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Vyhlášena veřejná soutěž GA ČR
Grantová

agentura

České

republiky

vyhlašuje

veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na
podporu
projektů

standardních
(dále

jen

“veřejná

grantových
soutěž“).

Návrhy grantových projektů - způsob řešení v základním výzkumu v následujících
oborech:
a. lékařské a biologické vědy,
b. společenské a humanitní vědy,
c. technické vědy,
d. vědy o neživé přírodě,
e. zemědělské a biologicko - environmentální vědy.

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů
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s předpokládaným zahájením řešení od 1. února 2013. Soutěžní lhůta začíná 17.
května a končí 28. června 2012.

Více informací naleznete na: http://www.gacr.cz/

Vyhlášena veřejná soutěž VES13
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích VES13 v programu mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II
(LH).
VES13 v programu KONTAKT II byla vyhlášena 16. 5. 2012 a bude ukončena
16. 7. 2012.
Mezinárodní dvoustranná spolupráce se v letošním roce týká těchto zemí:
USA, Japonsko, Izrael, Indie a Rusko.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyhlaseni-verejnesouteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich

Vyhlášen konkurs na obsazení
studentských programů (ESO)
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Evropská jižní observatoř (ESO) – mezinárodní astronomická organizace, jejímž
členem je i Česká republika – vypisuje konkurs na obsazení studentských programů
pro své pracoviště v Garchingu (u Mnichova) v Německu a pro špičkovou
observatoř v Chile.
Nabídka je určena hlavně (ale nejenom) studentům Ph.D. studijních programů
v oblasti fyziky a přidružených technických a přírodních věd. Zájemci mohou své
přihlášky (společně s požadovanými přílohami) v angličtině zasílat na adresu
organizace do 15. června 2012. Podrobnější informace jsou dostupné na
internetových stránkách:
http://www.eso.org/sci/activities/personnel.html

Vyhlášena veřejná soutěž Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu,
vývoji a inovacích v rámci programu "Komplexní udržitelné systémy
v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2013.
Zadávací dokumentace bude pro zájemce od 16. května 2012 na adrese
www.mze.cz

přístupem

na

www.nazv.cz.

do

28.

června

2012.

Více informací na:
http://www.nazv.cz/cz/vyhlaseni-souteze-148803.aspx
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MŠMT vyhlásilo rozvojové programy pro veřejné VŠ
Ministerstvo

školství,

mládeže

a

tělovýchovy

vyhlašuje rozvojové programy pro veřejné vysoké
školy pro rok 2013.

A. Institucionální rozvojový program
V rámci institucionálního rozvojového programu může ministerstvo jednotlivým
veřejným vysokým školám poskytnout dotaci, jejíž maximální výše bude stanovena
výpočtem orientačního limitu. Rozdělení těchto finančních prostředků bude
podmíněno

předložením

institucionálního

rozvojového

plánu

vysoké

školy

ministerstvu a jeho projednáním s ministerstvem.
Prostřednictvím institucionálního rozvojového plánu pro rok 2013 bude vysoká škola
deklarovat záměr dosáhnout konkrétních cílů, které si pro rok 2013 stanoví na
základě svého dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace pro rok 2013.
Institucionální rozvojový plán bude obsahovat návrh sledovatelných ukazatelů
výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění vymezených
cílů.
B. Centralizované rozvojové programy
Pro rok 2013 jsou pro centralizované projekty vyhlášeny následující rozvojové
programy:
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1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
V tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v
České republice.
V rámci programu se každá veřejná vysoká škola může zapojit nejvýše do tří
rozvojových projektů.
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 1 000 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 25 000 tis. Kč.
2. Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních
vysokých škol
V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

a)

podpora vytváření společných studijních programů (netýká se uskutečňování

těchto programů, ale pouze jejich přípravy);

b)

podpora mobilit studentů a akademických pracovníků v minimální délce trvání 28

dnů.
V rámci programu může každá veřejná vysoká škola předložit nejvýše jeden
rozvojový

projekt

jako

samostatný

řešitel

nebo

jako

spoluřešitel.

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 3 000 tis. Kč.

Možnost podat do 31. 10. 2012 - viz Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2013
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Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojovych-programu-pro-verejnevysoke-skoly-pro-2?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášena veřejná soutěž
v Programu bezpečnostního výzkumu ČR

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 30. května
2012

veřejnou

soutěž

ve

výzkumu,

experimentálním vývoji a inovacích Programu
bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015.
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra.
Soutěžní

lhůta

trvá

od

31.

května

2012

do

16.

července

2012.

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím
nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu
v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním
poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury
a proti přirozeným nebo průmyslovým pohromám.
1) Zvýšení bezpečnosti občanů s využitím nejnovějších technologií a poznatků
v návaznosti na situaci v národní a mezinárodní bezpečnosti – ochrana
obyvatelstva, boj proti terorismu, využití fyzikálních, chemických a biologických
prostředků

v

kriminalistice,

boj

s

kybernetickou

kriminalitou

aj.

2) Zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím
bezpečnost kritických infrastruktur, včetně zmírnění jejích důsledků –
energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotní péče aj.
3) Vytvoření a zkvalitnění technologií, technik, procesů, postupů a jejich
aplikace do praxe směřující k efektivnímu krizovému managementu na národní
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i mezinárodní úrovni - hodnocení rizik a postupů v krizových situacích, eliminace a
předcházení rizikového chování občanů, včasného varování občanů při živelných
pohromách, zásahového tréninku, vzdělávacích a výcvikových koncepcí, metod,
postupů a programů, zařízení a pomůcek pro přípravu a celoživotní vzdělávání
příslušníků složek Integrovaného záchranného systému ČR aj.

Více na http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx

Vyhlášena IGA MZ 2013 - 2015

Ministerstvo

zdravotnictví

30.

5.

2012

vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž
o účelovou podporu IGA MZ na léta 2013 – 2015. Soutěžní lhůta začíná 31. 05.
2012 a končí 13. 07. 2012
Účelová podpora IGA MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu
a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke
specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve
zdravotnictví. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Resortním
programu.
− zahájení řešení vybraných projektů je květen 2013 (s ohledem na skutečné datum
podpisu smluv),
− ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2015.
Více na http://iga.mzcr.cz/publicWeb/contest.jsp
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Norské fondy a fondy EHP

Norsko,

Island

a

Lichtenštejnsko

otevírají dveře zaměstnancům škol
Učitelé i nepedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí budou mít od roku 2013
možnost dalšího (sebe)vzdělávání v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu. Právě
tyto země jsou zapojeny do programu Norských fondů a fondů EHP, který si klade za
cíl snížení socioekonomických rozdílů v Evropě a posílení vztahů mezi zapojenými
státy a státy příjemce.
Norské fondy a fondy EHP nabízejí jednotlivcům možnost uskutečnit výjezd do
Norska, Lichtenštejnska a na Island a vzdělávacím institucím možnost realizovat
mezinárodní projekty s těmito zeměmi. Podpořeny budou dva typy aktivit: Projekty
mobilit a stáže a Projekty institucionální spolupráce. O mobilitu se mohou kromě
studentů VŠ, VOŠ a konzervatoří ucházet učitelé, ale i jiní pracovníci ve vzdělávání.
Zaměření mobilit může být rozličné. Žadatelé se mohou účastnit konferencí,
seminářů či workshopů v zapojených zemích nebo se mohou hlásit na tzv. jobshadowing (stínování) a sledovat práci odborníka na stejné pozici, jakou zastávají na
domovské instituci. Pracovníci ve vzdělávání by měli stínování realizovat vždy
v obdobném typu instituce, jako je instituce, na které působí v České republice.
Zajištěno tak bude maximální využití získaných poznatků a zkušeností po návratu
z mobility.
„Pro nepedagogické pracovníky se otevírá jedinečná příležitost zúčastnit se
mezinárodní mobility zaměřené na získání pracovních zkušeností a zlepšení
komunikačních dovedností. Norské fondy a fondy EHP jsou v tomto spíše výjimkou,
jelikož cílovou skupinu podobných programů zaměřených na mobility většinou tvoří
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pedagogové a studenti.“, uvádí Kristýna Kynclová z Domu zahraničních služeb, který
program spravuje.
Přihlášky tedy budou moci podávat například pracovníci vedení školy, manažeři,
pracovníci studijního, zahraničního, ekonomického či PR oddělení, administrativní
pracovníci, knihovníci, výchovní poradci, pracovníci správy školy aj. Přihlášku bude
moci podat buď jednotlivec (stáže) nebo celá instituce, která může naplánovat projekt
mobility například pro zaměstnance správy školy apod. Tím by mělo být
zaměstnancům vzdělávacích institucí umožněno ucházet se o mobilitu i samostatně,
tedy bez ohledu na aktivitu své instituce či její zapojení do projektů.
Kateřina Dlasková z Domu zahraničních služeb dodává: „Pozitivní ohlasy
z minulé fáze programu nás naplňují očekáváním, že i o novou etapu bude velký
zájem. Výzva pro předkládání grantových žádostí se otevře v červenci a potrvá do
konce září. Věříme, že program, jenž bude oficiálně zahájen v červnu, přispěje k
navázání užší spolupráce mezi jednotlivci a vzdělávacími institucemi a k využití
inovativních přístupů v českém školství.“

Více informací naleznete na: www.naep.cz

Kontakt pro média:
Mgr. Jitka Novotná
Media Relations NAEP/DZS
Gsm:723 540 511
jnpublicity@gmail.com
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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

Moderní přístup k aplikaci matematických
dovedností v přírodovědných a ekonomických
oborech
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
19 167 508,22 Kč
1. 6. 2012 – 31. 5. 2015
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

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

Stručný popis projektu:
Projekt je založen na modernizaci výuky přírodovědných oborů na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a ekonomických oborů na Moravské
vysoké škole Olomouc, která má roli partnera projektu. Modernizace výuky spočívá
v zavedení výuky práce s profesionálním matematickým software, který již dnes není
vytvořen výhradně pro účely matematiků, ale díky dlouholetému vývoji se stal
komplexním systémem s řadou funkcí a balíků využitelných v širokém spektru
přírodovědných a ekonomických oborů. Schopnost studentů pracovat s tímto
software bude dále využívána ve výuce v dalších oborech a bude studentům silnou
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oporou pro tvorbu bakalářských, diplomových, doktorských, případně dalších
seminárních prací. V rámci projektu vznikne také výukový portál, jehož cílem bude
sdílení již vytvořených prací v matematickém software nejen mezi studenty, ale také
mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky výše zmíněných škol.

Cíle projektu:
 Modernizace

matematických

dovedností:

Inovací

výuky

předmětů

"Matematický software v přírodovědných oborech", "Moderní prostředky ICT
ve výuce", "Software Mathematica pro ekonomy" (partner) v souvislosti
s vývoji moderní výpočetní techniky, např. v současnosti využití tabletů, získají
studenti schopnosti ovládat mohutný softwarový nástroj použitelný nejen
v matematice a fyzice, ale v celém spektru přírodních a ekonomických oborů
studovaných na Přírodovědecké fakultě a MVŠO.
 Modernizace aplikace matematických dovedností: Dovednosti získané pro
práci s matematickým software budou mít studenti příležitost aplikovat při
výuce odborných předmětů v celém spektru přírodovědných a ekonomických
oborů. K modernizaci aplikace matematiky v těchto oborech by měla přispět
i plánovaná podpora studentů v účasti na mezinárodních letních školách.
 Mezioborové vazby a mezioborová spolupráce: Moderní matematický software
(tj. zejména Mathematica a WolframAlpha) se neomezuje pouze na řešení
čistě matematických problémů, ale je vytvořen právě pro aplikaci v různých
oborech, především přírodovědných a ekonomických. Výuka práce s tímto
software bude zároveň ukazovat na celou řadu mezioborových vazeb.
 Zvyšování ICT kompetencí akademických pracovníků: Zapojením odborníků
ze zahraničí, kteří mají s moderními metodami aplikací matematických
dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech dlouholeté zkušenosti,
získají akademičtí pracovníci a pokročilí studenti (především v magisterských
a doktorských studijních programech) přehled o moderních přístupech
aplikace matematiky pro řešení různých problémů vhodných pro využití ve
výuce odborných předmětů.
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 Zkvalitnění vyučovacího procesu studia oborů souvisejících s matematikou:
Implementace profesionálního matematického software, který lze dnes
používat kromě počítačů a notebooků, také pomocí tabletů (iPad atd.)
prostřednictvím webových rozhraní, do výuky, přispěje ke zkvalitnění
vyučovacího procesu.

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

Inovace výuky ekonomických disciplín na
Univerzitě Palackého a její propojení s praxí
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2. Vysokoškolské vzdělávání
12 205 762,89 Kč
1.1.2012 - 31.12.2014
Slavíčková Pavla, Mgr., Ph.D.
http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedraaplikovane-ekonomie/projekty-opvk/

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

Stručný popis projektu:
Obsahem projektu je inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého
(dále UP) s ohledem na požadavky boloňského procesu, Národního kvalifikačního
rámce terciálního vzdělávání v ČR a Dlouhodobého záměru UP na období 20112015 za účelem posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce jako
nositelů regionálního rozvoje. Cílem projektu je podpořit diverzifikaci bakalářského
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a magisterského studia, zvýšit kvalitu a účelnost výuky a posílit spolupráci UP se
soukromou sférou v regionu při vzdělávání nových odborníků.
V rámci projektu bude zkvalitněno bc. studium ekonomických disciplín s ohledem na
potřeby budoucích zaměstnavatelů a inovována výuka v mgr. stupni studia formou
vytvoření e-learningových podpor ke stávajícím kurzům a zavedením výuky
v angličtině a sdílené výuky ve virtuálním prostředí.
Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a účelnost výuky ekonomických disciplín na UP
a prohloubit diverzifikaci bakalářského a magisterského stupně studia těchto
studijních oborů dle zásad Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání
v ČR (MŠMT, 2010, zejména s. 22-33) a s ohledem na požadavky znalostní
ekonomiky,

mezinárodních

trendů

ve

vysokoškolském

vzdělávání

a celospolečenských potřeb.
Cílem inovace bakalářského stupně studia je posílení konkurenceschopnosti
absolventů na trhu práce formou zvýšení jejich dovedností na základě požadavků
budoucích zaměstnavatelů. Důraz je kladen na vytvoření komunikačních kanálů mezi
univerzitou a soukromou sférou (KA 1), na přizpůsobení studentského výzkumu
poptávce

podnikatelského

sektoru,

posílení

intersektorální

mobility

mezi

akademickým prostředím a soukromou sférou (KA 2) a v neposlední řadě začlenění
studentských praxí u zaměstnavatelů do existujících studijních plánů (KA 3).
Na úrovni magisterského studia dojde k inovaci klíčových částí výuky formou
proškolení akademických pracovníků za účelem navýšení jejich odborných
kompetencí (KA 4, 5), k zavedení e-learningových podpor k existujícím seminářům,
k vytvoření nových seminářů v anglickém jazyce a k zavedení výuky ve virtuálním
prostředí (KA 6).
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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

Jazyková rozmanitost a komunikace
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
21 647 356,76 Kč
1.1.2012 - 31.12.2014
Veselovská Ludmila, doc.PhDr., M.A., Dr.
http://jarko.upol.cz/cz/

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

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecký tým z akademických pracovníků Filozofické
fakulty Univerzity Palackého (FF UP) v Olomouci (1. cílová skupina), který bude pod
vedením zkušeného zahraničního odborníka spolupracovat na poli zkoumání
jazykové rozmanitosti a kontaktu mezi jazyky. Užší provázanost jazykovědných sekcí
zúčastněných kateder FF UP povede ke zkvalitnění výzkumu i vzdělávacích aktivit.
Činnost týmu ovlivní odbornou část studijních programů jazykovědných oborů
zúčastněných kateder FF UP, a to jak aplikací získaných poznatků, tak zapojením
studentů (2. cílová skupina) do výzkumných aktivit. Podpora v rámci projektu zvýší
kvalitu výzkumu našich pracovníků i absolventů z hlediska ČR i mezinárodně
Klíčové aktivity:
1. Formování výzkumného týmu.
2. Realizace výzkumu jazykové rozmanitosti a komunikace.
3. Organizace a realizace workshopů a konferencí.
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4. Podpora vzdělávání studentů ve vědecko-výzkumné činnosti.
Cíle projektu:
Prvním hlavním cílem projektu je zformování kvalitního výzkumného týmu lingvistů
a optimalizace jeho pracovního prostředí.
a) Cílem je kvalitativní posun od skupiny jednotlivých badatelů k systematicky
spolupracujícímu týmu a zvýšení výzkumného potenciálu jednotlivců i celku. Proto
projekt chce:
- vytvořit platformu pro týmovou práci
- zvýšit odborné znalosti jednotlivců (účastí na workshopech, konferencích
a školeních)
- zprostředkovat komunikaci mezi odborníky s různým zaměřením s cílem podpořit
komplexní vnímání zkoumaných jevů
- zlepšit organizační dovednosti členů (psaní grantových žádostí, organizace
týmového bádání)
b) Cílem je podpořit výzkumné aktivity vycházející ze společného badatelského
programu (viz Příloha č. 12), protože společná tvůrčí činnost je podmínkou funkčního
týmu. Proto projekt chce:
- zavést diskuzi o dílčích složkách badatelského programu
- zavést vzájemnou kontrolu výstupů výzkumu (pravidelné reportování a "peer
reviewing")
- umožnit týmu provádět koordinovaný lingvistický výzkum
c) Cílem je posílit začlenění týmu do dění v oboru. Proto projekt chce:
- rozvinout styk členů týmů s odbornou komunitou podporou aktivní účasti na
konferencích
- podpořit styk týmu jako celku s odbornou komunitou založením a pořádáním
pravidelné lingvistické konference
Druhým hlavním cílem projektu je zvýšení vědeckého potenciálu a výzkumné
produktivity studentů.
a) Cílem je zkvalitnit výzkumnou složku studia lingvistiky na FF UP. Proto projekt
chce:
- inovovat kurzy metodologie výzkumu a kurzy s výzkumným rozměrem
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- motivovat nadané studenty k postgraduálnímu studiu lingvistiky
- přizvat studenty k aktivitám výzkumného týmu
b) Cílem je podpořit vzdělávání studentů v oblasti výzkumu. Proto projekt chce:
- vytvořit pozici asistenta výzkumu (který je zapojen do bádání týmu)
- podporovat aktivní účast studentů na konferencích
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Novinky v 7. rámcovém programu EU

Ve dnech 4. 5. 2012 – 21. 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

Zpráva EK o JTIs a JUs za r. 2010
Evropská komise zveřejnila dne 27. dubna 2012 zprávu o vývoji a aktivitách
společných technologických iniciativ (Joint Technology Initiatives, JTIs) a společných
podniků (Joint Undertakings, JUs) v r. 2010. Zprávu naleznete zde, doprovodný
dokument EK pak zde.
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Společné stanovisko CEN-CENELEC k Horizontu 2020
Dva evropské výbory pro standardizaci a pro elektrotechnickou standardizaci CENCENELEC zveřejnily své společné stanovisko k návrhu příštího rámcového
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Mimo jiné navrhují konkrétní kroky
k integraci standardizace do programu a využití standardů k podpoře transferu
inovací na trh a zvýšení dopadu výzkumných projektů. Dokument naleznete zde.

Další předběžné pracovní programy 2013 zveřejněny
Evropská komise zveřejnila další předběžné pracovní programy (výzvy) na rok 2013
(tzv.

Orientation

Papers),

které

budou

oficiálně

vyhlášeny

pravděpodobně

12. 7. 2012. Tentokrát se jedná o tematické oblasti Oceány budoucnosti, Energie,
Lidé (Akce Marie Curie) a EURATOM. Texty, které dosud nejsou finální, jsou
k dispozici zde.

Nová pozice Norska k H2020
Norsko zveřejnilo aktualizovanou pozici k návrhu příštího rámcového programu pro
výzkum a inovace Horizontu 2020. Shrnutí naleznete zde, plné znění zde.

Stanovisko britských Rad pro výzkum k H2020
Konečná verze stanoviska britských Rad pro výzkum (Research Councils UK, RCUK)
k návrhu EK programu Horizont 2020 z května 2012 je k dispozici zde.
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Stanovisko CNR k H2020
Italská Národní rada pro výzkum (CNR) zveřejnila dne 16. května 2012 své
stanovisko k příštímu rámcovému programu Horizont 2020. Obsahuje např.
komentáře k celkové struktuře, ke třem pilířům i k pravidlům účasti. Dokument je
dostupný zde.

Finance, management, duševní vlastnictví

EUA podporuje metodu full cost v H2020
Sdružení evropských univerzit (EUA) zveřejnilo dne 10. května 2012 své stanovisko
k návrhu Pravidel účasti příštího rámového programu pro výzkum a inovace
Horizontu 2020. Podporuje mimo jiné i zahrnutí metody skutečných nákladů (full
cost) jako jedné z možností. Dokument je dostupný zde.

Konference k informacím o patentech 2012
Evropský patentový úřad ve spolupráci s Německým patentovým úřadem organizují
ve dnech 6. – 8. listopadu 2012 v německém Hamburku konferenci pod názvem
„Patent Information Conference 2012“. Akce zahrne školící sekce, diskusní stoly
i přednášky ke nejdůležitějším aktuálním tématům evropského patentového systému.
Další informace jsou dostupné zde.

Další informace a analýzy
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Představení Evropských inovačních partnerství
Dne 4. května 2012 zorganizovala EK v Bruselu informační setkání, na kterém
představila aktuální stav vývoje pěti Evropských inovačních partnerství (Aktivní
a zdravé stárnutí, Zemědělská produktivita a udržitelnost, Suroviny, Chytrá města
a Voda). Prezentace naleznete na rakouské webové stránce ERA zde.

Letní škola ke spolupráci EU-Korea
Ve Vídni (AT) se ve dnech 2. – 6. července 2012 koná Letní škola ke spolupráci EUKorea v oblasti věd o životním prostředí a věd společenských. Akci organizuje projekt
7. RP KORANET a je určena začínajícím evropským a korejským výzkumných
pracovníkům a projektovým manažerům. Další informace jsou dostupné zde.

Mezinárodní konference EuroMed 2012
Na Kypru se ve dnech 29. října – 3. listopadu 2012 koná 4. Mezinárodní konference
EuroMed 2012 věnovaná kulturnímu dědictví. Mezi účastníky budou výzkumní
pracovníci, zástupci státní správy, profesionálové i praktici. Hlavním cílem akce je
projednat mezioborový a víceoborový výzkum hmotného i nehmotného kulturního
dědictví při využití špičkových technologií na ochranu, restaurování, uchování,
digitalizaci, dokumentaci a prezentaci obsahu kulturního dědictví. Další informace
jsou k dispozici zde.

Květnové číslo zpravodaje EK o mezinárodní spolupráci
V aktuálním

vydání

naleznete

informace

o

nejnovějším

politickém

vývoji,

o bilaterálních a multilaterálních aktivitách mezinárodní spolupráce EU v oblasti
VaVaI a přehled plánovaných akcí. Zpravodaj je k dispozici zde.
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Nástroj pro hodnocení strategií pro chytré specializace
Regionální výzkumné a inovační strategie pro chytré specializace (Regional research
and innovation strategies for smart specialisation, RIS3) budou výchozí podmínkou
pro regiony k čerpání strukturálních fondů EU 2014 - 2020. Společnost Joanneum
Research ve spolupráci s rakouským Spolkovým ministerstvem věd a výzkumu
a v rámci projektu OECD vypracovala nástroj RIS3 KEY pro sebehodnocení regionů.
Nástroj je úzce propojen s návodem EK pro RIS3 a zohledňuje zkušenosti
evropských i mezinárodních partnerů. Nástroj RIS3 KEY je k dispozici zde.

Zpravodaj JRC - květen 2012
Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo květnové číslo svého
zpravodaje. Zabývá se např. zásobami vody v Evropě a v Africe, dále informuje
o problematice energetických technologií, metodách testování karcinogenních
chemikálií a dalších tématech. Zpravodaj je dostupný zde.

Globální srovnávací systém výzkumu
Záznam kanceláře CZELO a akce konané dne 11. května 2012 v Bruselu, na které
byl představen Globální srovnávací systém výzkumu (GRBS) naleznete zde.

Činnosti Sekretariátu ITRE
V rámci neformální skupiny styčných kanceláří byla dne 8. května 2012 organizována
další z řady akcí tzv. IGLO Open, jejímž tématem byly činnosti Sekretariátu EP pro
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) při proejdnávání návrhu programu Horizont
2020. Informaci z akce si můžete přečíst zde, prezentace je k dispozici zde.
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Výroční konference EARTO
Zprávu o průběhu výroční konference sdružení EARTO (European Association of
Research and Technology Organizations), která se konala v Ženevě ve dnech
7. - 8. května 2012, naleznete zde.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropskému výzkumu

Informační den a partnerské setkání k výzvě KBBE v 7. RP
Informační den a partnerské setkání k výzvě pro rok 2013 v tematické prioritě KBBE
(zemědělství, potraviny a bioekonomika) v 7. rámcovém programu se uskuteční
16. července 2012 v Bruselu v Belgii. Více informací, registraci a předběžná témata
výzvy naleznete zde.

Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie - EFIB 2012
Evropské fórum pro průmyslové biotechnologie a bioekonomiku (EFIB 2012) se
uskuteční v německém Düsseldorfu v termínu 16. - 18. října 2012. V rámci této
konference se sejde řada zájemců z celého spektra bioekonomiky, výzkumné,
obchodní i politické sféra. Součástí budou i networkingová setkání. Více informací
naleznete zde.
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Výzvy 7. rámcového programu a další

Informace k 6. výzvě IMI
Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI)
zveřejnila informace k 6. výzvě pro předkládání projektových návrhů. Výzva se
zaměřuje na téma antimikrobiální rezistence. Podrobné informace naleznete zde.

Předpokládaná témata pro 7. výzvu IMI
Předpokládané okruhy témat pro příští výzvy (pravděpodobně 7. výzvu) IMI
naleznete zde. Témata se mohou ještě měnit.

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

Stipendijní příležitost pro výzkumníky v oblasti zdraví mužů
Metropolitní univerzita v Leeds (UK) nabízí pozice (na 1-2 roky) pro výzkumníky
s projektovými vizemi zaměřenými na oblast zdraví mužů. Uzávěrka vyjádření zájmu
je 27. června 2012. Podrobné informace naleznete zde.
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Výzva EK k zapojení do EIP k aktivnímu a zdravému stárnutí
Evropská komise vyzývá relevantní subjekty k zapojení do Evropského inovačního
partnerství (EIP) k aktivnímu a zdravému stárnutí. Podrobnější informace naleznete
zde.

INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE,

NANOTECHNOLOGIE,

MATERIÁLY,

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropskému výzkumu

Bezpečnost informačních systémů
V polském Gdaňsku se bude konat dne 25. června 2012 mezinárodní workshop
věnovaný

bezpečnostnímu

inženýrství

pro

informační

systémy.

Zvýšené

bezpečnostní problémy se dotýkají stále složitějších informačních systémů
a technologií. Ve výzkumné komunitě se proto prosazuje názor, že bezpečností
a informační systémy by měly být vyvíjeny ve vzájemné závislosti. Informace
o workshopu naleznete zde. Akce zaměřená na podobné téma - bezpečnost
v informačních systémech - se uskuteční v polské Vratislavi 28. června 2012.
Bezpečnost v IT systémech je jedním z výrazných problémů současnosti a potýká se
s ním velké množství firem a organizací, které nedokáží zajistit dostatečnou
bezpečnost svých interních informací. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Partnerská burza pro výzvy ICT 2013
Ve dnech 26. - 27. září 2012 se ve Varšavě koná akce, která poskytne příležitost
k vytvoření konsorcií pro předkládání projektů do výzev v oblasti ICT na rok 2013.
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Účastníci navíc dostanou aktuální informace o výzvě přímo od zástupců EK včetně
návodu, jak připravit co nejlepší návrh projektu. Burza je organizována Generálním
ředitelstvím EK pro Informační společnost a média, polským Ministerstvem věd
a vysokého školství a polským NCP. Detaily včetně programu a registrace naleznete
zde.

Konference k bezpečnosti a soukromí v digitálním světě
V Bruselu se dne 20. června 2012 koná půldenní konference „Security and privacy
in the digital world - Solutions from the Smart Security Industry”, kterou organizuje
sdružení EUROSMART. Akce se zaměří na tři hlavní témata: bezpečnost mobilních
zařízení, aplikací a transakcí; chytrá vestavěná ochrana pro Internet věcí; a digitální
identita a správa „cloud based“ služeb. Program a možnost registrace jsou dostupné
zde.

Seminář k úloze ICT RIs v Horizontu 2020
Projekt OSIRIS, jehož cílem je poskytovat strukturované informace a modely
nadnárodních evropských výzkumných infrastruktur v oblasti ICT státním úředníkům,
organizuje v prostorách evropského parlamentu dne 20. června 2012 seminář
k úloze výzkumných infrastruktur v oblasti ICT v příštím rámcovém programu pro
výzkum a inovace Horizont 2020. V případě zájmu o účast se registrujte zde.

Evropské sympózium k modelování a simulaci
Ve dnech 19. – 21. září 2012 se Vídni (AT) koná 24. ročník Evropského sympózia
k modelování a simulacím (European Modelling and Simulation Symposium, EMSS).
Další informace jsou k dispozici na webové stránce EMSS 2012.
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Mezinárodní konference ICEEN
Mezinárodní

konference

k energetice

a

environmentálním

nanotechnologiím

(International Conference on Energy and Environment-Related Nanotechnology,
ICEEN) se koná ve dnech 21. – 24. října 2012 v Pekingu. Další informace včetně
registrace naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další

Nová výzva 7. RP vyhlášena: PPP Budoucí internet
Dne

17.

května

2012

zveřejnila

EK

druhou

výzvu

partnerství

veřejného

a soukromého sektoru Budoucí internet (PPP FI) v rámci specifického programu
Spolupráce a tematické priority ICT. K dispozici je rozpočet ve výši 80 milionů eur.
Jednokolové předkládaní návrhů projektů je otevřeno do 24.10.2012. Pro další
informace klikněte zde.

Výzva k příspěvkům – cloudové technologie a bezpečnost
Letošní setkání C&ESAR 2012 (Computer & Electronics Security Applications
Rendez-vous) se koná ve dnech 20. - 22. listopadu 2012 ve francouzském Rennes
pod názvem “Cloud and security - threat or opportunity?”. Zaměří se na otázky
bezpečnosti cloudových technologií při sdílení aplikací, služeb či infrastruktur až po
dopady na nové obchodní ekosystémy. Informace o konference naleznete zde.

Zakázka na služby: digitální komunikační služby pro EIT
Evropský inovační a technologický institut oznámil zakázku na služby - Poskytnutí
nové internetové stránky nebo internetového portálu EIT, její následnou údržbu,

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

27

6. číslo, ročník 2012

modernizaci a hostování a rozvíjení digitálního marketingu a sociálních médií. Lhůta
pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je 22. 6. 2012. Veškerá dokumentace je
k dispozici zde.

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

Další programy a informace

Společné stanovisko CEN-CENELEC k Horizontu 2020
Dva evropské výbory pro standardizaci a pro elektrotechnickou standardizaci CENCENELEC zveřejnily své společné stanovisko k návrhu příštího rámcového
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Mimo jiné navrhují konkrétní kroky
k integraci standardizace do programu a využití standardů k podpoře transferu
inovací na trh a zvýšení dopadu výzkumných projektů. Dokument naleznete zde.

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

Akce k evropskému výzkumu

Skladování vodíku
Ve dnech 14. - 18. června se v norském Hurtigrutenu koná konference zaměřená na
perspektivu materiálů sloužících ke skladování vodíku. Způsobů skladování vodíku
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existuje větší množství, ovšem zatím se neobjevil takový, který by mohl být používán
v širším měřítku. Podrobnosti o akci naleznete zde.

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj
Třetí mezinárodní konference zaměřená na kulturní dědictví a udržitelný rozvoj se
uskuteční v portugalském Portu ve dnech 19. - 22. června 2012. Akce si klade za cíl
řešit otázku, jakým udržitelným způsobem zachovat kulturní památky a další objekty
pro následující generace. Podrobnější informace naleznete zde.

Přenosy tepla
Mezinárodní konference zaměřená na simulaci a experimenty s přenosem tepla se
bude konat v chorvatském Splitu ve dnech 27. - 29. června. Transfer tepla hraje
významnou roli v oblastech udržitelného rozvojem, snižování skleníkových plynů
nebo např. biomedicíny. Podrobnosti o konferenci naleznete zde.

Udržitelnost energetických, vodních a environmentálnách systémů
Ve dnech 1. - 6. července 2012 se v makedonském Ohridu koná sedmá mezinárodní
konference

zaměřená

na

udržitelný

rozvoj

energetických,

vodních

a environmentálních systémů. Podrobnosti naleznete zde.

Ochrana půdy
Konference zaměřená na studium půdy s názvem „Eurosoil 2012: Soil science for the
benefit of mankind and environment“ se uskuteční ve dnech 2. - 6. července 2012
v italském Bari. Jednou z otázek konference bude jak zachovat půdu a orné plochy
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s ohledem na stále narůstající světovou populaci, zvyšující se nedostatek vody,
zvýšenou potřebu potravin a postupnou degradaci půdy. Podrobnosti naleznete zde.

Letní škola ke spolupráci EU-Korea
Ve Vídni (AT) se ve dnech 2. – 6. července 2012 koná Letní škola ke spolupráci EUKorea v oblasti věd o životním prostředí a věd společenských. Akci organizuje projekt
7. RP KORANET a je určena začínajícím evropským a korejským výzkumných
pracovníkům a projektovým manažerům. Další informace jsou dostupné zde.

Mezinárodní konference ICEEN
Mezinárodní

konference

k energetice

a

environmentálním

nanotechnologiím

(International Conference on Energy and Environment-Related Nanotechnology,
ICEEN) se koná ve dnech 21. – 24. října 2012 v Pekingu. Další informace včetně
registrace naleznete zde.

Školení k biorafinériím
Ve dnech 29. října až 1. listopadu 2012 se bude v nizozemském Wageningenu konat
školení na téma principů a technologií pro biorafinérie. Registrace je otevřena do 30.
června. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

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

Sdělení Evropské komise k EIP pro vodu
Evropská komise zveřejnila dne 10. května Sdělení týkající se EIP (Evropské
inovační partnerství) pro vodu. Dokument včetně dalších informací o tomto
partnerství naleznete zde.

Informace k výzvě Clean Sky
Společná technologická iniciativa Clean Sky zveřejnila první soubor odpovědí na
otázky týkající se dvanácté výzvy pro předkládání návrhů projektů. Dokument
naleznete zde.

Výzva ACQUEAU
Klastr programu EUREKA s názvem ACQUEAU otevřel šestou výzvu pro podávání
návrhů projektů. Tři hlavní témata výzvy jsou oblasti Voda a energie, Voda a průmysl
a otevřené téma v kontextu Modré knihy ACQUEAU. K výzvě se 28. června
v Bruselu bude konat projektová burza. Podrobnější informace naleznete zde.

Soutěž pro poskytovatele satelitních služeb
GMES Masters otevírá soutěž pro poskytovatele satelitních služeb spojených
s monitorováním Země. Vítězná služba získá mj. finanční podporu ze strany
Evropské komise. Možnost přihlásit se do soutěže a hlasovat pro nejlepší službu
bude otevřena do 16. září 2012. Podrobnosti naleznete zde.
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EURATOM

Seminář k ukládání jaderného odpadu
Ve francouzském Montpellier se ve dnech 25. – 26. října 2012 koná seminář
EURATOM Disposal Programme Dissemination Workshop (EURADISS 2012).
V případě zájmu se můžete registrovat do 21.9.2012. Další informace naleznete zde.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropskému výzkumu

Letní škola ke spolupráci EU-Korea
Ve Vídni (AT) se ve dnech 2. – 6. července 2012 koná Letní škola ke spolupráci EUKorea v oblasti věd o životním prostředí a věd společenských. Akci organizuje projekt
7. RP KORANET a je určena začínajícím evropským a korejským výzkumných
pracovníkům a projektovým manažerům. Další informace jsou dostupné zde.

Mezinárodní konference EuroMed 2012
Na Kypru se ve dnech 29. října – 3. listopadu 2012 koná 4. Mezinárodní konference
EuroMed 2012 věnovaná kulturnímu dědictví. Mezi účastníky budou výzkumní
pracovníci, zástupci státní správy, profesionálové i praktici. Hlavním cílem akce je
projednat mezioborový a víceoborový výzkum hmotného i nehmotného kulturního
dědictví při využití špičkových technologií na ochranu, restaurování, uchování,
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digitalizaci, dokumentaci a prezentaci obsahu kulturního dědictví. Další informace
jsou k dispozici zde.

Konference HERITAGE 2012
V portugalském Portu ve dnech 19. – 22. června 2012 proběhne 3. ročník
Mezinárodní konference ke kulturnímu dědictví a udržitelnému rozvoji (HERITAGE
2012). Akce z globálního pohledu posoudí provázanost kulturního dědictví s různými
oblastmi udržitelného rozvoje (co se děje ve výzkumu, metodologiích, pracovních
nástrojích, směřování do budoucna atp.). Další informace jsou dostupné zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

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

Další programy a informace

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE

Akce k evropskému výzkumu

Seminář k úloze ICT RIs v Horizontu 2020
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Projekt OSIRIS, jehož cílem je poskytovat strukturované informace a modely
nadnárodních evropských výzkumných infrastruktur v oblasti ICT státním úředníkům,
organizuje v prostorách evropského parlamentu dne 20. června 2012 seminář
k úloze výzkumných infrastruktur v oblasti ICT v příštím rámcovém programu pro
výzkum a inovace Horizont 2020. V případě zájmu o účast se registrujte zde.

Kongres ERSA 2012 na téma "regiony v pohybu"
Sdružení European Regional Science Association (ERSA) pořádá kongres s názvem
"Regions in Motion - Breaking the Path", který se uskuteční 21. - 25. srpna 2012
v Bratislavě na Slovensku. Akce nabídne řadu prezentací z oblastí regionálního
výzkumu. Více informací zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

14. výzva CORNET
ERA-NET CORNET vyhlásil 14. výzvu pro předkládání projektových návrhů pro
společné výzkumné projekty. Výzva je určena konsorciím složených z asociací,
klastrů, svazů či uskupení průmyslových podniků z nejméně 2 různých zemí
zapojených do CORNET. Uzávěrka je 28. září 2012, více informací je zde.

Zakázka na služby: digitální komunikační služby pro EIT
Evropský inovační a technologický institut oznámil zakázku na služby - Poskytnutí
nové internetové stránky nebo internetového portálu EIT, její následnou údržbu,
modernizaci a hostování a rozvíjení digitálního marketingu a sociálních médií. Lhůta
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pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je 22. 6. 2012. Veškerá dokumentace je
k dispozici zde.

Příručka Průvodce účetnictvím pro malé a střední podniky
Generální ředitelství EK pro podnikání a průmysl vyhlásilo veřejnou zakázku na
vytvoření publikace „Průvodce účetnictvím pro malé a střední podniky“. Tato příručka
by měla být zaměřena na další rozvoj osvědčených účetních postupů pro různé typy
právnických osob a velikosti malých a středních podniků, které nejsou regulovány v
účetní oblasti na úrovni EU. Uzávěrka je 28. června 2012. Bližší podrobnosti se
dozvíte zde a zde.

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

Další programy a informace

Představení Evropských inovačních partnerství
Dne 4. května 2012 zorganizovala EK v Bruselu informační setkání, na kterém
představila aktuální stav vývoje pěti Evropských inovačních partnerství (Aktivní a
zdravé stárnutí, Zemědělská produktivita a udržitelnost, Suroviny, Chytrá města a
Voda). Prezentace naleznete na rakouské webové stránce ERA zde.
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Pracovní program EIT na léta 2013 – 2015
Evropský inovační a technologický institut představil dne 3. května 2012 svůj tříletý
pracovní program (Triennial Work Programme, TWP) s podtitulkem “From Set-up to
Consolidation and Growth”. Program poskytuje přehled strategických cílů EIT na
období 2013 – 2015, které mají konsolidovat a sladit jeho činnosti a zahájit přípravu
na splnění priorit definovaných Strategickou inovační agendou 2014-2020 (Strategic
Innovation Agenda) připravenou EK. Dokument je k dispozici zde.

Nástroj pro hodnocení strategií pro chytré specializace
Regionální výzkumné a inovační strategie pro chytré specializace (Regional research
and innovation strategies for smart specialisation, RIS3) budou výchozí podmínkou
pro regiony k čerpání strukturálních fondů EU 2014-20. Společnost Joanneum
Research ve spolupráci s rakouským Spolkovým ministerstvem věd a výzkumu
a v rámci projektu OECD vypracovala nástroj RIS3 KEY pro sebehodnocení regionů.
Nástroj je úzce propojen s návodem EK pro RIS3 a zohledňuje zkušenosti
evropských i mezinárodních partnerů. Nástroj RIS3 KEY je k dispozici zde.

Květnový zpravodaj CORNET
Květnový zpravodaj programu ERA-NET CORNET naleznete zde. Partnerem
CORNET za Českou republiku je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jak na chytrou specializaci regionů
Užitečné dokumenty a aktuality (příručka, příklady dobré praxe, seznam akcí atd.) ke
konceptu chytré specializace regionů naleznete na webu – platformě Evropské
komise k chytré specializaci zde.
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Magazín DG Regio
Generální ředitelství EK pro regionální politiku vydalo jarní číslo svého magazínu.
Toto číslo je věnováno především kohezní politice, dále také inovacím v odlehlých
regionech, problematice eGovernment, dánskému předsednictví v Radě EU a dalším
tématům. Magazín je on-line dostupný zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Důležité změny ve výzvách ERC
Evropská výzkumná rada (ERC) upozorňuje na důležité změny v souvislosti
s vyhlášením výzev pro rok 2013. Granty pro začínající výzkumníky (Starting grants)
budou rozděleny na dvě schémata: Starting grants a Consolidator grants. Další
změny nastaly v souvislosti s uzávěrkami a harmonogramem výzev. Veškeré
informace jsou dostupné zde.

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

Globální srovnávací systém výzkumu
Záznam kanceláře CZELO a akce konané dne 11. května 2012 v Bruselu, na které
byl představen Globální srovnávací systém výzkumu (GRBS) nalezenete zde.

Závěrečná konference projektu 7. RP EUIMA
Dne 10. května 2012 proběhla závěrečná konference projektu 7. RP EUIMA
(European Universities Implementing their Modernisation Agenda), který byl
dvouletou podpůrnou akcí financovanou ze specifického programu Kapacity (Věda
ve společnosti, SiS) 7. RP. Záznam z akce nalezenete zde.

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