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COS Pivot – Databáze pro podporu financování vědy
a výzkumu – zkušební přístup UP

Univerzita

Palackého

bude

mít

od 17. 9. 2012 v rámci zkušebního
přístupu

možnost

na

měsíc vstupovat

do databáze COS Pivot, která je určena
pro pracovníky ve vědě a výzkumu a postgraduální studenty. Databáze Pivot nabízí
vyhledávání příležitostí k financování a vyhledávání potenciálních partnerů pro vědu
a výzkum, zároveň také umožňuje prezentovat informace o pracovnících z UPOL
a jejich vědecké činnosti. Vědečtí pracovníci tak mohou nacházet nové cesty pro
financování svých projektů a pro navázání spolupráce s odborníky z celého
světa.
COS Pivot nabízí informace o možnostech financování pro různé účely:
výzkum, spolupráce, cestování, stipendia, další vzdělávání, konference, stáže, nákup
vybavení a další náklady související s vědou a výzkumem. Databáze obsahuje cca
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26 000 záznamů o aktuálně platných příležitostech. Uživatelům, kteří mají v databázi
vystaven svůj odborný vědecký profil (viz níže), systém automaticky na základě
zadaných profesních zájmů zobrazuje nejnovější nabídku relevantních zdrojů
financování. Registrovaní uživatelé si navíc mohou nastavit zasílání novinek na svůj
e-mail na základě zadaných klíčových slov.
COS Pivot také umožňuje přístup k téměř 3 milionům záznamů (odborných
profilů) o aktivních vědeckých pracovnících ve 200 oborech z více než 2 500
institucí
v 75 zemích světa – z toho přes 35 000 profilů odborníků z Česka a 5 400 ze
Slovenska. V profilu vědeckého pracovníka naleznete mimo jiné životopisné
a profesní informace, kontaktní údaje, oblasti zájmu, citace vědeckých publikací,
účast na grantech a seznamy spolupracovníků. O zařazení vlastního odborného
profilu (v angličtině) do databáze lze jednoduše požádat vyplněním formuláře.
Zkušební přístup je nastaven pro počítačovou síť univerzity. Pro využití všech
funkcí a možnost přístupu i z počítače mimo síť univerzity doporučujeme vytvořit si
svůj osobní uživatelský účet – jednoduchou registraci provedete na adrese
https://pivot.cos.com/register.
Vstup do databáze: https://pivot.cos.com nebo http://www.infozdroje.cz.
Ve středu 26. 9. 2012 od 10.00 hodin proběhne online školení v češtině, viz
http://www.aip.cz/kalendar.php. Není třeba nikam jezdit, stačí se na školení
přihlásit a mít k dispozici vlastní počítač s připojením na internet a se sluchátky.
Pro seznámení s databází doporučujeme především uživatelské manuály
(v angličtině), které naleznete na http://pivot.cos.com/support a krátká ukázková
videa na YouTube (v angličtině) na http://www.youtube.com/user/ProQuestPivot.
Přehled všech školících materiálů a návody v češtině pak naleznete na stránkách
http://www.aip.cz/titul.php?titul=2914.
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Inovace Patent – II. výzva programu – prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje
druhou

výzvu

k

podávání

žádostí

o podporu v programu INOVACE – PATENT, a to
formou

kontinuálního,

avšak

časově

omezeného

příjmu

žádostí.

Příjem

elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. září 2011
prostřednictvím internetové aplikace eAccount.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,05 mld Kč. Příjem RŽ od 1. 9. 2011 do
30. 9. 2012 a příjem PŽ od 1. 9. 2011 do 4. 1. 2013.
Výzvou jsou definovány podmínky programu INOVACE pro projekty na ochranu
právprůmyslového vlastnictví. Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit
zvýšeníintenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými
a

středními

podnikateli,

vědeckovýzkumnými

institucemi,

vysokými

školami

a fyzickými osobami.
Podporované aktivity:
 Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR.
 Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí,
užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného
vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů
v zahraničí a ochranných známek v zahraničí.
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Oprávnění žadatelé:
 Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
 Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle zákona
č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
Formální podmínky přijatelnosti projektu:
 Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m.
Prahy.
 Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště příjemce
 podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti
 předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.
 Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:
-

rovné příležitosti mezi muži a ženami,

-

udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí.

Podrobnější informace na http://www.mpooppi.cz/document.file.php?idDocument=1311

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty – prioritní osa 5.

Ministerstvo
prostředí

životního
vyhlašuje

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLI. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí (dále jen OPŽP).
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Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou
pro podávání žádostí.
Směrnice, z níž vyplývá, že oprávněným žadatelem může být veřejná vysoká
škola i veřejná výzkumná organizace, je ke stažení na následující adrese
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/46/1389204_id_25_6_12_prijate_zmeny.pdf (str. 66 a následující).
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice
MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro
projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit ve výši 200 tis. Kč na
projekt. Při překročení této částky nebude žádost akceptována z důvodu nesplnění
podmínek výzvy.
Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifikované v Závazných
pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné předložit MŽP před
ukončením příjmu žádostí, nejpozději do 12. 11. 2012.
Více

na

http://www.opzp.cz/clanek/11/1930/xli-vyzva-opzp-pro-individualni-

projekty---prioritni-osa-5/

Výzva programu SoMoPro II.

Dne 10. 8. byla vyhlášena třetí
výzva pro podávání návrhů projektů do
programu SoMoPro II., který podporuje
projekty

v

přírodovědeckých,
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lékařských a technických oborech.
Žadatel o grant (musí mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu
a k datu uzávěrky výzvy nesmí být v ČR po dobu delší než 12 měsíců za poslední
3 roky) vytvoří výzkumný projekt prokazatelně prospěšný pro jeho kariéru.
SoMoPro II. je akcí Jihomoravského kraje, spolufinancovanou z programu Lidé
7. RP, a řízenou Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Uzávěrka
podávání

žádostí

je

7.

listopadu

2012.

V

souvislosti

s

výzvou

budou

v Brně zorganizovány dva informační semináře, a to 21. 8. a 30. 8. Všechny
podrobné informace naleznete zde.

Konference CZEDER

Technologické centrum AV ČR ve
spolupráci

s

Ministerstvem

školství,

mládeže a tělovýchovy pořádá dne 25.
října 2012 již desátou konferenci České
dny pro evropský výzkum. Konference se bude konat v prostorách hotelu Diplomat
(Evropská 370, Praha 6). Jejím hlavním tématem bude příprava na nový evropský
rámcový program pro výzkum a inovace – Horizont 2020.
Svoji účast přislíbili zástupci Evropské komise, EIT, Výkonné agentury ERC,
zahraničních univerzit, výzkumných organizací a MŠMT. Předběžný program
konference je ke stažení zde.
Konferenci bude 24. října 2012 předcházet kolokvium věnované managementu
velkých výzkumných infrastruktur. Kolokvia se zúčastní mj. Silke Schumacher
z EMBL Heidelberg (European Molecular Biology Laboratory), Jean-Marie Le Goff
z CERNu a Carlo Rizutto z Elettra.
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Předběžný program kolokvia je ke stažení zde.
Registrace

na

obě

akce

je

již

otevřena

a

probíhá

odděleně.

Zájemci o hlavní konferenci se mohou registrovat na http://geform.tc.cz/czeder10/,
zájemci o doprovodné kolokvium na http://geform.tc.cz/managementoflri /.

Návrhy na Cenu MŠMT za mimořádné výsledky ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2012
– informace

27. září 2012 ve 14.00 hodin končí možnost statutárního
orgánu

nebo

zástupce

příjemce

podpory

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací předložit návrhy kandidátů na
udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za
mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok
2012. Podrobné informace jsou zveřejněny zde.
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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
Webové stránky projektu

Rozvoj výzkumného týmu regionálního centra
pokročilých technologií a materiálů a jeho zapojení
do mezinárodních sítí a projektů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
39 976 711,94
01. 05. 2011 – 30. 04. 2014
Zbořil Radek, Prof. RNDr. Ph.D.
http://rcptmteam.upol.cz/

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

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na budování týmu Regionálního centra pokročilých
technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt si klade
za cíl zapojení špičkových zahraničních odborníků, dlouhodobě spolupracujících
s RCPTM, do jednotlivých pracovních skupin Centra; podporovat inicializační
pracovní pozice mladých vědeckých pracovníků a jejich zapojení do realizace
klíčových aktivit pod vedením zahraničních odborníků; reintegrovat mladé české
vědecké pracovníky se zkušeností s prací v prestižních zahraničních týmech do
pracovních

skupin

RCPTM;

posílit

vzájemné

kontakty

se

zahraničními

spolupracujícími pracovišti v rámci mobility pracovníků RCPTM. Centrum je jedno
z vědecky nejvýkonnějších pracovišť UP v Olomouci. Realizace cílů, příprava
a vzdělávání mladých odborníků v oblasti nanotechnologií a optických věd, ale
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i ochrany duševního vlastnictví, přispěje k dlouhodobému upevnění pozice RCPTM
jako špičkového pracoviště v evropském měřítku.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora zajištění dostatečného počtu a kvality
výzkumníků

(především

na

pozicích

Junior

researcher)

v

oblasti

nanotechnologického, materiálového a optického výzkumu v týmech Regionálního
centra pokročilých technologií a materiálů (dále jen RCPTM), jejich aktivní zapojení
do činnosti jednotlivých výzkumných skupin a také další vzdělávání.
K hlavním dílčím cílům projektu patří:
 Motivovat špičkové vědecké pracovníky působící dlouhodobě v zahraničí
k návratu a přenosu vědomostí a zkušeností nabytých pobytem v zahraničí
na pracoviště RCPTM.
 Motivovat

významné

zahraniční

odborníky

k

působení

v

RCPTM.

Nadstandardní kontakty vytvořené díky předešlé úspěšné akademické
spolupráci a špičkové stávající i plánované experimentální zázemí RCPTM,
motivují zapojení těchto odborníků do budování vědeckých týmů a tím
k posílení postavení RCPTM jako národního centra nanomateriálového
a optického výzkumu.
 Zapojit mladé pracovníky na pozicích Junior researcher do výzkumných aktivit
pod vedením zahraničních odborníků, případně reintegrovaných vědeckých
pracovníků
a jejich další vzdělávání formou workshopů a seminářů.
 Zapojit zahraniční odborníky a reintegrované pracovníky do vzdělávacích
aktivit RCPTM s dopadem na širokou cílovou skupinu studentů (více jak 400
studentů) na pracovištích kateder anorganické chemie, fyzikální chemie,
analytické chemie, experimentální fyziky a Společné laboratoře optiky.
Očekává se zapojení zahraničních odborníků do vybraných přednáškových
kurzů v magisterských i bakalářských studijních programech (např. Vědecká
komunikace, Nanomateriály).
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 Zajistit vzdělávání všech dotčených pracovníků RCPTM a studentů působících
na pracovištích RCPTM (ca 400 studentů) o významu ochrany práv
duševního vlastnictví v oblasti vědy a výzkumu, o mechanismech řízení
vědecké práce a o možnostech komercionalizace a transferu výsledků
vědecké práce.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

Program podpory

Síť na podporu terciárního vzdělávání a výzkumu v
oblasti nanotechnologií a optických věd se
zaměřením na propojení soukromého sektoru s
institucemi terciárního vzdělávání a organizacemi
vědy a výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.4 Partnertsví a sítě

Celková výše finanční

16 508 148,80

podpory v Kč
Termín realizace

01. 06. 2011 – 31. 05. 2014

Hlavní řešitel

Machala Libor Doc. RNDr., Ph.D.

Partner projektu

 Meopta – optika, s.r.o.
 TRYSTOM, spol. s r.o.
 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 LAC, s.r.o.
http://atmnet.upol.cz/

Webové stránky projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na propojení dvou vědecky vysoce hodnocených pracovišť na
UP v Olomouci (Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů
a Společné laboratoře optiky) s dalšími institucemi terciárního vzdělávání
a soukromým sektorem působícím v oblasti nanotechnologií a optických věd. Hlavní
aktivitou projektu je tvorba vzájemných stáží a to jednak formou zapojení pracovníků
soukromých subjektů do vzdělávání prostřednictvím odborných stáží a vedením
odborných seminářů a také formou zapojení studentů VŠ do prostředí soukromých
subjektů. Této aktivity se rovněž budou účastnit pracovníci akademických
a výzkumných center za účelem osvojení si schopnosti transferu nově získaných
zkušeností do výuky. Druhou stěžejní aktivitou předkládaného projektu je vytvoření
projektového centra za účelem rozvoje a podpory mezinárodní grantové aktivity
zapojených pracovišť ve smyslu vyhledávání, konzultace a poradenské činnosti
v oblasti podávání a realizace mezinárodních grantů.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání
a výzkumnými organizacemi ve spojení se soukromými. Důraz je kladen především
na vzájemné vzdělávání a společné aktivity v oblasti nanotechnologií a optiky.
V projektu je vytvořen tým lidí organizující vzájemnou spolupráci a koordinující
společné aktivity všech zainteresovaných subjektů.
Hlavní cíle:
 Motivovat špičkové vědecké pracovníky působící dlouhodobě na akademické
půdě k vzájemné interakci mezi akademickou a komerční sférou.
 Motivovat mladé vědecké pracovníky k působení v odborných týmech na
území České republiky využívajících symbiózu mezi komerční a akademickou
sférou.
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 Motivovat zaměstnance a majitele soukromých firem k působení v odborných
týmech s využitím dostupných možností akademické půdy k dalšímu vývoji ve
snaze o kvalitnější rozvoj a vzdělávání v soukromých subjektech.
 Zajistit vzdělávání všech dotčených pracovníků, vědců a studentů o významu
ochrany práv duševního vlastnictví.
 Seznámit širokou veřejnost o smysluplnosti a efektivnosti takového počínání
v oblasti spolupráce akademické a soukromé podnikatelské sféry.

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

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

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů
a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého
v Olomouci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
188 628 590,91
01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
http://www.psup.cz/postup/

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

Stručný popis projektu:
Tento projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření
excelentních týmů výzkumu a vývoje. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou
ústředních aktivit:
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Uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného kariérního
rozvoje. V rámci projektu vznikne 57 iniciačních postdoktorských pozic napříč téměř
všemi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně jsou zapojeny:
Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta,
Právnická fakulta a Fakulta tělesné kultury.
Realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve vědě
a výzkumu. Tyto aktivity budou realizovány v rámci klíčových aktivit projektu. Jedná
se o vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference), vznik
publikací a dalších výstupů výzkumné a tvůrčí činnosti. Vzdělávací aktivity projektu
budou určeny pro cílové skupiny projektu, jimiž jsou studenti a akademičtí pracovníci
Univerzity Palackého v Olomouci.
Cíle projektu:
Systémová celouniverzitní podpora vytváření excelentních týmů výzkumu
a vývoje prostřednictvím uplatnění absolventů doktorských studijních programů
a jejich následný kariérní rozvoj. V rámci projektu vznikne 57 iniciačních
postdoktorských pozic v následující struktuře:
 26 Přírodovědecká fakulta
 11 Lékařská fakulta
 9 Filozofická fakulta
 3 Pedagogická fakulta
 3 Právnická fakulta
 5 Fakulta tělesné kultury
Každý z postdoků má vlastní plán vědecko-výzkumné činnosti, má povinnost
podílet se na výuce a vykoná zahraniční stáž v délce 3–6 měsíců.
V rámci projektu budou realizována výběrová řízení na obsazení pozic postdoků,
z nichž min. 29 pozic bude obsazeno absolventy jiných institucí než UP v Olomouci.
Dalším cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj
lidských zdrojů a excelentních vědeckých týmů. V rámci klíčových aktivit projektu
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budou realizovány vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference),
vzniknou publikace a další odborné výstupy. Vzdělávací aktivity projektu budou
určeny pro cílové skupiny – studenty i akademické pracovníky.
Navazující dopady:
 Zvýšení kvality vědecké, vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity.
 Posílení interdisciplinární spolupráce uvnitř i vně univerzity.
 V důsledku zvýšení intersektorální mobility také provázání aktivit na poli
vzdělávání a výzkumu s vnějším prostředím univerzity (ostatní univerzity v ČR
a zahraničí, aplikační sféra, přední vědecká pracoviště apod.)
 Zvýšení konkurenceschopnosti studentů a akademických pracovníků.
Aktuálně:
V současné době probíhají výběrová řízení na obsazení pozic postdoktorandů.
Více informací a odkazy na konkrétní nabídku postdoktorských pozic naleznete na
webových stránkách projektu http://www.psup.cz/postup/.
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Novinky v 7. Rámcovém programu EU
Ve dnech 25. 7. až 12. 9. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7.

rámcového

programu

EU

ve

Specifických

programech

Myšlenky, Spolupráce, Lidé, Kapacity a Euratom. Více informací
o výzvách 7. RP naleznete zde.

99. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU
CZELO Brusel, 5. září 2012
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
 Vědní politika
 Finance, management, duševní vlastnictví
 Další informace a analýzy
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE





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

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
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ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR






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

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST





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

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE





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

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika

EK hledá členy Evropského inovačního partnerství pro suroviny
Evropská komise vyzývá zúčastněné aktéry k vyjádření zájmu o účast na nedávno
vzniklém Evropském inovačním partnerství pro suroviny s cílem nalézt členy Steering
group a dalších výborů. Uzávěrka pro vyjádření zájmu je 28. září 2012. Více
informací naleznete zde.
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Jmenováno 12 nových členů správní rady EIT
Evropská komise jmenovala 24. července 2012 nových členů správní rady
Evropského inovačního a technologického institutu. Celkově 22 členů správní rady
má na starosti celkové strategické vedení EIT a nese zodpovědnost za výběr,
evaluaci a podporu Znalostních a inovačních společenství (KIC). Více informací
naleznete zde.
Španělsko k Horizontu 2020
Finální stanovisko Španělska k novému rámcovému programu Horizont 2020 je
k dispozici zde.
Stanovisko EÚD k pravidlům účasti H2020
Evropský účetní dvůr zveřejnil dne 25. července 2012 své stanovisko č. 6/2012
k návrhu Pravidel účasti v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace
Horizont 2020 (H2020). V něm zejména doporučuje, aby EK včas poskytla
účastníkům jasné instrukce k implementaci pravidel. V rámci H2020 by rovněž měly
být identifikovány mechanismy pro koordinaci s ostatními politikami EU (zvláště tou
kohezní). Pravidla by měla platit pro všechny akce H2020, stejně jako jejich jednotný
výklad všemi útvary EK. Nezbytné je doplnit jasné definice termínů „blízko trhu“
a „inovační aktivity“, a vysvětlit otázku DPH. K modelu dofinancování 100%20% EÚD
žádá EK, aby ujistila příjemce, že nedojde ke snížení finančních částek v porovnání
se 7. RP. Dokument lze prostudovat zde.
Zpráva k socioekonomickým přínosům ERA
V rámci přípravy sdělení Evropské komise k Evropskému výzkumnému prostoru
(European Research Area, ERA) byl sestaven panel na vysoké úrovni složený
z předních ekonomů zaměřený na analýzu socioekonomických přínosů plně
funkčního ERA. Závěrečná zpráva tohoto panelu, která má přispět k dobudování
ERA, byla publikována v červnu 2012. Online verze je k dispozici zde, brožura
s klíčovými body zde.
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Jmenován nový předseda organizace Euroscience
Na Valném shromáždění evropské organizace Euroscience, konaném dne
14. července 2012 v irském Dublinu na okraj bienální akce Euroscience Open Forum
(ESOF), se ujal funkce nový předseda profesor Lauritz B. Holm-Nielsen. Tiskovou
zprávu s dalšími informacemi naleznete zde.
Evropské podniky chtějí zvýšit výdaje na VaV
Významné evropské podniky očekávají, že v letech 2012–2014 zvýší své investice
do výzkumu a vývoje v průměru o 4 procenta ročně. Údaje vychází z průzkumu
zaměřeného na trendy v podnikových investicích do VaV (EU Survey on R&D
Investment Business Trends), který provedlo Společné výzkumné středisko (JRC)
Evropské komise a kterého se zúčastnilo 187 větších společností, jejichž celkové
investice do VaV dosahují téměř 56 miliard eur. Tiskovou zprávu naleznete zde
a dokument obsahující hlavní výsledky průzkumu zde.
Závěrečná zpráva z konference Věda v dialogu
Konference Věda v dialogu ('Science in Dialogue') se konala v rámci dánského
předsednictví v Radě EU v dubnu 2012. Konference byla zaměřena na vztah mezi
vědou a společností a na vytváření jejich vzájemných užších vazeb. Závěrečná
zpráva byla právě publikována a mimo jiné v ní najdete předmluvu Mortena
Østergaarda, dánského ministra pro vědu, inovace a vyšší vzdělávání, a zprávu od
komisařky Máire Geoghegan-Quinn. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.
Výroční zpráva k hodnotícím aktivitám EK 2011
Evropská komise (DG RTD) publikovala první výroční zprávu zaměřující se na
hodnotící aktivity pro rok 2011. Cílem této zprávy je zviditelnit výsledky hodnocení
programů EK a jejich doporučení a prezentovat dobré příklady provádění
evaluačních studií. Výroční zpráva je ke stažení zde.
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Finance, management, duševní vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví v mezinárodní spolupráci
Pracovní skupina pro přenos znalostí (Knowledge Transfer Working Group)
evropského Výboru pro ERA (ERAC) zveřejnila nová doporučení evropským
vysokým školám a dalším veřejným výzkumným organizacím týkající se problematiky
duševního vlastnictví v mezinárodní výzkumné spolupráci s partnery ze třetích zemí.
Text obsahuje nejdůležitější otázky, které je nutné vzít v úvahu před zahájením
spolupráce, a rozhodující faktory, které by měly být zahrnuty do návrhu bilaterální
vědeckotechnické spolupráce. Dokument je dostupný zde.
Bulletin IPR červenec – září 2012
Pravidelný tříměsíční zpravodaj IPR Helpdesk na období červenec až září 2012.
Obsahuje např. článek o měkkém managementu duševního vlastnictví v rámci
organizace, který zahájí sérii článků na dané téma, dále návod jak předejít
porušování IP při sestavování webové stránky, ukázku správy IP v projektu 7. RP
HYDRO-COAT a nadcházející akce a školení. Bulletin je k dispozici zde.
Aktualizovaný návod pro auditní certifikáty 7. RP
Evropská komise zveřejnila dne 1. července 2012 novou verzi Návodu pro příjemce
a auditory k problematice certifikátů vydaných externími auditory (Guidance Notes for
Beneficiaries and Auditors on Certificates Issued by External Auditors). Hlavním
důvodem pro aktualizaci byla opatření ke zjednodušení 7. RP, které EK zahájila
koncem ledna 2011 (jedná se zvláště o revizi modelové grantové dohody a jejích
příloh). Aktualizovaný text naleznete zde.
Školicí kursy Europa Media k 7. RP
Europa Media organizuje následující školicí kursy pro účastníky projektů 7. RP:
 EC Audits of FP7 in practice, 28 September 2012, Budapest (klikněte zde)
 FP7 Master-class for coordinators, 4-5 October 2012, Brussels (klikněte zde)
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 FP7 Financial Reporting and Audits, 25 October 2012, Brussels (klikněte zde)
Další informace a analýzy
Noc vědců 28. září 2012
Dne 28. září 2012 se uskuteční po celé Evropě další ročník Noci vědců, jejímž cílem
je seznámit širokou veřejnost s činností vědců a ukázat nejnovější technologie,
kterou si může veřejnost rovněž vyzkoušet. Hlavním mottem této akce je představit
vědce jako "obyčejné lidi s výjimečným zaměstnáním". Více informací naleznete zde.
5 volných míst v "Enlargement and Integration Action" JRC
Společné výzkumné středisko (JRC) nabízí 5 volných pozic v rámci "Enlargement
and Integration Action" pro výzkumníky z vybraných zemí mimo EU dle stanovené
odbornosti. Konkrétní informace jsou k dispozici zde.
Výběrové řízení na vedoucího sekretariátu EUREKA
Program EUREKA vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího sekretariátu
sídlícího v Bruselu. Úkolem sektretariátu je poskytovat politickou a administrativní
podporu předsedajícímu i ostatním členským státům a zajistit tak kontinuální
fungování této panevropské sítě. Termín pro podávání žádostí je 21. září 2012.
Výčet minimálních požadavků a další informace naleznete zde.
Výzva na hodnocení programů a politik VaI
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo dne 28. července
2012 výzvu k podání nabídek pro rámcovou smlouvu týkající se poskytnutí služeb EK
v oblasti hodnocení výzkumných a inovačních programů a politik. Rámcová smlouva
má za cíl poskytnout nástroj, jehož prostřednictvím EK, výkonná agentura ERC
a další realizační struktury působící v oblasti výzkumu a inovace, zejména veřejněsoukromá partnerství jako např. JTI, mohou získat služby související s hodnocením
výzkumných a inovačních činností EU. Časová lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí
o účast je 8. října 2012. Detaily výzvy v jazyce českém jsou dostupné zde.
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COST zjednodušuje hodnocení a výběr návrhů
V reakci na žádosti výzkumných komunit o lehčí a rychlejší hodnotící nástroj zahájí
COST od počátku roku 2013 revidovanou hodnotící a výběrovou proceduru pro
návrhy TDP (Trans-Domain Proposals). Více informací o tomto pilotním postupu
naleznete zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu.

Konference k dynamice genomu v neurovědě
V pořadí již čtvrtá Konference k dynamice genomu v neurovědě, která se uskuteční
19. až 22. září 2012 v norském Oslu, se zaměří na nestabilitu genomu při stárnutí
a onemocnění mozku. Diskutovány budou klíčové aspekty porušení vláken DNA
a jejich oprav. Dalším hlavním tématem bude komunikace mezi nervovými buňkami
jak ve zdravém, tak poškozeném mozku. Více informací naleznete zde.
15. ročník European Health Forum Gastein
Patnáctý ročník European Health Forum Gastein se uskuteční v termínu od 3. do
6. října 2012 v Bad Hofgasteinu v Rakousku. Cílem tohoto fóra je nabídnout prostor
pro diskuzi různým subjektům činným v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče.
Letošním tématem je 'Krize a příležitost – Zdraví v době úsporných opatření' (Crisis
and Opportunity – Health in an Age of Austerity). Více informací naleznete zde.

Konference EFSA k hodnocení rizika u bezpečnosti potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá 7. až 8. listopadu 2012
v italské Parmě konferenci zaměřující se na hodnocení rizika s názvem "Challenging
boundaries in risk assessment – sharing experiences". Cílem účastníků bude diskuse
o nejnovějším vývoji v oblasti hodnocení rizika a metod pro posuzování rizika. Bližší
informace zde.
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12. Mezinárodní fórum pro poruchy nálad a úzkosti (IFMAD)
12. Mezinárodní fórum pro poruchy nálad a anxietu se uskuteční 7. až 9. listopadu ve
španělské Barceloně. Pozornost bude věnována různým vzdělávacím strategiím
prevence sebevražedných pokusů, roli antidepresiv v bipolární depresi, novým
přístupům v léčbě nadměrného užívání alkoholu a zlepšení kontrolních skupin
léčených placebem. Více informací naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu a další

Veřejná zakázka EIP pro zemědělství
Evropská komise vypsala veřejnou zakázku na vytvoření informačního centra pro
Evropské inovační partnerství (EIP) zaměřené na produktivitu a udržitelnost
zemědělství. Toto centrum bude sloužit k šíření informací a vytváření vazeb mezi
zainteresovanými aktéry. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 15. října 2012. Podrobnosti
naleznete zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace
EuroBioForum rozšiřuje působnost mimo Evropu
Projekt 7. RP EuroBioForum (forum pro personalizovanou medicínu) zkoumá
možnosti spolupráce se zeměmi mimo Evropu, konkrétně s Kanadou. Hlavním
popudem je prohlášení kanadské vlády, že bude investovat mnohamilionové částky
(v dolarech) na výzkum v oblasti personalizované medicíny. Výkonný ředitel projektu
Wouter Spek v této souvislosti jednal s několika kanadskými subjekty, včetně
Geonome Canada, Kanadským ústavem pro výzkum zdraví (CIHR), Geonome
Quebec i se zástupci kanadských firem. Další informace jsou dostupné zde a zde.
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Projekt BiodiversityKnowledge podporuje zlepšování informovanosti v oblasti
biodiverzity
BiodiversityKnowledge, projekt financovaný z prostředků 7. rámcového programu,
představuje iniciativu výzkumníků a odborníků zaměřenou na všeobecné zvýšení
kvality rozhodování zodpovědných osob v oblasti biodiverzity a služeb spojených
s ekosystémy. Jedním z nástrojů je vytvoření znalostní sítě (Network of Knowledge)
pro výměnu informací mezi odborníky a širokou veřejností. Pří vytváření znalostní
sítě jsou nyní zkoumány následující testovací oblasti (test case areas): ochrana
prostředí, zemědělství & biodiverzita a mořská biodiverzita. Poznatky získané
studiem uvedených oblastí budou následně sloužit k formulaci znalostní sítě, která
bude představena v roce 2013.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu

Konference k e-inkluzi a digitálním veřejným službám
V britské Cambridgi se dne 25. září 2012 koná mezinárodní konference, na které
bude prezentována Digitální agenda pro místní a regionální vlády. Bude rovněž
demonstrováno využití digitálních platforem na posílení politik zaměstnanosti
a sociální inkluze. Diskutovány budou osvědčené postupy a nové obchodní modely
pro e-vládu. Jedná se současně o závěrečnou konferenci evropského projektu
DIEGO. Další informace včetně programu a možnosti registrace naleznete zde.
Partnerské setkání evropské ICT iniciativy NESSI
Dne 28. září 2012 se v návaznosti na ICT koná ve Varšavě partnerské setkání
evropské platformy v oblasti informačních a komunikačních technologií NESSI. Cílem
setkání je posílit spolupráci členů platformy, výměna informací v oblasti vývoje
softwaru a informačních služeb ve vazbě na výzvy programu ICT zveřejněné pro rok
2013 (FP7 ICT Work Programme 2013). Více o programu, včetně registrace,
naleznete zde.
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Konference Nanovědy a nanotechnologie 2012
Národní laboratoř Frascati (Laboratori Nazionali di Frascati, LNF) organizuje
konferenci nesoucí název Nanovědy a nanotechnologie 2012, která se uskuteční
v italském Římě ve dnech 1. až 4. října 2012. Program čtyřdenní konference bude
zaměřen na aktuální vývoj v oblasti nanověd a bude se skládat ze seminářů
i prezentací věnujících se výzkumným záměrům a inovativním technologiím
v různých odvětvích, jako jsou energetika, technologie materiálů, biologie, medicína
nebo optoelektronika. Další informace včetně možnosti registrace jsou dostupné zde.
Seminář k výzkumu a inovacím v oblasti ochrany virtuálního prostoru
Dne 23. října 2012 organizuje Evropská obranná agentura (EDA) v Bruselu seminář
na problematiku výzkumu a inovací v oblasti ochrany virtuálního prostoru a boje proti
virtuální kriminalitě. Cílem semináře je vytyčit směr budoucího rozvoje výzkumu
a inovací v uvedené oblasti. Více informací, včetně jednotlivých témat semináře
a registrace, naleznete zde.
2012 ICT Fórum spolupráce mezi EU a Afrikou
Ve dnech 28. až 29. listopadu 2012 se v portugalském Lisabonu koná fórum
o spolupráci mezi EU a Afrikou v oblasti ICT. Akce je organizována v rámci projektu
Euro Afrika-P8 EU (financovaném z prostředků 7. rámcového programu) a iniciativy
EuroAfrika ICT. Cílem je podpořit a prohloubit spolupráci v oblasti ICT výzkumu,
výměna zkušeností a navázání kontaktů. Jedná se již o 5. ročník fóra, jehož součástí
je několik doprovodných akcí k navázání partnerství. Více informací o programu fóra
a registraci naleznete zde.
Sympósium IEEE "Network Cloud Computing and Applications"
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pořádá ve dnech 3. až
5. prosince 2012 v Londýně druhý ročník sympózia, které se věnuje "Cloud
Computing" a jehož cílem je se zaměřit na výzvy, které "Cloud Computing" přináší
jak uživatelům, tak programátorům a poskytovatelům telekomunikačních služeb. Více
informací je k dispozici zde.
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Výzvy 7. rámcového programu a další

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Veřejné konzultace k internetu budoucnost
V souvislosti s přípravou příštího rámcového programu Horizont 2020 vyhlásila
Evropská komise (DG CONNECT) veřejné konzultace k Iniciativě pro výzkum
a experimentování v oblasti internetu budoucnosti (Future Internet Research and
Experimentation Initiative, FIRE) zahájené pod 7. RP. Následovat bude konzultační
setkání 21. 9. 2012, které zhodnotí příspěvky a identifikuje konkrétní cíle,
mechanismy a očekávané dopady. Podkladový dokument a další informace ke
konzultacím naleznete zde.
Akční plán pro bezpečnostní průmysl

Evropská komise zveřejnila dne 26. července 2012 sdělení COM (2012) 417
nazvané

„Bezpečnostní

politika

v průmyslu

–

Akční

plán

pro

inovativní

a konkurenceschopný bezpečnostní průmysl“, který podporuje lepší přípravu tohoto
sektoru na krizové situace. Evropský bezpečnostní průmysl patří k sektorům
s nejvyšším potenciálem pro růst a zaměstnanost. Navrhována jsou tato opatření:
harmonizace norem a certifikačních postupů; lepší využívání synergií mezi
bezpečnostním výzkumem pro civilní a obranné účely; nové režimy financování, jako
je

předobchodní

zadávání

veřejných

zakázek;

a

zavedení

posuzování

společenského dopadu nových bezpečnostních technologií ve výzkumném stadiu.
Text sdělení v jazyce českém je zde, česká verze tiskové zprávy zde a pracovní
podkladový dokument EK v angličtině zde.
Konzultace k elektronickým komponentům a vestavěným systémům
V návaznosti na dopadovou studii k budoucí či budoucím společným technologickým
iniciativám k elektronickým komponentům a vestavěným systémům (Future Joint
Technology Initiative(s) on electronic components and embedded systems) zahájila
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Evropská komise veřejné online konzultace, které budou otevřeny do 12. října 2012.
Další informace naleznete zde a zapojit se můžete zde.
Veřejná konzultace ke strategii nové iniciativy PPP SPIRE
Nově připravovaná iniciativa PPP (Public-Private Partnership) s názvem SPIRE
zaměřená na oblast výrobního průmyslu a nakládání se zdroji zveřejnila svůj
strategický dokument – víceletý strategický plán pro výzkum a inovace. Na webových
stránkách SPIRE je k dokumentu otevřena veřejná konzultace, do které je možno
zapojit se zde.
Standardy pro stavební sektor
Dne 31. července 2012 představila Evropská komise strategii pro udržitelnou
konkurenceschopnost sektoru stavebnictví a jeho podniků. Klíčovou roli v ní hrají
eurokódy (Eurocodes), sada evropských norem pro design budov a dalších
veřejných staveb. Významný podíl na sestavení sady eurokódů měl Institut pro
ochranu a bezpečnost občanů (IPSC) Společného výzkumného střediska EK (JRC).
Strategie navrhuje několik iniciativ na podporu sektoru stavebnictví, včetně opatření
ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských stavebních podniků. Tisková zpráva
JRC je zde a text sdělení EK COM(2012) 433 v jazyce českém je dostupný zde.

Zpravodaj FET srpen 2012
V srpnovém čísle Zpravodaje FET (Budoucí a vznikající technologie, Future and
Emerging Technologies), vydávaného Evropskou komisí (DG CNECT), naleznete
informace o probíhajících i budoucích aktivitách, nových zahájených projektech FET,
výstupech z červencové konference o FET, příštích akcích, možnostech financování
a mnoho dalších. Zpravodaj je dostupný zde.

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
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Evropské programy pro vesmír
V nizozemském Noordwijku se koná ve dnech 25. až 27. září konference s názvem
„Simulace pro evropské vesmírné programy ESA/ESTEC“. Akce je primárně určena
pro vývojáře a uživatele softwaru, kteří mohou prostřednictvím konference sdílet
informace o pokroku v oblasti metodologií a nástrojů, které pomáhají dosáhnout cílů
konkrétních programů. Podrobnější informace naleznete zde.
Rozvoj obchodu v oblasti satelitní navigace
Evropská komise (DG ENTR) organizuje dne 26. září v Bruselu seminář, který bude
zaměřen na rozvoj obchodních sítí a obchodu v oblasti satelitní navigace s Čínou,
Japonskem, Jižní Koreou, Taiwanem a Indií. Seminář je určen především pro
zástupce firem a soukromé sféry. Podrobnosti naleznete zde.
Výroční konference platformy ETP WIND
Evropská technologická platforma pro větrnou energii pořádá 2. října v Bruselu
výroční konferenci, která se bude věnovat síťové integraci, a to především off-shore
energii. Akce bude příležitostí pro nejrůznější aktéry diskutovat společné problémy
a výzvy, kterým čelí. Podrobnější informace naleznete zde.
Fotovoltaika
Ve španělské Barceloně se ve dnech 2. a 3. října bude konat workshop věnovaný
tématu třetí generace fotovoltaických panelů. Akce nabídne především přehled
projektů v oblasti PV financovaných v rámci tematických priorit NMP, Energie a ICT
7. rámcového programu. Debata v rámci workshopu nabídne možnost navrhnout
doporučení ohledně budoucího vývoje výzkumu fotovoltaiky v Evropě. Další
podrobnosti naleznete zde.
Počasí a klima
V britském Buckinghamshire se od 4. do 5. října 2012 uskuteční konference na téma
nejistoty v předvídání počasí a klimatu ve vztahu ke zdraví, agronomii, hospodářství,
energii a hydrologii. Podrobnosti naleznete zde.
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Řízení odpadních vod
Šestá evropská konference zaměřená na odpadní vody se bude konat v britském
Manchesteru ve dnech 9. až 10. října 2012. Rostoucí populace, industrializace
a zvýšená produkce potravin vytváří tlak na vodní zdroje. Je tedy nutné se v tomto
kontextu zaměřit na zajištění dodávek pitné vody a zlepšení nakládání s odpadními
vodami. Další podrobnosti o konferenci naleznete zde.
Biopaliva pro letadla
Výroční konference věnovaná biopalivům pro leteckou přepravu se bude konat
16. října v Londýně. Využití biopaliv v této oblasti dopravy je nutné z hlediska
zvyšujícího se tlaku na fosilní paliva a nutnost snižování emisí CO2. Další informace
o konferenci najdete zde.
Iniciativy v oblasti oceánů
Akce s názvem „Evropské iniciativy v prostředí oceánů – budoucí možnosti,
technologie a synergie s civilním vojenstvím“ se uskuteční od 18. do 19. října
v kyperské Nikósii. Konference má pomoci propagovat evropské iniciativy v prostředí
moří a oceánů a podpořit úsilí v integraci systémů pozorování moří s dalšími tématy,
která se týkají oceánů. Podrobnosti naleznete zde.
Konference k vesmíru v 7. FP
Druhá konference věnující se vesmírnému výzkumu v 7. FP se uskuteční
15. až 16. listopadu 2012 v kyperské Larnace. V rámci programu budou
prezentovány výsledky programu vesmírného výzkumu v 7. FP a rovněž budou
diskutovány další možnosti evropského výzkumu. Více informací, včetně registrace
je k dispozici zde.
Konference k Evropské vesmírné politice
Evropská komise uskuteční 29. ledna 2013 v Bruselu pátý ročník konference
k Evropské výzkumné politice s názvem "EU Space Policy: Building up a Global Tool
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for Global Challenges". Konference se účastní výzkumnici, političtí představitelé
i zástupci průmyslu. Registrovat se lze od konce září na této stránce.
Výzva k podávání příspěvků ke konferenci "Global Change and Resilience"
Czech Globe ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně uspořádá ve dnech
22. – 24. května 2013 v Brně třetí výroční konferenci "Global change and Resilience".
V případě zájmu můžete podávat příspěvky ke konferenci s možností publikace ve
sborníku z konference a to v rámci 5 tematických sekcí s dalšími podtématy: Analýza
klimatu a modelování; Analýza ekosystémů; Dopadové studie a fyziologická analýza;
Lidský rozměr klimatické změny; Inovace a adaptační techniky. Termín pro registraci
a zaslání abstraktů těchto příspěvků je 15. října 2012, termín pro podávání finálních
verzí příspěvků je nejpozději do 30. března 2013. Registrační formulář a další
informace jsou zde.
Výzvy 7. rámcového programu a další

Výzva

na

podporu

veřejných

zakázek

v

ekologických

inovacích

Evropská komise vyhlašuje výzvu s cílem přispět k budování nadnárodních sítí
veřejných i soukromých zadavatelů veřejných zakázek v oblasti ekologických inovací
podporující přípravný a implementační proces zadávání veřejných zakázek. Projektu
by se měly účastnit nejméně 2 soukromé a 2 veřejné subjekty ze 3 členských států
EU. Žádost lze podat do 20. října 2012. Více informací naleznete zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

Prezentace z informačních dnů Doprava
Na webu Evropské komise jsou k dispozici prezentace a videa z informačních dnů
pro prioritu Doprava 7. RP, které se uskutečnily ve dnech 18. až 19. července
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v Bruselu. Veškeré podrobnosti naleznete zde. Partnerské nabídky spolupráce jsou
k dispozici na webu projektu ETNA zde.
Cestovní mapa pro PPP energeticky úsporných budov po 2013
Sdružení energeticky úsporných budov (Energy-efficient Buildings Association,
E2BA) zveřejnilo návrh na cestovní mapu pro výzkum a inovace v partnerství
veřejného a soukromého sektoru energeticky úsporných budov na léta 2014 – 2020.
Vyzývá všechny zainteresované subjekty k zaslání podnětů a komentářů, a to
nejpozději do 1. 10. 2012. Konzultační dokument a dotazník je k dispozici zde.
Implementace EEPR
Evropská komise vydala zprávu k implementaci programu EEPR (European Energy
Programme for Recovery) pro rok 2012. Dokument naleznete zde.
Projekty v ŽP za období 2007–2012
Evropská komise vydala katalog projektů, které byly financovány z výzev tematické
priority Životní prostředí v letech 2007 – 2012. Dokument naleznete zde.
Volná pozice Clean Sky
Společná technologická iniciativa Clean Sky vypsala výběrové řízení na pozici
úředníka pro komunikaci. Uzávěrka přihlášek do řízení je 3. října 2012. Podrobnosti
naleznete zde.
Veřejná konzultace ke společnému podniku SESAR
Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci zaměřující se na společný podnik
v rámci SESAR (SESAR Joint Undertaking, SJU) a jeho pokračování pro období po
roce 2016 v kontextu programu Horizont 2020. Konzultace je otevřena nejpozději do
17. října 2012. Bližší informace jsou k dispozici zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
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Konference zaměřená na evropskou problematiku zaměstnanosti
Konference „New skills and jobs: Which employment pathways for Europe?“ se koná
28. září 2012 v kyperské Nikósii. Cílem evropské strategie zaměstnanosti, která je
součástí celkové strategie Evropa 2020, a zejména její iniciativy „Agenda pro nové
dovednosti a pracovní místa“ je podpořit plnou zaměstnanost, jeden z cílů
Lisabonské smlouvy. V kontextu rostoucích výzev pro růst a politiky zaměstnanosti
v Evropě se konference zaměří na zhodnocení současných přístupů k této
problematice. Více informací naleznete zde.
European Gender Summit
Druhý ročník evropského genderového summitu se bude konat v Bruselu ve dnech
29. až 30. listopadu 2012. Tématem tohoto ročníku bude sladění agend
zainteresovaných stran v Evropském výzkumném prostoru a Unii inovací s cílem
vyvinout evropský standard pro rovnost pohlaví. Více informací zde.
EM-iDEA Konference k programu Erasmus Mundus
Univerzita Novi Sad organizuje čtvrtou regionální konferenci v rámci projektu EMiDEA, jehož úkolem je spojovat komunitu programu Erasmus Mundus (EM). Akce se
uskuteční ve dnech 2. – 3. října 2012 v srbském městě Novi Sad. Během dvoudenní
konference budou na programu např. témata týkající se aktivit podporujících zapojení
zemí Východní Evropy do EM, plenární zasedání věnující se výsledkům projektů EMiDEA či paralelní workshopy. Registrace je dostupná 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
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Zpráva k sociálněvědnímu výzkumu ve střední a východní Evropě

Europe Science Foundation (ESF) vydala zprávu nesoucí název "Střední a východní
Evropa po tranzici: Konvergence a divergence v Evropě“. Posláním tohoto
dokumentu je upozornit na potřebu přehodnotit evropský výzkum v oblasti sociálních
věd. Cílem je identifikovat nová témata sociálněvědního výzkumu probíhajícího jak
ve Střední a východní Evropě, tak týkajícího se vývoje této části Evropy. Zpráva
předkládá konkrétní doporučení ohledně např. lidského kapitálu, které mají napomoci
zapojení výzkumu ve Střední a východní Evropě na mezinárodní úroveň. Více
informací naleznete zde.
Zpráva k socioekonomickým přínosům ERA
V rámci přípravy sdělení Evropské komise k Evropskému výzkumnému prostoru
(European Research Area, ERA) byl sestaven panel na vysoké úrovni složený
z předních ekonomů zaměřený na analýzu socioekonomických přínosů plně
funkčního ERA. Závěrečná zpráva tohoto panelu, která má přispět k dobudování
ERA, byla publikována v červnu 2012. Online verze je k dispozici zde, brožura
s klíčovými body zde.
Závěrečná zpráva z konference Věda v dialogu
Konference Věda v dialogu ('Science in Dialogue') se konala v rámci dánského
předsednictví v Radě EU v dubnu 2012. Konference byla zaměřena na vztah mezi
vědou a společností a na vytváření jejich vzájemných užších vazeb. Závěrečná
zpráva byla právě publikována a mimo jiné v ní najdete předmluvu Mortena
Østergaarda, dánského ministra pro vědu, inovace a vyšší vzdělávání, a zprávu od
komisařky Máire Geoghegan-Quinn. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE
Akce k evropskému výzkumu.
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Konvent evropských MSP
V pořadí druhý ročník Konventu evropských malých a středních podniků (2nd
“European SME Convention“) je pořádán Evropským sdružením řemesel a malých
a středních podniků (UEAPME) s podporou Evropské komise dne 1. října 2012
v Bruselu. Hlavním cílem je posoudit finanční návrhy EK na programovací období
2014–2020 pro politiku soudržnosti a programy Horizont 2020 a COSME. Další
informace včetně možnosti registrace naleznete zde.
Nové aktivity EIT a evropské regiony
Dne 2. října 2012 pořádá ERRIN (European Regions Research & Innovations
Network) seminář věnovaný aktivitám Evropského institutu inovací a technologií
(EIT) definovaným ve strategické agendě EIT (mj. vznik nových Znalostních
a inovačních společenství – tzv. KIC). Na semináři vystoupí zástupci EK (DG RTD
a DG Regio), EIT a stávajících KIC. Součástí akce je rovněž společný oběd
s možností navázat kontakty na představitele KIC. V odpolední části bude probíhat
neformální diskuze nad novými KIC a o možnostech zapojení (oblasti Food for
Future, Raw Materials a Healthy Ageing). Program včetně odkazu na registraci je
k dispozici zde.
Open Days 2012 – 10. Evropský týden regionů a měst
Ve dnech 8. – 11. října 2012 se v Bruselu uskuteční Open Days 2012
– 10. Evropský týden regionů a měst. Jedná se o každoroční akci zaměřenou na
rozvoj regionů a měst, kterou organizuje GŘ pro regionální politiku EK a Výbor
regionů společně s partnery z evropských regionů a měst a dalších evropských
institucí. Více informací naleznete zde.
4. Evropský inovační summit
Platforma Knowledge4Innovation (K4I) organizuje ve dnech 9. až 10. října 2012
čtvrtý Evropský inovační summit, který se uskuteční v Bruselu v sídle Evropského
parlamentu. Na programu bude diskuse o výzvách v oblasti evropské inovace
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s podtitulem "Building Bridges – Creating Synergies" za účasti poslanců EP,
komisařů a dalších vysokých představitelů nejen z EK. Bližší informace naleznete
zde.
Konference Europe INNOVA 2012
Konference Europe INNOVA 2012 s podtitulem Zhodnocení evropské inovační
politiky (Stress Test of European Innovation Policy), se uskuteční 23. – 24. října 2012
v dánské Kodani. Zaměří se na tři oblasti: Programy na podporu inovací MSP;
Komerční využití znalostí, duševního vlastnictví a nových objevů; Politiky sítí
a klastrů. Prodiskutovány budou i úspěšné projekty evropské inovace. Konference je
založena na zcela novém inovativním konceptu „Deset dogmatických pravidel pro
konference". Více informací naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Výzva na hodnocení programů a politik VaI
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo dne 28. července
2012 výzvu k podání nabídek pro rámcovou smlouvu týkající se poskytnutí služeb EK
v oblasti hodnocení výzkumných a inovačních programů a politik. Rámcová smlouva
má za cíl poskytnout nástroj, jehož prostřednictvím EK, výkonná agentura ERC
a další realizační struktury působící v oblasti výzkumu a inovace, zejména veřejněsoukromá partnerství jako např. JTI, mohou získat služby související s hodnocením
výzkumných a inovačních činností EU. Časová lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí
o účast 8. 10. 2012. Detaily výzvy v jazyce českém jsou dostupné zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace
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Zpravodaj e-IRG, srpen 2012

Reflexní skupina pro e-infrastruktury ( e-IRG) publikovala srpnové číslo svého
Zpravodaje, ve kterém informuje mimo jiné o své nové strategii, o výstupech setkání
v dánské Kodani v červnu 2012 či o konceptu „otevřená věda“. Zpravodaj je
k dispozici zde.
Výstupy z informačního dne k sociálním inovacím

Prezentace a nabídky spolupráce, které zazněly na informačním dni pořádaném
v Bruselu dne 2. 7. 2012 k výzvě 7. RP k sítím inkubátorů pro sociální inovace, byly
zveřejněny on-line. Jsou k dispozici zde.
Veřejná konzultace ke strategii nové iniciativy PPP SPIRE

Nově připravovaná iniciativa PPP (Public-Private Partnership) s názvem SPIRE
zaměřená na oblast výrobního průmyslu a nakládání se zdroji zveřejnila svůj
strategický dokument – víceletý strategický plán pro výzkum a inovace. Na webových
stránkách SPIRE je k dokumentu otevřena veřejná konzultace, do které je možno
zapojit se zde.
Evropské podniky chtějí zvýšit výdaje na VaV
Významné evropské podniky očekávají, že v letech 2012 až 2014 zvýší své investice
do výzkumu a vývoje v průměru o 4 procenta ročně. Údaje vychází z průzkumu
zaměřeného na trendy v podnikových investicích do VaV (EU Survey on R&D
Investment Business Trends), který provedlo Společné výzkumné středisko (JRC)
Evropské komise a kterého se zúčastnilo 187 větších společností, jejichž celkové
investice do VaV dosahují téměř 56 miliard eur. Tiskovou zprávu naleznete zde
a dokument obsahující hlavní výsledky průzkumu zde.
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Zpravodaj k Evropskému inovačnímu summitu 2012
Platforma Knowledge4Innovation (K4I) vydala v rámci pořádání čtvrtého inovačního
summitu konaného ve dnech 9. až 10. října 2012 v Bruselu zpravodaj, ve kterém
informuje o novinkách o této akci. Vystoupí zde např. generální ředitel Společného
výzkumného střediska EK (JRC) Dominique Ristori nebo předsedkyně COST
Ángeles Rodríguez-Peña. Na stránkách akce v sekci Reality Check je rovněž možné
se zapojit on-line s vlastním podnětem do diskuse o výzvách, kterým čelí evropská
inovace. Součástí zpravodaje jsou i novinky o členech K4I a další zprávy z oblasti
inovace. Více informací včetně možnosti přihlásit se k odběru novinek je k dispozici
zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

Postdoktorská pozice na expresní profilování u cirkulujících nádorových buněk
Biotechnologický ústav Akademie věd ČR v úzké spolupráci s TATAA Biocenter ve
Švédsku vypisuje výběrové řízení na postdoktorskou pozici se zaměřením na
expresní profilování u cirkulujících nádorových buněk pomocí kvantitativní real-time
PCR (qPCR expression profiling on circulating tumor cells) pod vedením profesora
Mikaela Kubisty. Uchazeči se mohou hlásit do 31. října 2012 s očekávaným
nástupem 1. ledna 2013. Více informací naleznete zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

ERC zveřejnila jména předsedů panelů pro hodnocení Advanced grantů v roce
2013
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ERC zveřejnila na svých stránkách seznam předsedů vědeckých panelů pro peer
review hodnocení návrhů projektů podaných do aktuální 5. výzvy ERC-2013-AdG
(granty pro zkušené výzkumníky). Členové hodnotících panelů budou zveřejněni po
ukončení hodnocení stávající výzvy. Seznam naleznete zde.
Zpráva EURECIA o dopadech projektů ERC
Projekt EURECIA, financovaný z rozpočtu ERC jako koordinační a podpůrná akce
– CSA, zveřejnil zprávu o dopadech výsledků projektů financujících hraniční
výzkum. V rámci projektu byla vytvořena a aplikována inovativní metodologie s cílem
zlepšit vnímání dynamiky vývoje ERC aktivit. Zároveň byla v rámci studie připravena
půda pro budoucí hodnocení dopadů výsledků projektů a jednotlivých schémat ERC
(zejm. ERC Starting a Advanced grantů). Více o projektu EURECIA naleznete zde.
Zpráva je k dispozici zde.
Dohoda EK – NSF o grantech ERC
Tato nová iniciativa poskytne příležitost začínajícím americkým výzkumným
pracovníkům připojit se k týmům příjemců grantů ERC v Evropě. Dohoda byla
podepsána na okraj akce ESOF dne 13. července 2012 v Dublinu ředitelem Národní
vědecké grantové agentury USA Subrou Sureshem a evropskou komisařkou pro
výzkum, inovace a vědy Máire Geoghegan-Quinnovou za přítomnosti předsedkyně
ERC Helgou Nowotny. Tiskovou zprávu naleznete zde a text dohody 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,
ludmila.hrabakova@upol.cz
www.psup.cz

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

37

