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Dne 2. března 2013 zveřejnila Univerzita Palackého 

v Olomouci seznam schválených projektů studentské 

grantové soutěže UP. 

 

Seznam schválených projektů naleznete v Dodatku číslo  

 4 ke směrnici rektora UP č. B3-09/3 Zásady studentské grantové soutěže na UP 

Seznam schválených projektů v roce 2013. Nebo klikněte zde.  

 

 
 
 
 
 

Univerzita Palackého v Olomouci zveřejnila seznam 
schválených projektů studentské grantové soutěže roku 

2013  

informuje 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2013/SRB3-13-1.pdf
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Celkem bylo podáno 237 projektů: 
 

FAKULTA 
Celkem podaných 

projektů 

Filozofická fakulta 95 

Přírodovědecká fakulta 38 

Lékařská Fakulta 31 

Pedagogická fakulta 22 

Cyrilometodějská teologická fakulta 16 

Fakulta tělesné kultury 15 

Právnická fakulta 11 

Fakulta zdravotnických věd 9 

 

 

 

 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných 

pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se 

Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci 

mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou, 

podepsanou v Praze dne 12. května 1974, vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných  

česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2014–2015.“ 

Výzva k podání návrhů společných česko-argentinských 
projektů (2014–2015) 
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Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce 

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

formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení 

mezinárodních projektů základního výzkumu.  

 

Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté, 

přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory 

projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než 

třikrát. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro 

navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za 

účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného  

k podpoře z jiných zdrojů financování.  

 

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních  

a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy 

vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve 

státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající 

strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity 

MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, 

konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, 

pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného 

projektu.  

 

KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ NÁVRHU PROJEKTU  

 

Přijímají se návrhy společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou 

řešení 2014–2015 (od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015) z následujících vědních 

oblastí:  

 
a) informační a komunikační technologie;  
 
b) přírodní vědy a biotechnologie;  
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c) nové materiály a nanotechnologie;  
 
d) lékařské vědy (včetně farmaceutických věd);  
 
e) výzkum klimatu a životního prostředí;  
 
f) společenské a humanitní vědy.  
 

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:  

 

krátkodobé pobyty o délce trvání 1–15 dní;  

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1–3 měsíce. 

 

Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá 

prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6 v části 

"Formuláře" a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce 

anglickém. 

 

Návrh společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho 

hlavního řešitele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet 

větší počet spolupracujících institucí. 

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 3.–15. 5. 2013 

Podrobné informace, včetně všech potřebných náležitostí, najdete zde.  

 

 

 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu  

Výzva k podání návrhů společných česko-francouzských 
projektů (2014–2015) 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-2
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s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze 

dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných 

projektů s dobou řešení 2014–2015. 

 
Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce 

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

formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení 

mezinárodních projektů základního výzkumu. 

 

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních  

a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy 

vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve 

státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající 

strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity 

MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, 

konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, 

pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného 

projektu.  

 
2. KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ NÁVRHU PROJEKTU  

 

Přijímají se návrhy společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou 

řešení 2014–2015 (od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015) ze všech vědních oblastí.  

 

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:  

 

krátkodobé pobyty o délce trvání 1–15 dní;  

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1–3 měsíce. 

 

Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá 

prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce 
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http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6 v části 

"Formuláře", a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce 

anglickém. 

 

Návrh společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho 

hlavního řešitele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet 

větší počet spolupracujících institucí. 

 
Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 3.–15. 5. 2013. 

Podrobné informace, včetně všech potřebných náležitostí, najdete zde.  

 

 

 

Na základě Dohody mezi Ministerstvem školství 

mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vědy  

a technické politiky Ruské federace  

o vědeckotechnické spolupráci z roku 1995 a závěrů 

zasedání Smíšené česko-ruské komise pro vědeckotechnickou spolupráci ze 

dne 28. listopadu 2012 vyzýváme zájemce o spolupráci v oblasti základního  

a aplikovaného výzkumu k předkládání návrhů společných výzkumných 

projektů s ruskými partnery. 

 

Návrhy projektů budou v průběhu zasedání Smíšené česko-ruské komise pro 

vědeckotechnickou spolupráci formálně posouzeny a zařazeny do Programu 

spolupráce. Čeští řešitelé těchto projektů budou mít možnost se přihlásit do veřejné 

soutěže KONTAKT II se žádostí o podporu.   

 

 

Výzva k podání návrhů společných česko-ruských 
projektů (2014–2015) 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6
http://www.msmt.cz/file/27483/


 

  3. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 7 

Návrhy projektů 

Návrh projektu musí obsahovat následující základní informace o projektu: název 

projektu, jména řešitelů na obou stranách, názvy institucí, adresy řešitelů, abstrakt 

společného projektu, návrh doby řešení projektu a očekávané výsledky. Finanční 

prostředky se neuvádějí. Předpokladem pro zařazení do protokolu společných 

projektů je podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci mezi českým a ruským 

partnerem. Pro návrh projektu nejsou zavedeny formuláře. 

Uchazečem mohou být VVŠ, VVI a výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako 

výzkumné organizace podle článku 2. 2. písm. d) Rámce společenství pro státní 

podporu VaVI (2006/C 323/01) a také malý a střední podnik vymezený v části 2. 2. 

písm.a) Rámce společenství pro státní podporu VaVI (2006/C323/01). 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 3.–15. 5. 2013. 

Návrhy projektů zasílejte v písemné a elektronické podobě na tuto adresu: 

MŠMT 

Oddělení mezinárodní spolupráce 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

Email: jana.juricova@msmt.cz 

Ruský partner by měl doručit návrh projektu na adresu: 

Mr. Alexandr V. Abolikhin 

Ministry of Education and Science 

Deputy Head of Division 

Department of International Cooperation 

Tverskaja Ul. d. 11 

GSP – 3, 125993 Moscow 

Russian Federation 

Tel.: +7 495 629 9845 

Fax: + 7 495 629 6831 

mailto:jana.juricova@msmt.cz
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E-mail: info@mon.gov.ru; abolikhin@mon.gov.ru 

Web: http://eng.mon.gov.ru/ 

 

   Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou 

soutěž na podporu postdoktorských projektů 

s předpokládaným počátkem řešení  

v roce 2014. 

Jde o tyto oblasti projektů:  

A) POSTDOKTORSKÉ PROJEKTY  

B) MEZINÁRODNÍ PROJEKTY  

C) STANDARDNÍ PROJEKTY  

Ad A) Soutěžní lhůta začíná 7. března 2013. 

Návrhy projektů je možné podávat do 18. dubna 2013. 

Předpokládaná doba trvání (řešení) postdoktorských grantových projektů činí dva 

nebo tři kalendářní roky, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2014. 

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy 

grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje 

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

 lékařské a biologické vědy, 

 společenské a humanitní vědy, 

 technické vědy, 

 vědy o neživé přírodě, 

 zemědělské a biologicko – environmentální vědy. 

Vyhlášení veřejné soutěže GAČR 

mailto:info@mon.gov.ru
mailto:abolikhin@mon.gov.ru
http://eng.mon.gov.ru/
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Podrobné informace najdete zde.  

 

Ad b) Soutěžní lhůta začíná 7. března 2013. 

Návrhy projektů je možné podávat do 18. dubna 2013. 

 

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s: 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

National Research Foundation of Korea (NRF) 

National Science Council of Taiwan (NSC) 

 

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů  

s předpokládaným zahájením řešení  od 1. ledna 2014.  

 

Předpokládaná doba trvání (řešení) mezinárodních  grantových projektů je dva nebo 

tři roky. 

 

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy 

grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje 

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

 lékařské a biologické vědy, 

 společenské a humanitní vědy, 

 technické vědy, 

 vědy o neživé přírodě, 

 zemědělské a biologicko – environmentální vědy. 

 

Pro více informací kliknětě zde.  

 

Ad 3) Soutěžní lhůta začíná 7. března 2013. 

Návrhy projektů je možné podávat do 18. dubna 2013. 

 

http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-postdoktorske-projekty-2/
http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty/
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Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů  

s předpokládaným zahájením řešení  od 1. ledna 2014.  

 

Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů je dva nebo tři 

roky. 

 

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy 

grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje 

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

 lékařské a biologické vědy, 

 společenské a humanitní vědy, 

 technické vědy, 

 vědy o neživé přírodě, 

 zemědělské a biologicko – environmentální vědy. 

 

Veškeré náležitosti k výzvě najedete zde.  

 

 

Tato aktivita nabízí všem pracovníkům, kteří 

se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření 

vzdělávací politiky a vzdělávacího systému  

v České republice a na další odborné vzdělávání (ředitelé a zástupci mateřských, 

základních a středních škol všech typů včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci 

státní správy na místní, regionální a národní úrovni, školitelé, pracovníci 

pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávání) možnost účasti na 

týdenní studijní návštěvě v zemíchzapojených do programu LLP. 

 

Termíny pro podání žádostí: 

do 28. března 2013 – 1. kolo 

Studijní návštěvy – Informace pro žadatele v 2013/2014 

http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/
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do 15. října 2013 – 2. kolo (platí poštovní razítko). 

Online přihláška do 1. kola výzvy 2013 je dostupná na webových stránkách 

Cedefopu.  Katalog studijních návštěv (SVES) bude umístěn umístěn na webových 

stránkách Národní agentury: www.naep.cz/studijninavstevy – sekce Dokumenty  

a formuláře nebo na webových stránkách Cedefopu.  

 

Z katalogu studijních návštěv si každý žadatel volí vedle vybrané studijní 

návštěvy (first priority) další tři náhradní návštěvy, minimálně alespoň 

dvě. Doporučujeme volit studijní návštěvy, které nejvíce odpovídají Vašim zájmům  

a potřebám. O zařazení uchazečů na jednotlivé studijní návštěvy rozhoduje Komise 

EU v Bruselu. Vytisknuté a podepsané žádosti se zasílají ve DVOU 

vyhotoveních přímo na adresu Národní agentury: 

 

DZS – NAEP 

Program SVES 

Na Poříčí 1035/4 

110 00  Praha 1 

 

Na každém exempláři žádosti musí být v části Declaration originální podpis 

žadatele, podpis vedoucího instituce (nebo statutárního zástupce) a razítko 

instituce. 

Pouze žádosti podané formou on-line jsou akceptovatelné a platné. 

Důležité upozornění: 

 Žadatelé, kteří podají žádosti v 1. kole k 28. 3. 2013 si mohou vybírat  

z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od září 2013 do února 2014. 

 Žadatelé, kteří podají žádost v 2. kole k 15. 10. 2013 si mohou vybírat  

z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od března do června 2014. 

 Zájemci, kteří budou podávat žádost opakovaně, musí dodržet dvouletou 

pauzu, tj. mohou žádat ti, kteří získali naposledy grant v roce 2010 (na období 

2010–2011). 

Další informace naleznete zde. 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.naep.cz/studijninavstevy
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=303&
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení 

pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU 

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci 

OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE  

A ZAMĚSTNANOST, jejímž globálním cílem je přispět  

k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů a zaměstnanosti. Specifické cíle jsou zvýšit 

efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů  

a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů  

a zaměstnanosti. 

 

Podporované aktivity, typy činnosti: 

 

A. Podpora mainstreamingu a diseminace výstupů projektů realizovaných 

v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce 

 

Cílem je vytvoření nového nástroje, který povede ke zlepšení situace zvolené cílové 

skupiny na trhu práce, včetně ověření jeho fungování v praxi a zajištění následného 

šíření. 

 

Nutnou podmínkou pro realizaci projektu je vytvoření tematické sítě, která bude 

zahrnovat podpořené projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ), zejména v oblasti podpory 5.1, zabývající se obdobným tématem (např. 

sociální ekonomikou, pěstounskou péčí, podporou podnikání znevýhodněných 

skupin na trhu práce apod.). 

 

Tato síť zmapuje výstupy realizované v rámci sdružených projektů a vytvoří 

nadstavbový výstup včetně zajištění jeho šíření a provede (pilotní) aplikaci v praxi. 

Čtvrtá výzva pro předkládání grantových projektů v rámci 
5.1. – Mezinárodní spolupráce 
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Tato tematická síť bude vytvořena minimálně ze čtyř členů – organizace žadatele, 

jednoho zahraničního partnera a minimálně dalších dvou českých partnerů. Tyto dva 

české partnery musí představovat organizace, které jako žadatel nebo partner 

realizovaly či realizují projekty v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce 

zaměřené na stejnou cílovou skupinu (např. na osoby 50+) či zabývající se 

obdobnou tématikou (např. Umožněním vstupu znevýhodněným osobám na trh 

práce). Zapojení výše uvedených povinných členů sítě je nutné zajistit již při přípravě 

tematické sítě, tzn. při sestavování projektové žádosti. 

 

Projekty předložené v této výzvě v oblasti A se zaměřením na podporu 

mainstreamingu mohou kromě projektů podpořených v rámci prioritní osy  

5 Mezinárodní spolupráce spolupracovat také s projekty podpořenými v jiných 

prioritních osách OP LZZ, pokud je tato spolupráce smysluplná pro vytvoření 

nadstavbového výstupu projektu a jeho následné šíření. Seznam realizovaných 

projektů v rámci OP LZZ je k dispozici na webových stránkách. 

 

Povinné klíčové aktivity (podrobněji viz kapitola 3.8.5): 

 

 zmapování dosud vyvinutých inovativních nástrojů v dané oblasti; 

 vytvoření nadstavbového výstupu; 

 otestovaní tohoto výstupu v praxi; 

 mainstreaming výstupů projektu. 

 

Podporované aktivity (příklady): 

 

 sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty OP LZZ; 

 založení platformy (např. ve formě místní, národní nebo mezinárodní 

tematické sítě, partnerství) s cílem mainstreamingu výstupů, pilotního 

testování výstupů či jejich zavádění do praxe na místní, regionální nebo 

celostátní úrovni; 

 tvorba inovativního/-vních nadstavbového/-vých výstupu/-ů; 

 otestování těchto výstupů a zhodnocení jejich uplatnitelnosti v prostředí ČR; 

http://www.esfcr.cz/vyzva-b2
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 mainstreaming a zavedení výstupů do praxe na místní, regionální nebo 

celostátní úrovni; 

 případové studie možné aplikace konkrétních forem inovace. 

 

Oprávnění žadatelé v oblasti A. Podpora mainstreamingu a diseminace výstupů 

projektů realizovaných v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce 

 

Oprávnění žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu, nesmí 

působit jako prostředníci.V rámci této výzvy nesmí jeden žadatel podat více než 

jednu žádost o finanční podporu z OP LZZ. Důvodem tohoto omezení je snaha  

o zkvalitnění předkládaných projektů jedním žadatelem. 

 

 

Oprávněnými žadateli pro oblast A mohou být pouze příjemci a čeští partneři, kteří již 

dokončili realizaci či ještě realizují projekty podpořené v oblasti podpory 5.1 

Mezinárodní spolupráce a patří současně do uvedeného výčtu oprávněných 

žadatelů o finanční podporu: 

 

 obce, kraje a jimi zřizované organizace; 

 nestátní neziskové organizace (NNO); 

 výzkumné a vzdělávací instituce. 

 

Součástí projektové žádosti musí být popis zapojení cílové skupiny /cílových skupin 

do projektu. Nad rámec informací uvedených v kapitole žádosti 9. Cílové skupiny 

uvede žadatel v této povinné příloze detailnější popis zapojení cílové skupiny  

v jednotlivých fázích životního cyklu projektu. Tento popis je povinnou přílohou 

žádosti a současně specifickým kritériem hodnocení, podrobnosti jsou popsány  

v příloze této výzvy „Metodika hodnocení specifického kritéria“. 

 

Platnost výzvy: 1. březen 2013 v 15.00 až 30. duben 2013 ve 12.00 hodin  

 

Všechny důležité informace a dokumenty k výzvě naleznete zde. 

http://www.esfcr.cz/vyzva-b2
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Dne 14. března 2013 byla zveřejněna další výzva 

k podávání žádostí o grant na Evropské stáže Marie 

Curie (Intra European Fellowships – IEF).  

Tato výzva poskytuje finanční podporu pro pokročilé 

vzdělávání a nadnárodní mobilitu po dobu 12–24 měsíců 

pro jednotlivé projekty prezentované zkušenými 

výzkumnými pracovníky z členských zemí nebo přidružených zemí ve spolupráci 

s hostitelskou organizací z členského státu či přidružené země.  

Deadline: 14. srpna 2013.  

Podrobné informace najdete na této stránce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na 
Přf UP v Olomouci o kombinovanou formu  
CZ.1.07/2.2.00/18.0014 

Program podpory  
2.2 Vysokoškolské vzdělávání  

Prioritní osa  
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Evropské stáže Marie Curie 

Představujeme projekty OP VK 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm
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Oblast podpory  

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

7 217 674,57 

Termín realizace březen 2011–prosinec 2013 

Hlavní řešitel RNDr. Fňukal Miloš, Ph.D. 

Partner projektu - 

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

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

 
Stručný popis projektu 

 

Cílem projektu je příprava akreditace stávajícího bakalářského studijního oboru 

Geografie a navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie v kombinované 

formě. 

Klíčovými aktivitami je vytvoření koncepce a studijního plánu kombinovaného 

studijního programu, příprava distančních studijních materiálů, jejich ověření ve 

výuce a případné úpravy, příprava akreditačních materiálů a jejich předložení  

k akreditaci. Doplňkovými aktivitami, podporujícími atraktivitu a využitelnost 

akreditovaného studia, bude vytvoření metodiky pro uznávání předchozího vzdělání 

získaného v procesu formálního a neformálního vzdělávání (např. dlouhodobé 

pedagogické praxe) a úprava přijímacího řízení zohledňující specifika 

nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí.  

Cílovou skupinu projektu jsou studenti VŠ, zejména z řad učitelů ZŠ a SŠ vyučujících 

zeměpis, kteří nemají úplné pedagogické vzdělání, případně mají pedagogické 

vzdělání v jiné kombinaci oborů a potřebují si doplnit VŠ 

 
Klíčové aktivity 
 
1. Vytvoření koncepce kombinovaného studijního programu 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

 

Návrh studijních plánů a celkové struktury studia, rozdělení předmětů na předměty 

realizované distančně a prezenčně, určení formy distančních učebních textů (podle 

povahy předmětu tištěná / elektronická, kombinovaná) V rámci této klíčové aktivity 
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dojde k nastavení personálního zabezpečení pracovně právních vztahů realizačního 

týmu. 

 

Ke konkretizaci studijního plánu a celkové struktury studia je naplánováno několik 

pracovních cest na domácí i zahraniční univerzity, které mají s tímto typem studia 

dlouhodobé zkušenosti (denní po ČR, cca 5denní na:Univerza v Ljubljani, Universität 

Wien). 

 

Výstup klíčové aktivity: 

 

Mezi výstupy 1. klíčové aktivity spadá: 

 

1. Návrh kombinovaného studijního programu (bakalářského a navazujícího 

magisterského) zahrnující: 

 

 seznam předmětů zařazených do studijního plánu, 

 jejich členění podle formy výuky, cíle předmětů, 

 návrh personálního zabezpečení programů respektující požadavky akreditační 

komise. 

 

2. Výstupem bude také vytvoření přehledu nastavení personálního zabezpečení 

pracovně právních vztahů realizačního týmu včetně přesného popisu vnitřních 

postupů řízení a role jednotlivých členů realizačního týmu, zejména manažera 

a koordinátorů klíčových aktivit. 

 

2. Konkretizace obsahu předmětů, příprava a evaluace distančních studijních 

materiálů 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

 

Konkretizace obsahové stránky předmětů, případné rozdělení obsahu do segmentů 

vyučovaných prezenčně a distančně. Příprava studijních materiálů pro předměty, 

které budou vyučovány distanční formou (výběr obsahu, opatření literatury, 
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konzultace obsahu, příprava textu, recenze, evaluace a ověření v prezenční výuce). 

Elearningové kurzy budou vytvářeny přímo odbornými pracovníky zapojenými do 

projektu, technickou a organizační pomoc bude poskytovat externí koordinátor  

e-learningových opor. Technická stránka přípravy tištěných distančních opor bude 

prováděna asistentem projektu s využitím zakoupeného editačního software typu 

Adobe, Creative Suite 5 Design Premium, k dispozici budou studentům  

i v elektronické formě ve formátu *.pdf. Ověřování studijních materiálů bude probíhat 

ve stávajících místnostech katedry geografie, dovybavení jedné z nich interaktivní 

tabulí umožní implementaci nejmodernějších didaktických postupů, jejichž ovládnutí 

je pro cílovou skupinu projektů nezbytné. 

 

Výstup klíčové aktivity: 

 

Mezi výstupy 2. klíčové aktivity patří: 

 

 Soubor 20 anotací předmětů kombinovaného studia, studijních materiálů  

a metodik (z nich 10 tištěných i v elektronické formě, ostatní v elektronické 

formě) 

 

3. Příprava akreditačních materiálů a jejich předložení k akreditaci 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

 

V průběhu realizace této aktivity budou zejména připraveny akreditační materiály, 

které budou následněpředloženy k akreditaci. Vedle toho bude vytvořena: 

 metodika pro uznávání předchozího vzdělání získaného v procesu formálního  

a neformálního vzdělávání (např. dlouhodobé pedagogické praxe) a úprava 

přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů  

s dlouhodobou praxí, 

 metodika pro přestup mezi kombinovanou a prezenční formou studia. 

 metodika adresného oslovování potenciálních zájemců o studium v nově 

akreditovaných oborech. Vlastní konzultace se zájemci o studium. 

 



 

  3. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 19 

Výstup klíčové aktivity: 

Mezi výstupy 3. klíčové aktivity patří: 

 

 text žádosti o akreditaci 

 3 metodiky 

 

4. Zahájení realizace studijního programu 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

 

Tato klíčová aktivita se bude týkat vlastní výuky v prvním semestru kombinovaného 

studijního oboru 

připraveného akreditací. Všem studentům budou k dispozici všechny vytvořené 

studijní materiály a ostatní studijní opory. V rámci jednotlivých přednášek budou vždy 

zajištěny podpisy cílové skupiny na prezenční listiny. Veškeré powerpointové 

prezentace budou obsahovat povinný logolink a povinná sdělení dle platného 

Manuálu publicity. 

 

Výstup klíčové aktivity: 

Mezi výstupy 4. klíčové aktivity patří: 

 

 Výuka předmětů vytvořených projektem. 

 Používání distančních studijních opor. 

 Používání zakoupených zařízení. 

. 
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Ve dnech 15. 2. 2012 až 15. 3. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Kapacity, 

Spolupráce, Lidé, Myšlenky, Euratom. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 
Brusel 
 
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. RP a další   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  
 

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

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  
 

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

 
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
 

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

 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
 

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

 
 
 
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  
Vědní politika 
  
Finance, management, duševní vlastnictví 
  
Akce k 10. výročí komunitárních vzorů 
 
Úřad pro harmonizace na vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal 

Market, OHIM) organizuje ve dnech 8.–9. dubna 2013 ve španělském Alicante 

konference k oslavě 10. výročí komunitárních vzorů (první komunitární vzor byl 

registrován 1.4.2003). Předběžná informace o konferenci je k dispozici zde. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1209/MORENEWS/morenews3.en.do
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Další informace a analýzy 
 
  
Zpráva ke strategii EU pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI 
 
Expertní skupina vytvořená Evropskou komisí připravila zprávu ke strategii EU pro 

mezinárodní spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací. Hlavním poselstvím 

zprávy je, že EU urgentně potřebuje kolaborativní a integrovanou strategii pro 

mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Zpráva rovněž obsahuje řadu doporučení, mezi 

něž patří např. podpora atraktivnosti Evropy jako výzkumného a inovačního prostoru 

a partnera a následné zvýšení její konkurenceschopnosti a prosperity, či nutnost plně 

integrovat mezinárodní rozměr do všech unijních programů. Zpráva je  

k dispozici zde. 

  

Mezinárodní summit WIRES 

 

Akce nazvaná Women's International Research Engineering Summit (WIRES) 

proběhne ve dnech 10.–12. dubna 2013 v řeckých Athénách. Hlavním záměrem 

těchto každoročních summitů je poskytovat prostor pro celosvětové partnerství, 

cílené na udržení žen v technologických oborech. Program summitu, možnost 

registrace a další užitečné informace naleznete zde. 

 

Skóre vnitřního trhu: K 15. výročí vydání padl rekord 

 

Podle srovnávacího přehledu výsledků v oblasti vnitřního trhu, který dnes zveřejnila 

Evropská komise, se navzdory náročnému období členské státy zhostily úkolu, 

kterým je včasné provedení právních předpisů EU do jejich vnitrostátního práva, 

lépe než kdy jindy. Jednotný trh hraje ve snaze vyvést Evropu z hospodářské 

stagnace klíčovou roli. Výhody však nejsou automatické – základním předpokladem 

dosažení cílů politik uvedených ve směrnicích je včasná transpozice právních 

předpisů. Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu byl poprvé 

zveřejněn před patnácti lety a dnešní vydání ukazuje, že se členské státy od té doby 

značně zlepšily. Průměrný deficit provádění v EU – tedy procento směrnic v oblasti 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/report-inco-web-4.pdf
http://wires.womenandtechnology.eu/digitalcity/projects/wires/homepage.jsp?dom=BAAFLONA&fmn=BAAFLPOY&prt=BAAFLPDO&men=BAAFLPOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-127_cs.htm
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vnitřního trhu, které nebyly do vnitrostátního práva provedeny včas – se snížil z 6,3 

% v roce 1997 na novou rekordní úroveň 0,6  %. Deficit se tak dostal pod 1% 

hranici, na níž se v roce 2007 dohodli představitelé evropských států a vlád, a téměř 

dosáhl 0,5 % deficitu navrženého v Aktu o jednotném trhu v dubnu 2011. 

„Tento nový rekord, jehož členské státy dosáhly, mě potěšil a jsem spokojen 

s rázností a odhodlaností, které prokázaly při praktickém prosazování evropského 

práva. Je to nejlepší výsledek v historii“, uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel 

Barnier. 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 

Akční plán eZdraví 2012–2020 

 

Evropská komise vydala v prosinci 2012 Akční plán pro elektronické zdravotnictví 

2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století (e-Health Action Plan 2012-

2020 - innovative healthcare for the 21st century), který se zaměřuje na překážky 

plného využití digitálních možností v evropských zdravotnických systémech. Plán 

bude integrován do společenské výzvy Horizontu 2020 „zdraví, demografická změna 

a dobré životní podmínky“. Cílí na snížení nákladů na zdravotní péči a na kontrolu 

péče. Více informací naleznete zde. Samotný akční plán je k dispozici zde. 

  

28. mezinárodní konference k Alzheimerově chorobě 

 

28. mezinárodní konference k Alzheimerově chorobě organizovaná mezinárodní 

federací alzheimerovských asociací Alzheimer’s Disease International se koná  

18.–20. dubna 2013 v Taipeii na Taiwanu. Více informací naleznetezde, registrovat 

se můžete zde. 

  

 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/putting-patients-driving-seat-digital-future-healthcare
http://www.czelo.cz/detail_/ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1253
http://www.adi2013.org/home
https://b-com.mci-group.com/Registration/13ADITAI.aspx
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Konference o biomolekulách a nanostrukturách 

 

Konference s názvem „Biomolecules and Nanostructures 4“ (BioNano4) se koná ve 

dnech 15.–19. května 2013 v polském městě Pultusk a věnuje se nejrychleji 

rozvíjející se mezioborovým vědeckým oblastem – biomolekulární vědě a jejímu 

využití pro výrobu nanostruktur. Další informace včetně možnosti registrace 

naleznete zde. 

  

Kongres Průkopníci ve zdravotní péči 

 

Světový výzkumný a inovační kongres – Průkopníci ve zdravotní péči (The World 

Research and Innovation Congress – Pioneers in Healthcare) se koná 5.–6. června 

2013 v Bruselu. Akci organizuje Research Media. Více informací naleznete zde. 

Registrovat se můžete zde. Akce je zpoplatněna. 

 

 výzva k rizikovým faktorům 

 

Iniciativa společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění 

(JPND) vyhlásila 10. prosince 2012 novou výzvu k rizikovým faktorům. Výzva je 

zaměřena na identifikaci genetických, epigenetických a environmentálních rizik 

a  faktorů. Rozpočet je 19 milionů eur. Uzávěrka je 19. března 2013. Podrobnosti 

naleznete zde. 
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http://www.nanofun.edu.pl/bionano4/
http://www.worldresearchcongress.com/index.php
http://www.worldresearchcongress.com/register.php
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/open-calls/risk-factors/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 

Nové výzvy ARTEMIS a ENIAC 

 

Společné technologické výzvy ARTEMIS (zabudované počítačové systémy) 

a ENIAC (nanoelektronika) vyhlásily výzvy na předkládání návrhů 

projektů. ARTEMIS Call 2013 má uzávěrku 6. června 2013, dokdy musí být 

odevzdána úplná verze projektového návrhu. ENIAC Call 2013 je oproti tomu 

dvoukolová výzva, kdy uzávěrka prvního kola, do kterého se předkládá projektový 

záměr, je dne 23. května 2013. Uzávěrka druhého kola, kam se předkládají úplné 

projektové návrhy, je 12. září 2013. 

  

ICT 2013: tvořit, spojovat, růst 

 

Ve dnech 6.–11. listopadu 2013 organizuje v litevském Vilniusu Evropská komise 

mezinárodní ICT konferenci, jejíž cílem je přilákat představitele evropského výzkumu 

v oblasti ICT a zainteresované subjekty podílející se na evropské politice podpory 

výzkumu v této oblasti. Více informací bude postupně zvěřejňováno zde. 
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ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 

Zpráva Operační skupiny SNETP pro Fukushimu 

 

Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energii (SNETP) zveřejnila zprávu 

nazvanou “Identification of research areas in response to the Fukushima accident”, 

http://www.artemis-ju.eu/
http://www.eniac.eu/web/index.php
http://www.artemis-ju.eu/call2013
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call8_2013-1.php
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2013-create-connect-grow
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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kterou vypracovala její Operační skupina pro Fukushimu s cílem  posoudit dopady 

havárie na aktivity SNETP, zvláště na výzkum v oblasti jaderné bezpečnosti. Zpráva 

se soustředí na středně a dlouhodobé úkoly VaV, jmenovitě na vývoj, aktualizaci  

a validaci metod a výpočetních nástrojů, a to na technologie lehkovodních reaktorů. 

Zpráva je k dispozici zde 

Energy Storage Forum 

 

Ve dnech 23.–25. dubna 2013 se bude v Berlíně konat šesté fórum pro skladování 

energie. Předběžné informace naleznete zde. 

  

Energetický systém Rumunska 

 

Rumunské centrum pro energetiku ve spolupráci se Stálým zastoupením Rumuska 

při EU pořádá dne 15. května 2013 v Bruselu akci s názvem „Romania – an Energy 

Pole in Europe“. Na programu bude představení jihovýchodního evropského 

energetického trhu, především pak rumunského energetického systému. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

  

TRA 2014 – výzva pro vědecké příspěvky 

 

Na 14.–17. dubna 2014 se připravuje další ročník konference Transport Research 

Arena. V roce 2014 se tato největší evropská akce pro dopravu bude konat v Paříži. 

Již je otevřena výzva pro zasílání abstraktů. První informace naleznete zde. 

  

Odlesňování versus biopaliva z nepotravinových surovin  

 

Zvýšená poptávka po produkci plodin používaných pro výrobu biopaliv může vést  

k úbytku lesů a jejich přeměně na zemědělskou půdu. Tato nepřímá změna ve 

využívání půdy následně zvyšuje emise CO2, které by jinak byly zachyceny stromy. 

EU se proto chce zaměřit na nepotravinová biopaliva vyráběná z odpadu nebo ze 

zbytků. 20. února se výbory pro životní prostředí a pro průmysl a energetiku sešli  

s odborníky v diskuzi nad návrhem Komise na omezení využívání biopaliv 

http://www.snetp.eu/www/snetp/images/Fukushima_report_HD.pdf
http://www.energystorageforum.com/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/121202-INVITATION_ROMANIAN_ENERGY_DAY_EVENT_15_MAY_2013.pdf
http://www.errac.org/IMG/pdf/tra2014_call1_g1.pdf
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vyráběných z potravinových plodin. Podle údajů Evropské komise mají biopaliva  

z odpadů a potravinářských zbytků menší dopady na klima a neovlivňují ceny 

potravin, protože nenahrazují potravinářské produkty. Tento druh tzv. pokročilých 

biopaliv se ale ještě komerčně nevyrábí, jak upozornil Raffaello Garofalo z European 

Biodiesel Board. Jejich produkci a využití by mohly urychlit veřejné dotace, které by 

po roce 2020 měla dostávat jen nepotravinová biopaliva.  

Komisařka pro opatření na ochranu klimatu Connie Hedegaard připustila, že 

pokročilá biopaliva nejsou v současnosti dostatečně rozvinutá, zejména z důvodu 

vysokých výrobních nákladů, jsou však podle ní udržitelnější a měla by získat větší 

podporu. 
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SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 

Výzva k příspěvkům: sociálně-ekologická přeměna 

 

Evropský výzkumný projekt WWWforEurope (Welfare, Wealth and Work for Europe) 

vyhlásil soutěž o nejlepší příspěvek k tématům udržitelného rozvoje a sociálně-

ekologické přeměny (Socio-Ecological Transition). Autoři nejlepších příspěvků budou 

oceněni během první konference WWWforEurope, která se uskuteční od 18. do 19. 

září 2013 ve Vídni. Příspěvky lze zasílat do 30. dubna 2013. Více informací 

naleznete zde nebo se můžete přímo obrátit na Kristin Smeral 

(Kristin.Smeral@wifo.ac.at). 

  

Konference „Učení se děláním“ k interdisciplinaritě ve výzkumu 

 

Konference „Learning by doing - making interdisciplinarity work" k roli 

interdisciplinarity v evropském výzkumu a perspektivám z pohledu SSH (Socio 

economic Sciences and Humanities) se uskuteční 15. ledna 2013 v Bruselu. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://www.foreurope.eu/index.php?id=737
mailto:Kristin.Smeral@wifo.ac.at
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Konferenci organizuje mezinárodní síť národních kontaktních pracovníků pro SSH 

NET4SOCIETY ve spolupráci s Evropskou aliancí pro sociální a humanitní vědy 

(European Alliance for the Social Sciences and Humanities - EASSH). Více informací 

naleznete zde. Uzávěrka registrací je 8. ledna 2013. Registrovat se můžete zde. 

  

Růst a sociální soudržnost 

 

Evropská komise vyzvala členské státy, aby položily prioritní důraz na sociální 

investice a modernizovaly své systémy sociální ochrany. To znamená lépe fungující 

strategie aktivního začleňování a efektivněji koncipované a využívané sociální 

rozpočty. Výzva figuruje ve sdělení o sociálních investicích pro růst a soudržnost, 

které Komise právě přijala. 

Sdělení také poskytuje členským státům pokyny ohledně toho, jak nejlépe využívat 

finanční podporu EU, zejména prostředků z Evropského sociálního fondu,  

k provádění uvedených cílů. Komise bude prostřednictvím evropského semestru 

pozorně monitorovat činnost a výsledky systémů sociální ochrany jednotlivých 

členských států a v případě potřeby vydá konkrétní doporučení pro jednotlivé země. 

„Máme-li z krize vyjít silnější, semknutější a konkurenceschopnější, jsou zásadní 

sociální investice. V rámci stávajících rozpočtových omezení je zapotřebí, aby 

členské státy přesunuly pozornost k investicím do lidského kapitálu a sociální 

soudržnosti. Je to principiální, chceme-li při plnění cílů strategie Evropa 2020 

dosáhnout opravdový pokrok. Nebudou-li členské státy do sociální oblasti investovat 

nyní, ponesou mnohem vyšší finanční a sociální náklady v budoucnosti,“ uvedl 

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. 
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http://www.net4society.eu/public/conference.php
http://www.net4society.eu/public/registration.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE 

  

Konference WIRE 2013 

 

Konference WIRE IV – 4. Týden inovativních regionů v Evropě (Week of Innovative 

Regions in Europe) se uskuteční 5.–7. června 2013 v irském Corku. Téma 

konference se zaměří na: a) Roli regionů v internacionalizaci, b) Rostoucí obavy  

– odvracení se od koheze (Growing Pains – Moving on from Cohesion), c) Jak 

navrhnout váš regionální program. Webové stránky konference ještě nebyly 

spuštěny, více informací prozatím naleznete zde. 
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http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=66E6AF2A-D56A-2DC0-23EB10615C995197
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://www.czelo.cz/
http://www.tydenvevrope.cz/
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