizovaných výstupech projektu lze zjistit
v závěrečné brožuře, která je zavěšena v elektronické podobě na webových
stránkách projektu nebo je k dispozici v tištěné verzi v projektové kanceláři.
Kontakty, informace, závěrečná brožura: http://samsvympanem.upol.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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Novinky v 7. rámcovém programu EU

Ve dnech 25. 4. 2012 – 4. 5. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7.

rámcového

programu

EU,

specifických

programů

Lidé

a Spolupráce. 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
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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

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Přehled investic EU do výzkumu a inovací
Na webové stránce Generálního ředitelství EK pro výzkum (DG RTD) byly
zveřejněny údaje o investicích EU do výzkumu

a inovací v průběhu sedmi

rámcových programů, tj. v období téměř 30 let (1984 – 2013). Přehled je dostupný
zde.
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Konzultace k budoucím síťovým technologiím
EK vyhlásila veřejnou konzultaci k výzkumu budoucích síťových technologií
v rámcovém programu Horizont 2020, ve kterém budou spadat pod druhou část
Vedoucí postavení v průmyslu (Industrial Leadership). Zapojit do konzultace se
mohou výzkumníci z průmyslu a akademické obce, poskytovatelé, výrobci či
současní i potencionální uživatelé až do 15. května 2012. Další informace včetně
podkladové dokumentace naleznete zde.

Návrh stanoviska Výboru regionů k Horizontu 2020
Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru region projedná návrh
svého stanoviska k příštímu rámcovému program Horizont 2020 na zasedání dne
23. dubna 2012. Text v současném znění je dostupný zde.

Stanovisko Švýcarska k návrhu H2020
Dokument s oficiálním stanoviskem Švýcarska k návrhu příštího rámcového
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je k dispozici zde.

Studie o dlouhodobém dopadu rámcových programů
Studii “Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme”
vypracovala pro Evropskou komisi společnost Technopolis a Science Metrix v rámci
projektu EPEC. Studie je dostupná zde.
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Finance, management, duševní vlastnictví

Informační balíček IPR Helpdesk
IPR Hepldesk zveřejnil Informační balíček o své práci a poskytovaných službách.
Balíček obsahuje tiskovou zprávu, fakta o IPR Helpdesk, přehled služeb a zkušenosti
uživatelů a k dispozici je zde.

Školení ke správě IP ve výzkumných projektech EU
Dne 6. června 2012 se v Ispře (IT) uskuteční školení ke správě duševního vlastnictví
v kolaborativních výzkumných projektech EU (Successfully managing IP in EUfunded collaborative research projects). Akce, kterou společně organizuje European
IPR Hepdesk, italská kancelář APRE a Generální ředitelství EK Společné výzkumné
středisko (JRC), se zaměří na správnou integraci a správu duševního vlastnictví
v projektech 7. RP. Program a registraci naleznete zde.

Případové studie IPR Helpdesk
IPR Helpdesk připravuje případové studie, které poskytnou nejen příklady
osvědčených postupů, ale i chyb, kterých je nutné se vyvarovat. První studie byla
vypracována ve spolupráci s londýnskou Vysokou uměleckou školou a představuje
význam založení centra pro duševní vlastnictví v akademických institucích.
K dispozici je zde.
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Další informace a analýzy

Kancelář CZELO se zapojuje do diskuse k návrhu Horizontu 2020
Návrh nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je
intenzivně diskutován na všech úrovních. Společnost Science|Business Publishing
Ltd. oslovila některé z hlavních aktérů věnujících se evropskému výzkumu
k problematice zjednodušování H2020 (doba k udělení grantu, timesheety, pravidla
účasti atd.) a jejich názory shrnula do článku „Horizon 2020: The devil is in the
details“, publikovaného dne 20. března 2012. Do diskuse se zapojila i vedoucí
kanceláře CZELO Anna Vosečková. Celý článek je k dispozici zde.

FP7 connections 2012 matchmaking conference
Dne 16. května 2012 se v Bratislavě (SK) koná akce pod názvem “FP7 connections
2012 matchmaking conference”, která se zaměří na praktické způsoby zapojování
podniků a dalších subjektů do projektových konsorcií. Další informace včetně
možnosti registrace jsou k dispozici zde.

Cestovní granty do zemí Karibiku
Projekt 7. RP EUCARINET podporující vědeckou spolupráci EU se zeměmi karibské
oblasti (Fostering EU-Caribbean research and innovation networks) otevřel výzvu
k žádostem o cestovní granty pro výzkumné pracovníky EU a zemí Karibiku s cílem
podpořit společnou účast v projektech 7. RP. Uzávěrky výzvy se liší dle tématu
(poslední je 20. 7. 2012). Detaily jsou dostupné na webové stránce projektu.
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Výstupy konzultace EUA k programu Erasmus pro všechny
Sdružení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo výsledky konzultací se svými členy
k návrhu příštího unijního programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež
a sport “Erasmus pro všechny” na léta 2014-2020. Tiskové prohlášení EUA je zde,
dokument s výstupy zde.

Výzva k rozvoji Znalostních aliancí
EK zveřejnila dne 30. března 2012 výzvu k předkládání návrhů na další rozvoj
znalostních aliancí. Jedná se o pilotní iniciativu zahájenou v r. 2011. EP se rozhodl
podpořit jejich další rozvoj a na r. 2012 alokoval rozpočet ve výši jednoho milionů
eur. Plně budou znalostní aliance implementovány v navrhovaném programu EU
Erasmus pro všechny (2014-2020). Znalostní aliance jsou strukturovanými
partnerstvími vzdělávacích institucí a inovačních partnerů. Text výzvy, která je
otevřena do 28. 6. 2012, naleznete zde.

Studie LERU o kancelářích pro transfer technologií
Liga evropských výzkumných univerzit (League of Euroepan Researh Universities,
LERU) zveřejnila studii obsahující 10 nejdůležitějších faktorů podmiňujících úspěšné
a efektivně fungující kanceláře pro transfer technologií na vysokých školách. Studii
pod názvem The TTO, a university engine transforming science in innovation
naleznete zde.
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropskému výzkumu

Školení pro předkladatele projektů Zdraví v 7. RP
Projekt Fit for Health organizuje školení pro zájemce o podání projektu do výzev
v oblasti zdraví v 7. RP, dvě jednodenní akce se uskuteční v italském Římě dne
15. června 2012 a ve španělském Madridu dne 6. července 2012. Účast je
bezplatná, je ale třeba se předem zaregistrovat. Více zde (IT) a zde (ES).

Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP
Informační den k prioritě Zdraví v 7. RP se uskuteční dne 29. května 2012 v Bruselu
v Belgii. Akci organizuje GŘ pro výzkum a inovace a jejím cílem je informovat
zájemce o nadcházejících výzvách a poskytnout praktická doporučení a rady pro
psaní projektů. Více informací a registraci 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.
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21. Severský kongres ke gerontologii
V dánské Kodani se 10. - 13. června 2012 uskuteční 21. Severský kongres ke
gerontologii. Stárnutí populace je v současné době aktuální společenskou výzvou,
tento kongres se tématu bude věnovat z mnoha perspektiv. Uzávěrka abstraktů je do
31. ledna 2012. Více informací a registraci naleznete zde.

Konference COST k personalizované medicíně
Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST) pořádá
konferenci k personalizované medicíně, která se uskuteční 17. - 22. června 2012 na
Kypru. Akce se zaměří především na oblast bioinformatiky, lékařské chemie
a medicíny. Více informací naleznete zde.

Kongres evropských společností pro toxikologii - EUROTOX 2012
Kongres evropských společností pro toxikologii EUROTOX 2012 se uskuteční 17. 20. června 2012 ve Stockholmu ve Švédsku. Více informací naleznete zde.

Mezinárodní zemědělská výstava a konference Agritech 2012
18. Mezinárodní zemědělská výstava a konference Agritech 2012 proběhne
v izraelském Tel Avivu ve dnech 15. - 17. května 2012. Jedná se o jednu z největších
akcí v oblasti zemědělských technologií. Více informací naleznete na webu zde.
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Výzvy 7. rámcového programu a další

Předběžná témata výzvy Zdraví v 7.RP
Evropská komise zveřejnila tzv. Orientation paper, jedná se o předběžný seznam
témat, pro která bude otevřena výzva priority Zdraví v 7. RP v červenci 2012.
Dokument je dostupný zde.

Pátá výzva IMI otevřena
Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI)
otevřela 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.

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

Další programy a informace

Únorový zpravodaj IMI
Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vydala únorové
číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete především informace k 5. výzvě IMI.
Zpravodaj je dostupný zde.
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Publikace k personalizované medicíně
Evropská federace nemocnic a zdravotní péče (HOPE) vydala publikaci s názvem
„Personalizovaná medicína v evropských nemocnicích“. V anglickém jazyce je
dostupná zde.

Záznam z akce věnované biotechnologiím
Dne 27. března 2012 se v Evropském parlamentu uskutečnila akce EuropaBio
k budoucnosti biotechnologií. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. Další
informace naleznete také zde.

Prezentace ze závěrečné konference projektu 4Biomass
Závěrečná konference projektu 4Biomass se uskutečnila 21. - 22. března 2012
v Berlíně. Prezentace řečníků zaměřené na výsledky projektu naleznete zde. Do
projektu byli zapojení i partneři z ČR.

Prohlášení k bioekonomice
Během předsednické konference zaměřené na bioekonomiku 26. - 28. března 2012
v Kodani vzniklo prohlášení „Bioeconomy in Action“. Obsahuje závěry, stanoviska
a další informace z konference, toto prohlášení tak oficiálně odstartovalo strategii
Evropské komise pro udržitelnou bioekonomiku, která byla vydána v únoru 2012.
Prohlášení je dostupné zde.
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INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE,

NANOTECHNOLOGIE,

MATERIÁLY,

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropskému výzkumu
Fórum WSIS 2012
Světový summit o Informační společnosti (World Summit on the Information Society,
WSIS) byl iniciován Organizací spojených národů s cílem vytvořit diskusní platformu
k problematice informačních a komunikačních technologií. V r. 2012 ho hostí
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a koná se ve dnech 14. - 18. května 2012
v Ženevě (CH). Program a registrace jsou zde.

Konference ICPAM 2012
Mezinárodní konference k čistým a aplikovaným matematickým vědám (ICPAM
2012) se koná ve dnech 7. - 8. července 2012 v Paříži (FR). Diskutován bude
nejnovější pokrok v oblasti teoretické i technologické s cílem podpořit transfer
znalostí. Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné zde.

Konference TridentCom 2012
8. ročník Mezinárodní konference k testování a výzkumným infrastrukturám pro vývoj
sítí a společenství (TridentCom 2012) se koná ve dnech 11. - 13. června 2012
v řecké Soluni. Hlavním cílem akce je diskuse o experimentálních výzkumných
infrastrukturách pro budoucí internet. Webová stránka konference je zde. Jeden ze
seminářů je organizován projektem INFINITY (PPP Future Internet) a informace
o něm naleznete zde.
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EUSIPCO 2012
Konference EUSIPCO-2012 (European Signal Processing Conference) organizovaná
Evropskou asociací pro zpracování signálu, řeči a obrazu (EURASIP) se koná ve
dnech 27. - 31. srpna 2012 v Bukurešti. Více informací.

ICT Proposers Day 2012
Evropská komise (DG INFSO) organizuje ve dnech 26. – 27. září 2012 ve Varšavě
čtvrtý ročník ICT Proposers Day 2012. Akce je mezinárodním informačním dnem pro
témata 10. a 11. výzvy ICT. Více informací .

Kalendář mezinárodních akcí v oblasti ICT
Na stránkách Evropské komise (DG INFSO) je k dispozici kalendář nadcházejích
akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kalendář je k dispozici zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další

Výzva k příspěvkům – Fórum AAL
Společný program Asistované žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living,
AAL) vyhlásil výzvu k zasílání příspěvků na Fórum AAL, které se koná ve dnech
24. - 27. září 2012 v holandském Eindhovenu. Příspěvky lze zasílat do 31. května
2012. Další informace o Fóru naleznete zde, text výzvy zde.
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Výzva k příspěvkům: konference GreenCom 2012
Ve francouzském Besançonu se ve dnech 11. - 14. září 2012 koná mezinárodní
konference k zeleným výpočetním vědám a komunikacím (Green computing and
communications, GreenCom 2012). Příspěvky na konferenci lze zasílat do
15.5.2012. Další informace jsou k dispozici zde.

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

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

Nabídka spolupráce do programů EUREKA/EUROSTARS: Smart, Integrated, and
High Tech LED Lighting System Design and Development , ALE Technologies,
Turecko.

Další programy a informace

Druhý certifikovaný referenční materiál nanočástice
Ústav pro referenční materiály a měření (IRMM) Společného výzkumného střediska
(JRC) EK vyvinul v pořadí již druhý certifikovaný referenční materiál nanočástice
(certified reference material, CRM) s kódem ERM-FD304, který se skládá
z křemičitých částic ve vodném prostředí. Detailní informace jsou k dispozici zde.
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Zpráva ze semináře Japonsko - EU k surovinám
Japonská agentura pro vědy a technologie (JST), Delegace EU v Japonsku
a Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zorganizovaly ve dnech
21. - 22. listopadu 2011 v Tokiu seminář k výzkumným aktivitám zaměřených na
nahrazování důležitých surovin a k budoucí spolupráci v této oblasti. Zprávu ze
semináře naleznete zde.

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

Akce k evropskému výzkumu

Obnovitelné zdroje pro vytápění a chlazení
Ve dnech 14. - 16. května proběhne v budově Evropského parlamentu v Bruselu
týden pro obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení „Renewable Heating
and Cooling Week“. Akce je pořádána za podpory evropské technologické platformy
RHC. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Helio a asteroseismologie
V rakouském Obergurglu se uskuteční akce s názvem „The Modern Era of Helio- and
Asteroseismology“, a to ve dnech 20. - 25. května 2012. Helioseismologie
a asteroseismologie se zabývají výzkumem nitra Slunce a hvězd. Pomáhají
předpovídat mj. sluneční magnetickou aktivitu, která má dopad na řízení vesmírných
misí. Akci spoluorganizuje European Science Foundation. Další informace naleznete
zde.
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Pozorování Země a management rizik
Mezinárodní fórum pořádané Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) zaměřené na
satelitní pozorování Země s ohledem na řízení geologických rizik se bude konat ve
dnech 21. - 23. května na řeckém Santorini. Podrobnosti naleznete zde.

Lesní požáry
V New Forest (Velká Británie) se ve dnech 22. - 24. května bude konat mezinárodní
konference věnovaná modelování, monitorování a řízení lesních požárů. Tyto požáry
představují složitý fenomén, na jehož zvládnutí má vliv mnoho různých faktorů.
Konference se proto zaměří na nejmodernější poznatky a nástroje k analýze
a předpovídání těchto jevů. Další informace jsou k dispozici zde.

Modelování změny klimatu
Ve dnech 27. května až 1. června se v Obergurglu (Rakousko) koná konference
s názvem „Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future“. Akce se
zaměří na vývoj změn klimatu a modely, pomocí kterých se tyto změny předpovídají.
Organizátorem akce je European Science Foundation. Více informací naleznete zde.

Sesuvy a pohyb sutin
V chorvatském Dubrovníku se ve dnech 29. - 31. května bude konat konference
věnovaná monitorování, simulaci, prevenci a odstraňování sesuvů a toků sutin. Tyto
sesuvy mají negativní vliv na přírodní procesy spojené s vodními zdroji a jsou také
vysoce nebezpečné pro obyvatele žijící v rizikových oblastech. Podrobnosti o akci
najdete zde.
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Waterborne Days
Ve dnech 19. - 21. června se ve španělském Santiago de Compostela budou konat
dny Waterborne (Waterborne Days). Podrobnosti by měly být k dispozici v dohledné
době zde.

Informační dny Energie
Evropská komise pořádá ve dnech 4. - 5. července v Bruselu informační den
a projektovou burzu k výzvě 7. RP Energie 2013. Více informací bude možné získat
v dohledné době na stránkách DG RTD zde.

Informační dny Doprava
Ve dnech 18. - 19. července se budou v Bruselu konat informační dny pro výzvu
7. RP 2013 v oblasti Doprava. Více informací bude k dispozici v brzké době zde.

Letní škola ESA
Evropská vesmírná agentura (ESA) organizuje letní školu jejímž cílem je připravit
studenty na novou éru evropské satelitní navigace. Letní škola proběhne ve dnech
16. - 26. července ve Francouzských městech Toulouse a Montauban a je určena
pro studenty, doktorandy, mladé zástupce průmyslu nebo národních agentur, kteří si
chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Podrobnosti naleznete zde.
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Satelitní technologie a obnovitelné zdroje energie
Dne 11. září se v rakouském Grazu uskuteční konference na téma obnovitelné
energie v souvislosti s využíváním satelitních technologií. Konference bude zacílena
především na příležitosti pro malé a střední podniky. Podrobnosti naleznete zde.

IEEE SmartGridComm
Ve dnech 17. - 20. října 2012 se v Bruselu uskuteční konference IEEE
SmartGridComm zaměřená na komunikace inteligentních elektrických sítí. Veškeré
podrobnosti 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

Návrh pracovního programu Vesmír 2013
Evropská komise zveřejnila na internetových stránkách návrh pracovního programu
oblasti Vesmír 7. RP pro výzvu 2013. Informace obsažené v dokumentu zatím nejsou
ve finální verzi. Může ještě dojít ke změnám. Konečná verze programu pak bude
k dispozici v polovině července 2012. Podrobnosti naleznete zde.
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Zpráva Advisory Group k dopravě
Poradní skupina oblasti Doprava 7. RP vydala pátou výroční zprávu o vývoji této
tematické priority. Dokument obsahuje mj. doporučení skupiny pro pracovní program
výzvy Doprava 2013. K dispozici je zde.

Navipedia
ESA (Evropská vesmírná agentura) vytvořila informační systém zaměřený na
satelitní navigaci s názvem „Navipedia“. Jedná se o nový referenční web věnující se
vývoji a pokroku v přípravě evropských navigačních systémů. Podrobnosti jsou
k dispozici zde.

Tendr: observatoř pro elektromobilitu
DG MOVE Evropské komise zveřejnilo veřejnou zakázku na Evropskou observatoř
pro elektromobilitu. Tato observatoř by mj. monitorovala trendy, zpracovávala
statistické údaje a identifikovala nedostatky v oblasti elekromobility v Evropě.
Nabídka je otevřená do 5. června 2012. Veškeré podrobnosti naleznete zde.

Zpráva ze semináře Japonsko - EU k surovinám
Japonská agentura pro vědy a technologie (JST), Delegace EU v Japonsku
a Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zorganizovaly ve dnech
21. - 22. listopadu 2011 v Tokiu seminář k výzkumným aktivitám zaměřených na
nahrazování důležitých surovin a k budoucí spolupráci v této oblasti. Zprávu ze
semináře naleznete zde.
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Inaugurační zasedání EPUE
Zahajovací zasedání Evropské platformy univerzit věnujících se výzkumu, vzdělávání
a odborné přípravě v oblasti energetiky (European Platform of Universities Engaged
in Energy Research, Education and Training, EPUE) se konalo ve dnech
23. - 24. února 2012 na Technické univerzitě v Delftu (NL). Zprávu o průběhu
zasedání včetně prezentací naleznete zde. Informaci u EPUE, která v současnosti
sdružuje 165 vysokých škol (včetně čtyřech českých – ČVUT, TU-VŠB, UP a ZČU),
je k dispozici zde.

Granty a kontrakty v dopravě a mobilitě
Evropská komise zveřejnila rozhodnutí o pracovním programu grantů a kontraktů
v oblasti dopravy a mobility pro rok 2012. Dokument naleznete zde.

Hodnotitelé pro projekty IEE, Marco Polo, Eco-innovation
Agentura EACI hledá nové hodnotitele projektů v programech Intelligent Energy
Europe (IEE), Eco-innovation a Marco Polo. Výzva je určena pro experty v oblastech
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, silniční dopravy a ekologizace
podnikání a výroby. Zájemci se mohu informovat zde.

Výzkumná agenda Smart Grids 2035
Evropská technologická platforma Smart Grids vydala aktualizovanou verzi
Strategické výzkumné agendy – do roku 2035. Dokument obsahuje strategické cíle
a prostředky (technologie), jimiž by měl sektor těchto cílů dosáhnout. Agenda je ke
stažení zde.
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Stážisté pro Clean Sky
Společná technologická iniciativa Clean Sky nabízí místo pro stážistu na období
6 - 12 měsíců. Úkolem stážisty bude podporovat činnost sekretariátu JTI. Zájemci se
mohou hlásit do 29. června 2012. Podrobnosti naleznete zde.

Studie pro sítě metra a tramvají v Evropě
Železniční technologická platforma ERRAC ve spolupráci s UITP vydala studii
věnovanou evropským systémům metra, lehké železnice a tramvají. Tato studie má
zmapovat vývoj, budoucí směřování a potřeby zmíněných systémů. Dokument je ke
stažení zde.

EURATOM

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropskému výzkumu

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
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"producenty znalostí" a lidmi, pro něž musí být technologický pokrok vztahován
k etickým, politickým a ekonomickým otázkám. Více informací.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

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

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

Další programy a informace

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE
Akce k evropskému výzkumu

Evropský týden MSP
V týdnu 15. - 21. října 2012 bude na různých místech v Evropě probíhat Evropský
týden malých a středních podniků (MSP), který organizuje Evropská komise. Cílem
akce je podpořit podnikání a šířit informace. Zájemci se mohou zaregistrovat k
organizování vlastní akce. Více informací naleznete zde.
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Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

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

Další programy a informace

Zpravodaj e-IRG
Letošní první číslo zpravodaje Reflexní skupiny pro e-Infrastruktury (e-IRG) vyšlo
v březnu a obsahuje, mimo jiné, závěry ze setkání delegátů ve Varšavě, strategický
dokument „e-Infrastructures in support of the Digital Agenda“ a novinky infrastruktur
PRACE, EGI a eScienceTalk. Zpravodaj naleznete zde.

Studie k politice soudržnosti a udržitelnému vývoji
Za podpory Evropské komise vznikla studie „Politika soudržnosti a udržitelný rozvoj“.
Naleznete ji v oddíle „Latest studies“ zde. Věnuje se tématu, jak může kohezní
politika přispět k rozvoji „zelené“ ekonomiky.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropskému výzkumu
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První Finanční fórum EUA
V prostorách salcburské univerzity (AT) se ve dnech 11. - 12. června 2012 koná
historicky první Finanční fórum EUA (Sdružení evropských univerzit), které poskytne
diskusní platformu pro instituce vysokoškolského vzdělávání, státní správu, veřejné
i soukromé poskytovatele financí a partnery. Na akci se můžete registrovat do 24. 5.
2012. Další informace jsou dostupné zde.

Výroční konference ACA 2012
Výroční konference Sdružení pro akademickou spolupráci (Academic Cooperation
Association, ACA) se pod názvem „Tying it all together“ uskuteční ve dnech 10. - 12.
června 2012 v Helsinkách (FI). Program a možnost registrace naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Cestovní granty do zemí Karibiku
Projekt 7. RP EUCARINET podporující vědeckou spolupráci EU se zeměmi karibské
oblasti (Fostering EU-Caribbean research and innovation networks) otevřel výzvu
k žádostem o cestovní granty pro výzkumné pracovníky EU a zemí Karibiku s cílem
podpořit společnou účast v projektech 7. RP. Uzávěrky výzvy se liší dle tématu
(poslední je 20. 7. 2012). Detaily jsou dostupné na webové stránce projektu.

Výzva k rozvoji Znalostních aliancí
EK zveřejnila dne 30. března 2012 výzvu k předkládání návrhů na další rozvoj
znalostních aliancí. Jedná se o pilotní iniciativu zahájenou v r. 2011. EP se rozhodl
podpořit jejich další rozvoj a na r. 2012 alokoval rozpočet ve výši jednoho milionů

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

42

5. číslo, ročník 2012

eur. Plně budou znalostní aliance implementovány v navrhovaném programu EU
Erasmus pro všechny (2014 - 2020). Znalostní aliance jsou strukturovanými
partnerstvími vzdělávacích institucí a inovačních partnerů. Text výzvy, která je
otevřena do 28. 6. 2012, naleznete zde.

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

Další programy a informace

Brožurka o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků
VŠCHT Praha vydala aktualizaci brožury "ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI" zahrnující legislativní změny z roku
2011. Příručka obsahuje informace o úkonech, které musí hostitelská organizace
učinit v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka, komentované
přílohy (dohoda o hostování, závazek k úhradě, dodatek k pracovní smlouvě,
prohlášení o shodě) a anglicko-český slovník často používaných frází a pojmů. Je
k dispozici ke stažení zde.

Výstupy konzultace EUA k programu Erasmus pro všechny
Sdružení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo výsledky konzultací se svými členy
k návrhu příštího unijního programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež
a sport “Erasmus pro všechny” na léta 2014 - 2020. Tiskové prohlášení EUA je zde,
dokument s výstupy zde.
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Inaugurační zasedání EPUE
Zahajovací zasedání Evropské platformy univerzit věnujících se výzkumu, vzdělávání
a odborné přípravě v oblasti energetiky (European Platform of Universities Engaged
in Energy Research, Education and Training, EPUE) se konalo ve dnech 23. - 24.
února 2012 na Technické univerzitě v Delftu (NL). Zprávu o průběhu zasedání včetně
prezentací naleznete zde. Informaci u EPUE, která v současnosti sdružuje 165
vysokých škol (včetně čtyřech českých – ČVUT, TU-VŠB, UP a ZČU), je k dispozici
zde.

Studie LERU o kancelářích pro transfer technologií
Liga evropských výzkumných univerzit (League of Euroepan Researh Universities,
LERU) zveřejnila studii obsahující 10 nejdůležitějších faktorů podmiňujících úspěšné
a efektivně fungující kanceláře pro transfer technologií na vysokých školách. Studii
pod názvem The TTO, a university engine transforming science in innovation
naleznete zde.

Výroční zpráva ERC za rok 2011
Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2011.
Dokument je dostupný zde.

Zpravodaj ERC
Evropská výzkumná rada (ERC) vydala březnové číslo svého newsletteru. Informuje
v něm např. o pětiletém výročí svého fungování a nabízí řadu rozhovorů. Zpravodaj
je k dispozici zde.
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Příručka pro hodnotitele
Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila příručku pro hodnotitele Synergy grantů
(vztahuje se k pracovnímu program 2012). Je k dispozici zde.

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

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

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

45

