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Program CZ09 – Fond na podporu výzkumu vychází 

z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu 

a vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 

85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % 

je program podporován z prostředků rozpočtu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Relevance programu, jeho motivace a cíle 

Základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je neoddělitelnou součástí 

rozvoje každé společnosti a patří mezi nejdůležitější hybné faktory udržitelného 

rozvoje, ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti.  Investice do 

vědy a výzkumu v České republice jsou navzdory mírnému růstu stále pod průměrem 

PROGRAM CZ09 – Fond na podporu výzkumu byl schválen  

informuje 
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Evropské unie. V roce 2010 činily veřejné investice do výzkumu a vývoje 0,63 % 

HDP a byly jedny z nejnižších v celé EU. 

Program CZ09 významnou měrou přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu 

prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi ve vybraných 

oblastech a finančně podporuje tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních 

výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního  

a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. 

Program CZ09 je plně ve shodě s aktuálními strategiemi EU, jako je EUROPE 2020 

a nově připravovaný program výzkumu a vývoje HORIZON 2020. Realizace 

programu CZ09 zvýší mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a přispěje 

k naplnění cílů Evropského výzkumného prostoru. 

Podporované oblasti programu 

Prioritními oblastmi mezinárodní bilaterální spolupráce jsou: 

1. sociální a humanitní vědy 

2. zdraví 

3. životní prostředí 

Komu je program určen 

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro 

veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující 

s výzkumnou organizací, podle definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český 

subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany  

a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partnerství. 

Financování programu/projektů 

Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 

13 088 235 €. Minimálně 20 % z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti 
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sociálních a humanitních věd. Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 

€ ve všech tematických oblastech. 

Trvání programu/doba řešení projektů 

Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci 

se  předpokládá  podpora projektů s délkou trvání 36 měsíců. 

Výstupy programu 

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy 

zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, 

dále posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD 

studentů. Očekává se také významné zastoupení vědeckých pracovnic v řešitelských 

týmech společných projektů.  

Více informací o Programu CZ09 najdete v češtině ZDE. 

Zprostředkovatel programu 

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 

výzkumu a vývoje, oddělení mezinárodní spolupráce. Program byl připraven 

s partnery z Norska – Norskou výzkumnou radou. 

Kontakt na zprostředkovatele programu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7, Praha 1 

Odbor výzkumu a vývoje 

Oddělení mezinárodní spolupráce  – 311 

RNDr. Jana Bystřická:       jana.bystricka@msmt.cz 

RNDr. Pavla Kačabová:    pavla.kacabova@msmt.cz 

Mgr. Štěpán Obrtlík:        stepan.obrtlik@msmt.cz 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy
mailto:jana.bystricka@msmt.cz
mailto:pavla.kacabova@msmt.cz
mailto:stepan.obrtlik@msmt.cz
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V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných 

pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu  

s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou 

Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 

27. května 1999, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu 

k podávání návrhů společných česko-slovenských 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. 

Přijímají se návrhy společných česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 

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

společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu 

Výzva k podávání návrhů společných česko-slovenských 
výzkumných projektů s dobou řešení 2014–2015 
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základního výzkumu definovaného podle článku 2.2. písm. e) Rámce Společenství 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

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 musí být předložen současně českou 

částí týmu jeho řešitelů v České republice a slovenskou částí týmu jeho 

řešitelů na Slovensku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. 

Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu 

jeho řešitelů v České republice a slovenskou částí týmu jeho řešitelů na Slovensku 

musí být po obsahové a tematické stránce totožné. 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. 

Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá 

prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce v části "Formuláře"  

a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém. 

Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu  

s požadovanými přílohami odeslán na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 

do 30. 5. 2013 do 24.00 hodin, e-mailová adresa pro zaslání návrhu projektu 

včetně příloh: mobility_slovensko@msmt.cz. 

 

Kompletní výzvu si můžete stáhnout zde.  

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6
mailto:mobility_slovensko@msmt.cz
http://www.msmt.cz/file/27749/
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 V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji na podporu mobility výzkumných 

pracovníků a pracovnic MOBILITY, v souladu  

s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou 

Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vroclavi dne 

13. ledna 2000, a s § 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských 

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. 

 

Přijímají se návrhy společných česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 

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

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských 
výzkumných projektů s dobou řešení 2014–2015 
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společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu 

základního výzkumu definovaného podle článku 2.2. písm. e) Rámce Společenství 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

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 musí být předložen současně českou 

částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů  

v Polské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. 

 

Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá 

prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce v části "Formuláře"  

a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém. 

 

Zasílání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 

2014–2015 na níže uvedenou e-mailovou adresu je možné od 15. 3. 2013.  

 

Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu  

s požadovanými přílohami odeslán na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 

do 30. 5. 2013 do 24.00 hodin, e-mailová adresa pro zaslání návrhu projektu 

včetně příloh: mobility_polsko@msmt.cz. 

 

Kompletní výzvu si můžete stáhnout zde.  

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/mobility-6
mailto:mobility_polsko@msmt.cz
http://www.msmt.cz/file/27748/
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                                     Stipendia pro doktorandy a výzkumné pracovníky  
k výzkumným pobytům na Tchaj-wanu 

Nabídka Mezinárodního visegrádského fondu  
a National Science Council of Taiwan 
 
Mezinárodní visegrádský fond a National Science 

Council of Taiwan vyhlašují výběrové řízení pro 

zájemce o desetiměsíční stipendia k výzkumným pobytům doktorandů a výzkumných 

pracovníků – držitelů titulu Ph.D. – na Tchaj-wanu. 

Nabídka je určena uchazečům/uchazečkám ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, 

Polsko a Slovensko), kteří se specializují na některou z uvedených oblastí: 

a) nanotechnologie; 

b) elektrotechnika; 

c) biotechnologie; 

d) informační technologie; 

e) turismus; 

f) společenské a humanitní vědy.  

Pro každou z uvedených zemí je k dispozici 1 stipendium. 

Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna 2013. Požaduje se dobrá znalost 

mluvené i psané angličtiny nebo čínštiny. 

Bližší informace jsou k dispozici na www.visegradfund.org. 

 

 

 

 

Nabídka aktuálních stipendií MŠMT  

http://www.visegradfund.org/


 

  4. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 9 

Stipendium – Wirthův institut 

 

Nabídka stipendia k ročnímu stipendijnímu pobytu  

v Kanadě pro doktorandy termín podání přihlášek  

30. 4. 2013   

 

Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě informoval Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy o nabídce ročního postgraduálního stipendia, která je 

určena studentům doktorských studijních programů se specializací  

v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech. 

Podrobné informace o nabídce včetně postupu podání přihlášky a kontaktní adresy 

jsou k dispozici v angličtině zde: „Wirth_Institute_2013.doc" a rovněž 

na http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx. 

Zájemci mohou svou přihlášku, která bude obsahovat požadované náležitosti, zaslat 

Wirthovu institutu do 30. dubna 2013. 

 

 

Technologická agentura České 

republiky vyhlásila dne  

27. března 2013   

2. veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje 

dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným  

a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“, a to dle zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  

a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní 

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU CENTRA 
KOMPETENCE 

http://www.msmt.cz/file/27806/
http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx
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podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 

6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je 

výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje 

podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky 

(dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu CENTRA 

KOMPETENCE.Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu 

projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy  

v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. 

Návrh projektu a dále i přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí 

být předány poskytovateli v období od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 

16.30 hodin. 

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému 

dostupném zde a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě, v uzavřené obálce 

s adresou poskytovatele i odesílatele a označením "2. veřejná soutěž – program 

CENTRA KOMPETENCE – NEOTVÍRAT!" a dále doručit přílohy prokazující 

požadovanou způsobilost uchazeče pouze v listinné podobě v samostatné uzavřené 

obálce s adresou poskytovatele i odesílatele a označením "2. veřejná soutěž  

– program CENTRA KOMPETENCE – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE" 

do podatelny Technologické agentury České republiky (budova Hadovka Office Park, 

vstup C, 3. patro), Evropská 2589/33b, Praha 6, 160 00. 

V jedné obálce smí být pouze jeden návrh projektu. 

Dotazy k této veřejné soutěži programu Centra kompetence budou podávány  

a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese. 

Kontaktní osobou je  Mgr. Veronika Chudlarská, tel: 234 611 618,  

e-mail:chudlarska@tacr.cz. 

 

http://www.tacr.cz/sites/default/files/shared/zadavaci_dokumentace_final_0.pdf
http://www.tacr.cz/sites/default/files/shared/prehled_dokumentu_ck.pdf
https://vyzvy.tacr.cz/
http://helpdesk.tacr.cz/
mailto:chudlarska@tacr.cz
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR Odbor řízení pomoci z ESF 

vyhlašuje výzvu pro předkládání 

grantových projektů – Rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného 

života v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na 

trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení  

a provozu zařízení péče o děti předškolního věku. Podpora je určena na vytvoření 

nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona 

a na prvních 18 měsíců jeho provozu. Zařízení  péče o děti musí být zřizovaná 

zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců 

projektových partnerů. 

 Musí vzniknout zařízení péče o děti, které dříve neexistovalo.  

 Pokud žadatel nebo partner už nějaké zařízení péče o děti předškolního věku 

provozují, pak nové zařízení musí vzniknout na jiné adrese, než zařízení, 

které už je žadatelem či partnerem provozováno. (V případě stejné adresy by 

se jednalo o rozšíření stávajícího zařízení.)  

 Požadavek na vznik nového zařízení není splněn ani v případě, kdy by žadatel 

v rámci projektu pouze převzal do provozu zařízení, které před tím provozoval 

jiný subjekt. Není možné, aby žadatel zařízení umístil do stejných prostor, ve 

kterých ke dni vyhlášení výzvy B5 (tj. 15. 3. 2013) nějaký jiný subjekt zařízení 

péče o děti předškolního věku provozoval.  

 

 Zařízení může být provozováno v prostorech, jež si žadatel pronajímá. Je 

možné, aby si žadatel pro zařízení péče o děti pronajmul prostory na stejné 

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování 
pracovního a rodinného života 
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adrese, kde již nějaké jiné zařízení péče o děti funguje, musí se ovšem jednat 

o jiné prostory v budově se stejnou adresou. Zařízení fungující na dané 

adrese bez spojitosti s projektem ovšem nemůže provozovat žadatel ani 

partner a ani nesmí dojít k tomu, že by žadatel dříve existující zařízení převzal 

a začal ho v rámci projektu provozovat na svou odpovědnost. Upozorňujeme 

dále, že nové zařízení vzniklé v projektu musí plně splňovat požadavky na 

prostorové a hygienické parametry stanovené v pravidlech OP LZZ, tj. musí 

mít vlastní sociální zařízení v minimálním rozsahu, musí mít vlastní prostor pro 

pobyt dětí v interiéru a potřebné vybavení (židle, postele či lehátka aj.). Není  

v rozporu s pravidly OP LZZ, pokud by bylo stravování zajišťováno např. 

nákupem jídel z dříve fungujícího zařízení péče o děti. Pravidly OP LZZ také 

není požadováno, aby prostor pro pobyt dětí ze zařízení dotovaného z OP 

LZZ venku byl oddělen od venkovního prostoru využívaného dětmi z dalšího 

zařízení.  

 

Pro vytvoření zařízení péče o děti se předpokládá v harmonogramu jednotlivých 

projektů období maximálně 4 měsíců (počítáno od zahájení realizace projektu). 

Žadatel je oprávněn do projektové žádosti uvést, že tuto fázi projektu zajistí v kratším 

termínu.  

 

Po ukončení fáze vytvoření zařízení v rámci projektů následují tři fáze provozu 

zařízení péče o děti. Všechny fáze trvají shodně 6 měsíců. Celková doba realizace 

projektu může být plánovaná na maximálně 22 měsíců.  

 

Začátek realizace projektu se stanovuje na první kalendářní den vybraného měsíce.  

Vyhlašovatel výzvy může před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace kontrolou na 

místě realizace ověřit, zda příjemce už nedisponuje vybudovaným zařízením péče  

o děti předškolního věku; taková skutečnost by měla za následek neposkytnutí 

dotace z OP LZZ. 

 

Ukončení příjmu žádostí: 31. května 2013 v 14.00 hodin. Žádosti doručené po 

termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou 
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není rozhodující datum razítka na obálce, ale termín doručení žádosti vyhlašovateli 

výzvy).  

 

Místo pro předkládání žádostí  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu  

Na Poříčním právu 1  

128 01 Praha 2  

 

Kontaktní místo (pro osobní doručení žádosti):  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu  

Detašované pracoviště: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5  

Žádost lze předložit na sekretariátu ve 3. patře v těchto hodinách: pondělí až pátek 

od 9:00 do 14:30 hod. Mimo tyto hodiny lze žádost osobně doručit jen na základě 

předchozí domluvy. 

 

Veškeré informace najdete ve výzvě  zde. 

 

 

Grantová agentura České republiky (dále jen 

„GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 

Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy  

v y h l a š u j e veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu 

grantových projektů základního  výzkumu na rok 2014. 

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
2014 

http://www.esfcr.cz/file/8586/
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Podmínky veřejné soutěže: 

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu grantových projektů základního výzkumu: 

Projekty na podporu excelence v základním výzkumu s předpokládaným zahájením 

řešení od 1. ledna 2014.   

 

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu musí splňovat následující 

podmínky:  

 

a. účastníkem návrhu projektu je alespoň jeden spoluuchazeč;  

b. pro dosažení cílů projektu nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin 

projektů GA ČR;  

c. jde o projekt svou povahou multidisciplinární; 

d. projekt je založen na vědecké spolupráci v základním či orientovaném základním 

výzkumu  více špičkových týmů několika různých právních subjektů zkoumajících 

stejnou či  příbuznou problematiku; 

e. z návrhu projektu musí být zřejmé, že spolupráce více týmů na projektu umožní 

vytvoření  kvalitativně lepších podmínek pro dosažení stanovených cílů projektu, než 

kdyby usilovaly o financování odděleně;  

f. spolupráce více institucí na projektu umožní dosáhnout synergických efektů  

a integrace výzkumných potenciálů a přispěje tak k překonání kritických kapacitních 

či infrastrukturních omezení;  

g. projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace a spolupráci  

s předními zahraničními pracovišti, týmy či badateli zabývajícími se stejnou nebo 

podobnou  problematikou. 

 

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) projektů na podporu excelence v základním 

výzkumu je pět let. 

3. 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: 
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a. lékařské a biologické vědy, 

b. společenské a humanitní vědy, 

c. technické vědy, 

d. vědy o neživé přírodě, 

e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy. 

 

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního 

systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty. Hodnotící 

lhůta začíná dnem 23. května 2013 a končí dnem 13. prosince 2013. 

 

Grantová  agentura České republiky 

Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 

tel./fax: +420 227 088 871 

e-mail: info@gacr.cz nebo marek.matousek@gacr.cz 

adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz/ 

 

Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním na 

internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz. GA ČR následně vyrozumí každého 

uchazeče o udělení či neudělení grantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přestavujeme projekty OP VK 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

mailto:marek.matousek@gacr.cz
http://www.gacr.cz/
http://www.gacr.cz/
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Název projektu Inovace kombinované formy studijního oboru 
Matematika se zaměřením na vzdělávání 
CZ.1.07/2.2.00/18.0015 

Program podpory Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

3 183 141,19  

Termín realizace květen 2011–únor 2014 

Hlavní řešitel Mgr. David Nocar, Ph.D. 

Partner projektu - 

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

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

 
Popis projektu  

 

Záměrem projektu je inovace kombinované formy bakalářského studijního oboru 

Matematika se zaměřením na vzdělávání, aby splňoval současné požadavky kladené 

na edukační proces realizovaný touto formou a aby absolventi tohoto studijního 

oboru byli připraveni k výkonu svého povolání a byli konkurenceschopnými mezi 

ostatními uchazeči, a to nejen v Olomouckém kraji, popř. aby byli kvalitně připraveni 

na studium navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství matematiky pro  

2. st. ZŠ. Současný edukační proces je nutné inovovat nejen po stránce obsahové, 

ale především zatraktivnit i samotnou formu studia. 

 

Nejen z důvodu charakteru akreditované formy studia, ale především dle aktuálních 

trendů to znamená, že bude pro studenty připravena kvalitní opora ve formě  

e-learningového zázemí. Multimediální studijní materiály v LMS, online studium  

i komunikace jsou dnes bezpochyby nutným předpokladem úspěšného studia nejen 

kombinovanou formou a také motivačním faktorem pro moderní a atraktivní 

vzdělávání. 

 

 

 

 



 

  4. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 17 

Hlavní cíle  

 

Cílem projektu je příprava e-learningových modulů k následujícím předmětům: 

Algebra, Vybrané kapitoly z logiky, Matematická analýza, Algoritmizace, Konstrukční 

geometrie, Repetitorium středoškolské matematiky, Úvod do studia matematiky, 

Seminář ze školské matematiky, Základy informačních technologií, Informační 

technologie, Geometrie, Pravděpodobnost a statistika, Aritmetika, Metody řešení 

matematických úloh, Matematické aplikace výpočetní techniky a Diskrétní 

matematika. Výsledné e-learningové moduly budou studentům k dispozici 

prostřednictvím LMS Unifor. V akademickém roce 2012/2013 a 2013/2014 v době 

realizace projektu již budou studenti využívat e-learningových modulů během svého 

studia. Vyučující budou kromě role přednášejícího a cvičícího zastávat navíc roli 

tutora, který bude studentům k dispozici prostřednictvím LMS i mimo výuku. 

 

Realizace projektu je rozložena do pěti klíčových aktivit: 

 

1. klíčová aktivita – Přípravná fáze na tvorbu studijních opor 

 

Během této fáze se odborní pracovníci věnovali sběru a studiu dostupných 

aktuálních pramenů (učebnice, skripta, metodické a didaktické materiály, 

multimediální pomůcky, webové aplikace apod.). Vše bylo zkoumáno ve vazbě na 

profilaci absolventa studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. 

Každý pedagog realizačního týmu připravil podklady pro dva e-learningové moduly  

z výše uvedených předmětů. ICT garant a metodik DiV poskytovali pedagogům 

podporu a zázemí pro realizaci této první fáze. 

 

Výstupem této klíčové aktivity byly podklady pro obsahovou náplň nově 

připravovaných studijních opor. 

 

2. klíčová aktivita – První fáze tvorby studijních opor 
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Cílem této druhé klíčové aktivity byla především příprava studijních opor  

z podkladových materiálů sesbíraných a připravených během první klíčové aktivity. 

Odborní pracovníci připravili inovované sylaby ke svým výukovým modulům. 

 

Texty studijních opor byly připraveny v autorském nástroji MiniAware. Na této aktivitě 

se podíleli odborní pracovníci (pedagogové) ve spolupráci s ICT pracovníky  

a metodikem distančního vzdělávání. Pedagogové zaručili odbornou stránku  

a soulad obsahu s učivem daného předmětu v souladu s akreditací. Metodik DiV 

zaručil soulad formy studijního textu s metodikou stanovenou pro studijní opory 

určené pro distanční či e-learningové studium. ICT pracovníci pedagogům zajišťovali 

technickou podporu a pomáhali s návrhy grafických prvků pro dané studijní opory. 

Výstupem této klíčové aktivity byly inovované sylaby (v české a anglické verzi)  

k jednotlivým e-learningovým modulům, studijní opory zpracované v autorském 

nástroji MiniAware a návrhy grafických prvků pro dané studijní opory. 

 

3. klíčová aktivita – Druhá fáze tvorby studijních opor – multimedializace 

 

Cílem třetí klíčové aktivity projektu bylo obohacení studijních textů připravených 

během druhé klíčové aktivity o prvky zvyšující názornost a zapamatovatelnost učiva. 

Byly připravovány grafické prvky (obrázky, schémata, grafy, tabulky, konstrukce, 

apod.) a zakomponovány do studijních opor. Výsledné studijní materiály budou 

představovat obsahovou stránku e-learningové podpory studia. Na této aktivitě se 

podíleli odborní pracovníci především s ICT pracovníky, kteří po domluvě a vzájemné 

spolupráci s autory textů a metodikem DiV pomáhali zakomponovat grafické prvky do 

studijních opor. 

 

Výstupem této klíčové aktivity byla výsledná podoba studijních opor představují 

obsahovou část e-learningové podpory studia. 
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4. klíčová aktivita – Implementace do LMS 

 

Cílem této klíčové aktivity je implementace připravených studijních opor do systému 

LMS Unifor. 

 

První fáze před vlastní implementací obnášela testování, během které byl systém 

LMS Unifor otestován na specifické nároky matematických studijních textů. 

Nyní bude následovat implementace 16 modulů do systému LMS Unifor a jejich 

testování. Na této aktivitě se budou podílet především ICT pracovníci, kteří budou 

implementaci do systému LMS provádět. ICT pracovníci budou také zaškolovat 

odborné pracovníky (pedagogy) s prací v systému LMS Unifor, aby e-learningové 

studijní moduly mohli doplňovat, aktualizovat a během poslední klíčové aktivity byli 

schopni kvalifikovaně působit v roli tutora. 

 

Odborní pracovníci (pedagogové) připravili ke svým modulům "Průvodce studiem". 

Výstupem této klíčové aktivity bude otestovaný a popř. specifickým požadavkům 

uzpůsobený systém LMS Unifor, e-learningové moduly implementované do systému 

LMS Unifor ke všem avizovaným matematickým předmětům a proškolení 

pedagogové (garanti jednotlivých matematických předmětů) pro práci a vedení výuky 

v LMS Unifor. 

 

5. klíčová aktivita – Realizace e-learningové podpory v edukačním procesu  

+ vyhodnocení projektu 

 

Stěžejní částí projektu a zároveň poslední klíčovou aktivitou bude samotné 

proškolení cílové skupiny s nově připravenou e-learningovou podporou. 

 

V rámci realizace projektu byla zahájena pilotní dvousemestrální výuka (LS ak.  

r. 2012/2013 a ZS ak. r. 2013/2014) s připravenou e-learningovou podporou. Na této 

aktivitě se budou podílet především odborní pracovníci - pedagogové jakožto garanti 

daných předmětů, vyučující a tutoři. Pedagogové v roli tutora budou studentům  

k dispozici prostřednictvím LMS i mimo prezenční část výuky. 
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V závěru poslední klíčové aktivity proběhne elektronické dotazníkové šetření  

k získání zpětné reflexe od studentů. Vyhodnocením tohoto dotazníkového šetření 

budou získány podněty pro případnou aktualizaci e-learningových modulů. 

 

Výstupem této klíčové aktivity bude proškolená cílová skupina (studenti 

kombinovaného studia studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání), 

zpracované výsledky evaluace a na závěr kompletně vyřešený projektový záměr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu InterDoc-Internacionalizace doktorských studií v oboru 
botanika a fyziologie rostlin 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 
podpory v Kč 

12 065 891,63  

Termín realizace 1. 9. 2011–30. 6. 2014 

Hlavní řešitel Doc. RNDr. Martin Fellner, PhD. 

Partner projektu  Biofyzikální ústav  AV ČR, v.v. i . 

 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v. i 

Webové stránky projektu www.interdoc.upol.cz 

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

 
Popis projektu 
 
Projekt zahrnuje čtyři základní aktivity 

 

 Realizaci tříměsíčních odborných stáží na zahraničních univerzitách  

a výzkumných ústavech pro studenty doktorského studia. Cílem stáží je 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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kontakt doktoranda se zahraničním školitelem a navázání osobních  

i institucionálních vztahů v zahraničí. 

 

 Zvyšování odborných jazykových kompetencí studentů doktorského studia  

s cílem zlepšení schopnosti odborně komunikovat v angličtině, včetně 

schopnosti psát odborné publikace, disertační práce a obhajovat disertační 

práce v angličtině. Kurzy typu peer-to-peer budou pořádány průběžně  

a vedeny rodilými mluvčími – experty v oboru. 

 

 Zahraničním školitelům umožníme pracovat s doktorandy formou týdenních 

"incoming stáží" na pracovištích žadatele a partnerů  

 

 Realizaci odborných workshopů za účasti expertů z ČR, expertů ze zahraničí   

a cílové skupiny doktorandů. Doktorandi se aktivně účastní workshopů 

prezentacemi výsledků vlastního výzkumu. Workshopy probíhají v anglickém 

jazyce. 

 

Cíle projektu 

 

Cílem projektu je posílení vztahů, navázání kontaktů a rozvoj spolupráce mezi 

žadatelem, partnery a zahraničními výzkumnými školami a výzkumnými ústavy. 

Zvýšením jazykových kompetencí studentů doktorského studia bude dosaženo 

zlepšení schopnosti odborně komunikovat a  publikovat v angličtině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Název projektu E-learningová podpora praktické výuky biochemie 
a imunologie (ImBio) 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

Termín realizace 1. 10. 2010–31. 7. 2013 

Hlavní řešitel Doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. 

Partner projektu Středomoravská nemocniční a.s.  
Fakultní nemocnice Olomouc  
ONYX engineering, spol. s r. o. 

Portál projektu http://portal.imbio.cz/ 

Webové stránky projektu http://info.imbio.cz 

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

 

Stručný obsah projektu 

 

Hlavním cílem projektu „E-learningová podpora praktické výuky biochemie  

a imunologie“ (ImBio) je zkvalitnění výuky experimentální biochemie a imunologie  

s důrazem na praktické zdokonalování studentů v oblasti biochemických  

a imunologických metod a metod laboratorní medicíny při využití multimédií, internetu 

a moderních e-learningových technologií. V rámci řešení projektu byla zrealizována 

inovace laboratorních cvičení z biochemie, klinické biochemie a imunologie na 

Univerzitě Palackého pomocí e-learningu. Projekt je zaměřen na studenty vysokých 

škol, zejména studenty přírodovědných programů a studenty lékařské fakulty, kteří 

mají ve svém studijním plánu zahrnuty předměty se zaměřením na biochemii  

a imunologii. Konečným cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti  

a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich schopnosti přizpůsobovat se 

nárokům kladeným na vysokoškolsky vzdělané uchazeče o práci. Tento cíl je ve 

shodě s cíly operačního programu. 

V rámci řešení projektu bylo vypracováno 58 výukových modulů, tj. o 28 modulů 

více než bylo uvedeno v zadání projektu. Celkem bylo vypracováno 13 modulů pro 

předmět „Laboratorní cvičení z biochemie“ (původní plán 10), 9 modulů pro předmět 

„Cvičení z imunologie“ (původní plán 5) a 36 modulů pro předmět „Cvičení z klinické 

biochemie“ (původní plán 15). Dvacet tři modulů předmětu „Cvičení z Klinické 

biochemie“ zaměřených na realizaci stanovení vybraných fyziologických  
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i patologických parametrů v praxi s využitím automatizovaného provozu vypracovali 

partneři projektu ze Středomoravské nemocniční a.s. v Prostějově a z Fakultní 

nemocnice Olomouc. Dalších 13 modulů obsahuje názorné návody na stanovení 

zvolených parametrů v rámci cvičení v laboratořích Katedry biochemie bez použití 

plně automatizovaných analyzátorů. Jednotlivé moduly obsahují teoretický úvod  

k laboratorním postupům, popis materiálů, chemikálií a přístrojového vybavení, 

včetně jejich fotodokumentace, přípravu roztoků, popis pracovního postupu doplněný 

fotodokumentací, videozáznamy pracovních postupů, mechanismus vyhodnocení 

výsledků, kontrolní test. Studenty jsou vysoce ceněny v evaluačních dotaznících 

videozáznamy dokumentující jednotlivá cvičení. Celkem bylo vypracováno 163 

videozáznamů, což je o 103 videí více, než bylo plánováno v projektu. Moduly 

k předmětu Imunologie byly nad rámec plánovaných aktivit v projektu doplněny 

prezentacemi, umožňujícími na semináři nebo přednášce seznámit studenty 

s danými metodickými postupy. Jednotlivé metody a pracovní úlohy byly finálně 

zpracovány ve formě tří skript: 1. Laboratorní cvičení z biochemie (kolektiv autorů), 

Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF UP Olomouc (Raška a kolektiv), 

Praktická cvičení z klinické biochemie (Zajoncová). Vytvořené výukové materiály byly 

vloženy na e-learningový portál http://portal.imbio.cz/ formou webové aplikace, zde 

se nachází v elektronické formě i vypracovaná skripta. Odborná literatura, drobné 

přístroje, chemikálie i laboratorní spotřební materiál pořízené z prostředků projektu 

byly využity při vypracování laboratorních úloh a při realizaci cvičení. 

 

Vypracované výukové materiály byly využity ve výuce předmětů KBC/BCHC, 

KBC/KBC, KIM/VCB11, KIM/ZUA11. Celkem bylo podpořeno 920 studentů 

(monitorovací indikátor byl nastaven na hodnotu 800). Celkový počet úspěšně 

podpořených studentů bude konkretizován po uzavření výuky 2012/2013. Za 1. rok 

výuky (2011/2012) bylo úspěšně podpořeno 384 studentů. Lze předpokládat, že 

celkový počet úspěšně podpořených studentů bude cca 800 (monitorovací indikátor 

byl nastaven na hodnotu 500). 

 

Laboratorní experimenty v oblasti přírodních věd jsou náročné po stránce technické  

i finanční. Z tohoto důvodu je nezbytné v rámci výuky intenzivně zvyšovat schopnost 

http://portal.imbio.cz/
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studentů a pracovníků precizně a bezchybně realizovat tyto experimenty  

a právě e-lerningová forma výuky a pořízené videozáznamy umožňují studentům 

kvalitní přípravu do cvičení a obecně i pro experimentální práci v laboratoři.  

 

 

Příprava programového období 2014–2020 

 

Na konferenci „Evropské fondy 2013“ konané dne 4. 4. 2013 v Praze byl žadatelům  

a příjemcům představen plán pro programové období 2013–2020.  

 

Hlavní přehled uvádíme v základních bodech: 

- Návrh na programové období 2014 –2020 schválen Evropskou radu 8. února 2013; 

celkové výdaje – 959,988 mld. EUR (v cenách 2011). 

 

- pro ČR 20,5 mld. EUR (v cenách 2011; 23,1 mld. EUR v běžných cenách)  

= 4. nejvyšší objem v přepočtu na obyvatele (po Estonsku, Slovensku a Maďarsku). 

→ cca o 6 mld. méně než v programovém období 2007–2013 

- na úrovni Evropského parlamentu však stále probíhá vyjednávání 

 

Evropské fondy 2012  
Nové programové období 2014–2020 
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Zdroj: MMR 

Neformální dialog mezi EK a ČR byl zahájen v únoru 2013 a bude pokračovat do 

doby schválení evropské legislativy. 

 

Východiska pro budoucí operační programy 

 

Na základě zpracování analýz problémů předchozích programových období  

a nedostatečnému čerpání v některých operačních programech by Ministerstvo pro 

místní rozvoj pro další programové období rádo vytvořilo jednotné metodické 

prostředí, které by obsahovalo např.: 

- jednotnou metodiku řízení a hodnocení operačních programů 

- srozumitelné operační programy a jasně stanovené cíle a indikátory (nastavení 

operačních programů na základě ex-ante evaluací) 

- monitorovací systém pro sledování realizace ESI fondů 
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     Zdroj: Regionální rada soudržnosti Střední Čechy 

 

Zdroj: Regionální rada soudržnosti Střední Čechy 
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Zároveň by měla být do budoucna: 

- vymezena užší a soustředěnější strategie (snížení počtu podporovaných aktivit)  

a tematická koncentrace 

- vytvořena jednoznačně nastavená soustava indikátorů pro efektivní hodnocení 

úspěšnosti 

 - a zjednodušen implementační systém 

 

 

Zdroj: MMR 
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Horizont 2020 – výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém 

programovacím období 
 
s cílem informovat posluchače o možnostech zapojení do budoucího programu pro 

financování výzkumu a inovací v EU s důrazem na mezinárodní mobilitu a spolupráci 

  

KDY:   16. května 2013 ve 14.00 hodin  

KDE:  v místnosti SE 501, areál PřF UP v Holici, Šlechtitelů 11 

  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  

 

Mgr. Jana Čejková – Technologické centrum AV ČR 

Mgr. Petra Perutková, M.E.S. – Technologické centrum AV ČR 

 

PROGRAM: 

13.30–14.00 Registrace 

14.00–15.00 Horizont 2020 – všeobecné informace 

15.00–16.00 Možnosti mezinárodních mobilit v rámci Horizont 2020 

16.00–16.30 Dotazy, diskuze 

 

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci Vás 
zve na seminář  
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Na seminář je nutné se včas zaregistrovat. 

  

V případě Vašeho zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře 

dostupného na www.psup.cz/centrum. Vaše registrace Vám bude následně 

potvrzena. 

 

Účast na semináři i veškeré distribuované materiály jsou pro účastníky ZDARMA. 

 
 

Seminář je pořádán v rámci projektu Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční 
spolupráce, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0270. Projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
  
 

 

 

 

 

 
Ve dnech 16. 3. 2013 až 15. 4. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Spolupráce, 

Kapacity, Lidé, CIP – EIP. 

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   

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://www.psup.cz/centrum
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 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 

 
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 
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VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

Vědní politika 

Mořské výzkumné infrastruktury 

Expertní skupina pro mořské výzkumné infrastruktury (Marine Research 

Infrastructures, MRIs) zveřejnila v lednu 2013 svou závěrečnou zprávu nazvanou 

„Towards European Integrated Ocean Observation”. Skupinu vytvořila Evropská 

komise v březnu 2010 v návaznosti na Strategii EU v oblasti mořského a námořního 

výzkumu z r. 2008 s cílem identifikovat nedostatky a potřeby evropských MRIs, 

navrhnout mechanismy propojení těchto potřeb s možnostmi financování a doporučit 

jejich vhodné řízení. Zprávu o 96 stránkách naleznete zde. 

Zelená kniha energetické a klimatické politiky do roku 2030 

Evropská komise vydala 27. března 2013 dokument s názvem "A 2030 framework for 

climate and energy policies". Jedná se o zelenou knihu, která je podkladem pro 

veřejnou konzultaci mj. k cílům evropské klimatické a energetické politiky do roku 

2030. Konzultace bude otevřena do 2. července 2013. Podrobnější informace 

naleznete zde. 

Přezkum procesu společného programování 

Šestičlenná skupina expertů v čele s H. Acheson z MFG Baden-Württemberg (DE) 

na zadání Evropské komise provedla první oficiální přezkum (ne hodnocení) procesu 

společného programování – Joint Programming, JP (jedním z expertů byl i ředitel 

Technologického centra AV ČR Karel Klusáček). Přezkum probíhal v období březen 

– říjen 2012. K hlavním cílům patřilo: přezkoumat pokrok v procesu JP; identifikovat 

úspěchy i neúspěchy; doporučit způsoby zdokonalení JP; posoudit pokrok 10 iniciativ 

JP; navrhnout budoucí směřování a možné provázání  

s programem Horizont 2020; a analyzovat zapojení zemí s nižší intenzitou výzkumu. 

Přezkum naleznete zde. 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/toward-european-intagrated-ocean-observation-b5_allbrochure_web.pdf
http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/jp-expert-group-22102012-report_en.pdf
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Studie o transferu znalostí z veřejných výzkumných institucí 

Na zadání Evropského parlamentu vypracovala společnost Technopolis Group studii 

na téma role transferu znalostí. Studie je zaměřena na transfer znalostí z veřejných 

výzkumných institucí (vysokých škol a ústavů) do průmyslu s důrazem na roli 

kanceláří pro transfer znalostí a technologií. Studie analyzuje stav a užívané postupy 

institucí členských států EU a srovnává je s těmi zahraničními, zejména USA. Studie 

je volně k dispozici na webových stránkách Technopolis Group. 

Dohoda o Jednotném patentovém soudu podepsána 

Dvacet čtyři členských států EU podepsalo dne 19. února 2013 na okraj zasedání 

Rady pro konkurenceschopnost mezinárodní dohodu o zřízení Jednotného 

patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Tento soud zajistí jednotnou 

aplikaci patentových zákonů napříč všemi signatářskými zeměmi. K těm zemím, 

které nepodepsaly, patří Španělsko, Bulharsko a Polsko. Tisková zpráva s dalšími 

informacemi je zde, text dohody v jazyce českém zde a zde. Postup ratifikace 

balíčku rozhodnutí o Jednotném patentu je k dispozici v přehledné tabulce zde. Dne 

5. března 2013 připojilo Bulharsko svůj podpis k dohodě o UPC. 

Vznik Poradní rady pro vědy a technologie 

Dne 27. února 2013 oznámil předseda Evropské komise José Manuel Barroso vznik 

neformální Poradní rady pro vědu a technologie (Science and Technology Advisory 

Council, STAC), která se v ten samý den poprvé sešla v Bruselu. Rada se zaměří na 

průřezové otázky v oblasti věd a technologií a identifkuje témata, ve kterých vědy, 

výzkum a inovace mohou podpořit budoucí vývoj v Evropě. STAC bude poskytovat 

poradenství přímo předsedovi EK, zvláště pak informace o příležitostech a rizikách 

vyplývajících z vědeckotechnického pokroku. Tisková zpráva uvádějící i složení 

STAC je zde. 

 

http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/IPOL-STOA_ET_2012_488798_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/135593.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16351.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16351-co01.cs12.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-168_en.htm
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Nové číslo newsletteru projektu ERA-LEARN 

V aktuálním čísle elektronického newsletteru projektu ERA-LEARN naleznete 

přehled strategických tematických partnerství v ERA, dále seznam ERA Net projektů 

v oblasti znalostního biohospodářství (Knowledge Based Bio-economy)  

a v neposlední řadě informace o zajímavých projektech financovaných z prostředků 

7. RP (NETWATCH a JPIs To Co Work). Kompletní newsletter je k dispozici zde. 

Novinky o mezinárodní vědeckotechnické spolupráci  

Na stránkách Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) bylo  

v únoru tr. publikováno nové číslo zpravodaje o mezinárodní spolupráci v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací. Je k dispozici zde. 

Finance, management, duševní vlastnictví 

Brožura EK ke komunikaci projektů 7. RP 

Evropská komise (GŘ pro výzkum a inovace) nedávno vydala brožuru ke komunikaci 

projektů 7. Rámcového programu: „Communicating EU Research & Innovation  

– A guide for project participants". Tento průvodce má napomoci projektovým 

koordinátorům a vedoucím tymů efektivně komunikovat cíle a výsledky jejich práce  

a vyvarovat se častých chyb. Brožuru naleznete zde. 

Konference o využití a komercializaci poznatků 

Akci pod názvem „Creating markets from research results” organizuje Evropský 

patentový úřad (European Patent Office, EPO) ve dnech 6.–7. května 2013 

v Mnichově (DE). Cílem je podpořit chápání a zvýšit povědomí o významu politik  

a procedur duševního vlastnictví (IP) ve dlouhodobých strategiích a misích vysokých 

škol a veřejných výzkumných institucí, identifikovat novátorské praktiky na posílení  

a urychlení přenosu, využití a komercializaci znalostí a posílit užší spolupráci mezi 

http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/lp/learning-platform/publications/-/asset_publisher/3ckQuvd914e9/document/id/36397
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/newsletter_number_31_february_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/communicating-research_en.pdf
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univerzitami a průmyslem. Další informace, včetně programu a registrace, jsou 

k dispozici zde. 

Seminář Evropské komise k opožděným platbám 

Seminář k opožděnýcm platbám, který je organizován Evropskou komisí (DG ENTR) 

v rámci informační kampaně, se uskuteční v Praze dne 14. května 2013. Seminář je 

cílen na zástupce z řad MSP a veřejného sektoru a poskytne příležitost dozvědět se 

více o platných opatřeních týkajících se této problematiky. Více informací, včetně 

registrace, naleznete zde.  

Školení ve finančních a administrativních otázkách 7. RP 

Europa Media organizuje praktický workshop, jehož záměrem je proškolit účastníky 

ve finančním a rozpočtovém řízení projektů 7. RP. Školící kurs se koná ve dnech  

6.–7. června 2013 v Bruselu (BE). Detaily jsou zde. 

Metoda skutečných nepřímých nákladů 

Sdružení evropských univerzit (EUA) publikovalo dne 11. února 2013 novou zprávu, 

která posuzuje rozvoj metody „full cost“ na evropských vysokých školách. Publikace 

s názvem “Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice” 

má pomoci VŠ v implementaci full costu a uvádí osvědčené praktiky. Poskytuje 

rovněž aktuální informace o zavádění této metody do 14 evropských 

vysokoškolských systémů a zkoumá dopady na vztahy mezi VŠ a rozličnými 

poskytovateli financí. Zpráva v plném znění je k dispozici zde. 

Dvoudenní seminář k Akcím Marie Curie 

Společnost Finance Helpdesk organizuje ve dnech 8. až  9. května 2013 v Londýně 

(UK) dvoudenní seminář k akcím Marie Curie 7. RP. Zvláštní důraz bude kladen na 

v současnosti otevřené výzvy. Program pokryje všechny aspekty tří Finančních 

průvodců Marie Curie i požadavky na podávání zpráv. Představeny budou i aktivity 

Marie Curie v příštím rámcovém programu Horizont 2020. Detaily naleznete zde. 

http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/markets.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/late-payment-campaign/events/czech-republic/index_en.htm
http://www.eutrainingsite.com/157?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=2013&utm_content=20130213NL&utm_campaign=20130213NL
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Full_Costing_Progress_and_Practice_web.sflb.ashx
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1556
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Seminář ke smlouvám v oblasti VaV 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo (Evropská znalostní síť) organizuje 

ve dnech 25.–26. dubna 2013 v Berlíně (DE) seminář na téma „How to Design R&D 

Contracts in Practice“. Detailní informace naleznete v této brožuře. Pro registraci 

použijte tento online formulář. 

Další informace a analýzy 

Technologická cena Millennium 2014 

V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii v červnu 2014  

v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je vyhlašována každé dva 

roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti ze všech technologických 

oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace naleznete zde.  

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

Zemědělství a životní prostředí 

Ve dnech 22.–24. dubna 2013 se v maďarském hlavním městě Budapešti bude 

konat konference zaměřená na vliv zemědělství a produkce potravin na životní 

prostředí. Akce by měla poukázat na problémy spojené s moderními výrobními 

postupy a souvislost s dopadem na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/How_to_Design_R_and_D_Contracts_in_Practice_DM.pdf
http://www.euroacad.eu/events/bookings.html?tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=589
http://www.technologyacademy.fi/
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/food-and-environment-2013.html
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Konference ke stárnutí a kognitivním funkcím 

Mezinárodní konference ke stárnutí a kognitivním funkcím se uskuteční ve dnech 

25.–27. dubna 2013 v německém Dortmundu. Sejdou se na ní evropští a američtí 

vědci, aby diskutovali o změnách kognitivních funkcí spojených se stárnutím  

a podpořili výzkum v této oblasti. Akce je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

IMI Stakeholder Forum 2013 k poruchám mozku 

Společná technologická iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines 

Initiative, IMI) organizuje dne 13. května 2013 v Bruselu fórum pro zájmové skupiny. 

Ústředním tématem budou poruchy mozku. Fórum se zaměří na to, jak projekty IMI 

řeší otázky spojené s poruchami mozku na všech úrovních. Na akci budou rovněž 

prezentovány aktuality k výzvám IMI i budoucí plány a akce. Více informací 

naleznete zde. 

GRF One Health Summit 2013  

Druhý ročník „Global Risk Forum (GRF) One Health Summit“ se uskuteční od 17. do 

20. listopadu 2013 ve švýcarském Davosu. One Health podporuje integrovaný 

přístup k veřejnému zdraví, který reflektuje vzájemnou propojenost ekologického 

systému. Summit se bude věnovat globálnímu integrativnímu přístupu k řízení rizik. 

Akce je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

Výzvy 7. rámcového programu a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 

http://www.ifado.de/ac2013/
http://www.imi.europa.eu/events/2013/03/01/imi-stakeholder-forum-2013
http://onehealth.grforum.org/pages_new.php/2nd-One-Health-Summit-2013/243/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

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.  

2 miliardy eur na výzkum grafénu a lidského mozku 

Evropská Komise zveřejnila vítěze soutěže své stěžejní iniciativy budoucích  

a vznikajících technologií (FET), která je dotována několika miliardami eur. Vítězné 

projekty Graphene a Human Brain Project získají každý po jedné miliardě eur, aby 

mohly po dobu 10 let zajišťovat špičkové vědecké výsledky na pomezí vědy  

a technologie. Na každém z těchto projektů se podílejí vědci z minimálně  

15 členských států EU (včetně ČR) a téměř 200 výzkumných institucí. Tiskovou 

zprávu v češtině naleznete zde.  

Observatoř pro biohospodářství 

Na únorové konferenci o bioekonomice v irském Dublinu komisařka Máire 

Geoghegan-Quinnová oznámila, že Evropská komise plánuje zřídit observatoř, která 

bude mapovat postup a hodnotit dopad rozvoje biohospodářství Evropské unie. Tato 

observatoř bude shromažďovat údaje pro sledování vývoje trhů a mapování politik 

biohospodářství na úrovni EU, členských států a regionů, výzkumných a inovačních 

kapacit a rozsahu souvisejících veřejných a soukromých investic. Observatoř bude 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/putting-patients-driving-seat-digital-future-healthcare
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1252
http://www.graphene-flagship.eu/GF/index.php
http://www.humanbrainproject.eu/fet_flagship_programme.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-54_cs.htm
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svoji činnost koordinovat se Společným výzkumným střediskem (JRC), vnitřním 

vědeckým útvarem Komise. Více informací naleznete v češtině v tiskové zprávě zde.  

Evropský měsíc mozku – květen 2013 

Evropská komise vyhlásila Evropským měsícem mozku květen 2013. Během tohoto 

měsíce proběhnou různé akce a aktivity zaměřené na rozšíření povědomí  

o dosažených úspěších i budoucích výzvách v oblasti výzkumu mozku. Zapojit se lze 

zorganizováním vlastní akce s touto tematikou během května 2013. Součástí 

Evropského měsíce mozku jsou dvě konference, které organizuje Evropská Komise. 

Jedna se uskuteční v Bruselu 14. května 2013 a druhá (jen pro zvané) proběhne  

v irském Dublinu 27.–28. května 2013. Více informací naleznete zde. 

Nové číslo newsletteru projektu ERA-LEARN 

V aktuálním čísle elektronického newsletteru projektu ERA-LEARN naleznete 

přehled strategických tematických partnerství v ERA, dále seznam ERA Net projektů 

v oblasti znalostního biohospodářství (Knowledge Based Bio-economy)  

a v neposlední řadě informace o zajímavých projektech financovaných z prostředků 

7. RP (NETWATCH a JPIs To Co Work). Kompletní newsletter je k dispozici zde. 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

ImagineNano 2013 

Ve španělském Bilbau se ve dnech 23.–26. dubna 2013 koná 2. ročník akce  

k nanovědám a nanotechnologiím nazvaná ImagineNano 2013. Jedná se o sérii 

paralelních konferencí s doprovodnou výstavou, bilaterálními schůzkami  

a průmyslovým fórem. Akce je určena celosvětové nanotechnologické komunitě, 

včetně výzkumných pracovníků, investorů a vládních úředníků. Podrobné informace 

naleznete zde. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-113_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm?pg=conference&sub=general
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/lp/learning-platform/publications/-/asset_publisher/3ckQuvd914e9/document/id/36397
http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php
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Poslední výzvy v rámci podprogramu Lidé – akce Marie Curie  

Další výzvy budou otevřeny až v rámci programu Horizont 2020. Výzvy jsou otevřeny 

v těchto oblastech: 

IEF – Intra-european fellowhips for career develompent – deadline 14/08/2013 

IIF – International incoming fellowships - deadline 14/08/2013 

IOF – International  outgoing fellowships - deadline 14/08/2013 

CIG – Career integration grant – deadline 18/09/2013 

Výzvy jsou zaměřeny na zkušené výzkumníky (držitele titulu PhD.) ve všech 

vědních oblastech. Více informací k akcím Marie Curie obecně naleznete zde. 

Trilaterální konference o významných surovinách 

Pod záštitou Evropské komise se ve dnech 29.–30. května 2013 koná v Bruselu Třetí 

trilaterální konference EU-USA-Japonsko k důležitým surovinám pod názvem 

„Towards New Models in Efficient Management of Critical Materials“. První den 

budou představeny různé strategie správy důležitých surovin, cílené na efektivnější 

využívání zdrojů. Druhý dne proběhne technický workshop zaměřený na prohloubení 

trilaterální spolupráce s důrazem na začlenění věd a technologií k urychlení inovací 

v dané oblasti. Další informace budou k dispozici zde. 

Výzvy 7. RP a další     

Výzva CIP – ICT PSP 2013 

Nová výzva pro předkládání návrhů v programu CIP – podprogram ICT na podporu 

politik 2013 – byla publikována dne 21. prosince 2012. Výzva pokrývá tři témata, 

která jsou klíčová pro realizaci Digitální agendy pro Evropu: cloud veřejných služeb  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events_en.html
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a chytrých měst; digitální obsah, otevřená data a kreativita; a ICT pro zdraví, stárnutí 

a inkluzi. Výzva se uzavře 14. května 2013. Kompletní dokumentaci naleznete na 

Participant portal a nabídky partnerství zde.  

Nové výzvy ARTEMIS a ENIAC 

Společné technologické iniciativy 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.   

Bezpečnější internet – výzva 2013 

Program Bezpečnější internet (Safer Internet) zveřejnil výzvu na předkládání návrhů 

projektů pro rok 2013. Jedná se o poslední výzvu tohoto programu pro období 2009 

– 2013, uzávěrka pro podávání návrhů je 14. května 2013. Více informací, včetně 

pracovního programu, naleznete zde.  

Inovační soutěž TELEKOM 

 

TELEKOM inovační soutěž vyhlásila skupina poboček společnosti Telekom (resp.  

T-Mobile) sídlících v Německu, Polsku a Maďarsku. Do 31. března 2013 je možné 

předkládat náměty na realizaci inovativních myšlenek a start-up aktivity, a to  

v následujících oblastech: IT v domácnostech, komunikační služby, energie, virtuální 

platformy a tzv. Cloud computing. Více informací o soutěži naleznete zde; pravidla 

soutěže jsou k dispozici zde. 

Technologická cena Millennium 2014 

V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/calls
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/safer-internet-programme-draft-call-proposals-and-draft-work-programme-2013-now-published
http://www.telekom-innovation-contest.com/
http://www.telekom-innovation-contest.com/wp-content/uploads/2013/02/Term_and_Conditions_extern_20130220.pdf
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Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii v červnu 2014  

v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je vyhlašována každé dva 

roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti ze všech technologických 

oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

Další programy a informace 

Modelování v oblasti NMP v 7. RP 

Se záměrem posílit dialog a vzájemné kontakty a spolupráci mezi konečnými 

uživateli z průmyslu, vývojáři softwaru a teoretiky publikovala Evropská komise 

brožuru, která popisuje zaměření a výsledky cca 50 projektů o modelování, finančně 

podpořených z unijního 7. RP  pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrační 

činnosti (2007–2013) v tematické prioritě NMP (nanotechnologie, nanovědy, 

materiály a nové výrobní technologie).  

ICT poradní fórum expertů pro Horizont 2020 

Generální ředitelství pro informační technologie (DG CONNECT) zveřejnilo výsledky 

výběru expertů do poradního fóra pro výzkum a inovace v oblasti ICT. Jedním  

z hlavních cílů poradní skupiny bude napomáhat Evropské komisi při tvorbě 

pracovních programů programu Horizont 2020 v oblasti ICT, a to s ohledem na 

relevantní cíle; vědecké, technologické a inovační priority. Více informací o funkci 

poradního fóra CAF (CONNECT Advisory Forum for ICT Research and Innovation), 

včetně seznamu nominovaných členů, naleznete zde. 

Velká koalice pro digitální pracovní místa  

http://www.technologyacademy.fi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/modelling-brochure_en.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/docs/caf-mandate-rm.pdf
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Ve snaze bojovat s nárůstem volných pracovních míst v oblasti ICT v Evropě  

a nedostačujícím počlem absolventů a kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT, 

vyzvala Evropká komise digitální podniky, vlády a odvětví odborné přípravy  

a vzdělávání v Evropě, aby se přidaly k Velké koalici pro digitální pracovní místa  

a hledali společně řešení. Závazky týkající se nových pracovních míst, stáží, míst 

odborného vzdělávání, financování začínajících podniků, bezplatných internetových 

univerzitních kurzů apod. byly podpořeny více než 15 společnostmi a organizacemi, 

které se k Velké koalici přidaly. Mezi první zrealizované přísliby patří nová platforma 

internetového vzdělávání pro mladé lidi s názvem Academy Cube a nový školicí 

modul pro instalátory inteligentních energetických sítí. Více informací naleznete  

v češtině v tiskové zprávě zde.     

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Akce k evropskému výzkumu  

Vliv prostředí na zdraví 

Ve dnech 23.–25. dubna 2013 se v maďarské Budapešti bude konat sedmá 

mezinárodní konference zaměřená na vliv živtoního prostředí na zdraví lidí 

„Environmental Health Risk 2013“. Podrobnosti naleznete zde. 

Výukový kemp k mobilním aplikacím 

Evropská kosmická agentura (ESA) pořádá ve dnech 3.–10. června 2013 ve Frascati 

(Itálie) ESA App Camp zaměřený na využití technologií pozorování Země v mobilních 

aplikacích. Registrace je otevřená do 25. března 2013. Podrobnosti naleznete zde. 

Evropský týden pro udržitelnou energetiku 

Tradiční Evropský týden pro udržitelnou energetiku (EUSEW) se bude konat 

v Bruselu ve dnech 24.– 28. června 2013. Společnou linií letošního EUSEW budou 

malé kroky, které může učinit každý evropský občan a které ve svém důsledku 

pomůžou celé Evropě k efektivnějšímu nakládání s energiemi. Podrobnější informace 

naleznete zde. 

http://academy-cube.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_cs.htm
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/environmental-health-risk-2013.html
http://www.app-camp.eu/
http://www.eusew.eu/about/eusew-2013
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Aeronautika a vesmír 

EUCASS 2013 – pátá evropská konference věnovaná letectví a vědě o kosmu – se 

bude konat ve dnech 1.–5. července 2013 v německém Mnichově. Podrobnosti 

naleznete zde.  

Biodiverzita a služby ekosystému 

Ve dnech 24.–26. září 2013 v Berlíně proběhne druhá konference věnovaná 

vytváření znalostní sítě pro biodiverzitu a služby ekosystému v Evropě. Podrobnější 

informace naleznete zde.  

Energie a klima 

Síť PROMITHEAS, která se zaměřuje na politiku v oblasti energie a změny klimatu 

připravuje na 9.–11. října 2013 šestou konferenci věnovanou právě tomuto tématu. 

Akce se bude konat v řeckém hlavním městě Aténách. Další předběžné informace 

naleznete zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Výzva programu Life+ 

Program podporující projekty v oblasti životního prostředí Life+ otevřel výzvu pro 

podávání návrhů projektů pro rok 2013. Ve výzvě je k dispozici 278 mil. EUR a bude 

pro žadatele otevřena do 25. června 2013. Podrobnosti naleznete zde. 

Technologická cena Millennium 2014 

http://www.eucass2013.de/
http://www.biodiversityknowledge.eu/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Energy_and_Climate_Policy_Conference_brochure_February_2013.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
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V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii v červnu 2014  

v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je vyhlašována každé dva 

roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti ze všech technologických 

oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

Další programy a informace 

Akční program pro životní prostředí 

Evropská komise vydala návrh 7. Akčního programu pro životní prostředí, který je 

vydáván od roku 1970 jako podklad pro přípravu evropské politiky v oblasti ŽP. 

Dokument by měl být platný pro období do konce roku 2020. Nyní se návrhem 

zabývá Evropský parlament, který by měl rozhodnout o svých závěrech v průběhu 

července 2013. Podrobnější informace naleznete zde. 

Nový organigram DG ENERGY 

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku (DG ENERGY) vydalo aktuální 

verzi své organizační struktury. Dokument je ke stažení zde. 

EURATOM 

Strategická výzkumná a inovační agenda pro jadernou energii 

Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energii (Sustainable Nuclear 

Energy Technology Platform, SNETP) zveřejnila v únoru 2013 nový dokument pod 

názvem „Strategická výzkumná a inovační agenda SNETP 2013“ (Strategic 

http://www.technologyacademy.fi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://www.wsstp.eu/files/WSSTPX0001/WssTP_Newsletter_February%202013.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy/doc/dg_energy_organigram_en.pdf
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Research and Innovation Agenda, SRIA). Dokument zohledňuje komentáře, zaslané 

platformě v průběhu veřejné konzultace v období od 17. prosince 2012 do 10. ledna 

2013. Celkem se do konzultací zapojilo 94 subjektů. SRIA vytyčuje priority udržitelné 

jaderné energetiky v krátkodobém (2015), střednědobém (2020) i dlouhodobém 

výhledu (2040–2050) a je k dispozici zde. 

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”, 

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. 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST  

Výzvy 7. RP pro VaV a další  

Technologická cena Millennium 2014 

V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii  

v červnu 2014 v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je 

vyhlašována každé dva roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti 

ze všech technologických oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace 

naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP  – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů  

http://www.snetp.eu/www/snetp/images/stories/Docs-SRA2012/sria2013_web.pdf
http://www.snetp.eu/www/snetp/images/Fukushima_report_HD.pdf
http://www.technologyacademy.fi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Publikace: Možnosti pro posílení odpovědného VaI 

Evropská komise vydala zprávu expertní skupiny k současnému stavu odpovědného 

výzkumu a inovací v Evropě. Publikace nese název “Options for Strengthening 

Responsible Research and Innovation“ a na jejím sepsání se podíleli odborníci na 

vědu, inovace, ekonomii, právo, vládnutí a etiku. Publikaci naleznete zde. 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE   

Konference EIT 

V irském Dublinu se ve dnech 29.– 30. dubna 2013 bude konat konference EIT pod 

názvem „Fostering Innovation and Strengthening Synergies within the EU“. Hlavním 

tématem budou tři existující Znalostní a inovační společenství (KICs), plánované 

budoucí KICs a jejich úloha ve znalostním trojúhelníku a v ERA obecně. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Evropská konference „MSP a standardizace“ 

Uvedená konference poskytne unikátní příležitost k diskusi o způsobech podpory 

úspěšné účasti MSP ve standardizačních aktivitách a usnadnění jejich přístupu  

k výsledkům. Akci organizují evropské standardizační organizace (CEN, CENELEC  

a ETSI), úřad NORMAPME, sdružení ORGALIME, partneři projektu SMEST  

2, Evropská komise (GŘ pro podnikání a průmysl) a EFTA dne 28. května 2013  

v Bruselu. Další informace jsou dostupné zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Výzva CIP pro MERCOSUR IPR SME Helpdesk 

V rámci programu CIP byla dne 26. února 2013 publikována výzva k předkládání 

návrhů pro MERCOSUR IPR SME Helpdesk. Identifikační číslo výzvy je 58-G-ENT-

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/options-for-strengthening_en.pdf
http://eit.europa.eu/events/event-information/fostering-innovation-and-strengthening-synergies-within-the-eu/
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2013-08.aspx
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CIP-12-BNN05C05 a k dispozici je rozpočet ve výši 600 000,- EUR(maximální 

příspěvek EU). Hlavním cílem výzvy je poskytnout podpůrné služby evropským 

malým a středním podnikům při ochraně jejich práv k duševnímu vlastnictví při 

spolupráci se zeměmi MERCOSUR včetně Chile. Výzva se uzavře 30. dubna 2013. 

Všechna relevantní dokumentace je k dispozici zde. 

Technologická cena Millennium 2014 

V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii v červnu 2014  

v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je vyhlašována každé dva 

roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti ze všech technologických 

oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace  

Akční plán Podnikání 2020 

Evropská komise přijala 9. ledna 2013 Akční plán pro podnikání 2020 s podtitulem 

Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě. Skládá se ze tří pilířů: 

podnikatelské vzdělávání a odborná příprava na podporu růstu a zakládání podniků; 

vytváření prostředí, ve kterém se mohou podnikatelé rozvíjet a růst a vzory a 

oslovování specifických skupin. Plán navrhuje společné aktivity pro pozvednutí 

kultury podnikání a vytvoření prostředí, které by podporovalo růst a prosperitu 

podniků. Akční plán v českém jazyce je k dispozici zde. 

Cestovní mapa pro elektronické infrastruktury 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=58-G-ENT-CIP-12-B-NN05C05&specificProgram=EIP
http://www.technologyacademy.fi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:CS:PDF
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Reflexní skupina pro elektronické infrastruktury (e-Infrastructures Reflection Group, 

e-IRG) publikovala v závěru r. 2012 tzv. cestovní mapu, ve které nastínila 

budoucnost e-infrastruktur v Evropě. Ty hrají významnou úlohu v implementaci 

Strategie EU 2020, a proto je nezbytné stanovit pro ně obecná kritéria, která podpoří 

vytvoření otevřeného a snadně přístupného živého ekosystému. Cestovní mapa 

proto představuje zásady politického, technologického a administrativního rámce 

nutného pro vytvoření obecné struktury. Dokument je k dispozici zde. 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Akce k evropskému výzkumu   

Rozvoj výzkumných kariér v rámci a vně Evropy 

Evropská vědecká nadace (European Science Foundation, ESF) ve spolupráci  

s norskou Výzkumnou radou (Research Council of Norway) pořádá ve dnech 22. až  

23. května 2013 v norském Oslo seminář věnovaný výzkumným kariérám  

a možnostem jejich rozvoje v Evropě i mimo ni. Fórum složené z členských 

organizací ESF, které se zaměřuje na výzkumné kariéry, bude diskutovat možnosti 

profesního rozvoje výzkumníků, sledování výzkumných kariér a nové koncepty 

mobility. Očekáváným výsledkem diskuze bude zpráva věnována této problematice. 

Více informací o semináři, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další  

Technologická cena Millennium 2014 

V polovině ledna 2013 vyhlásila Technologická akademie Finska (Technology 

Academy Finland, TAF) výzvu k nominaci kandidátů na v pořadí již šestou 

Technologickou cenu Millenium na rok 2014. Vysoké školy, výzkumné ústavy  

i průmyslové podniky z celého světa mohou zasílat návrhy až do 31. července 2013. 

Výherce (případně výherci) bude oznámen na slavnostní ceremonii v červnu 2014  

v Helsinkách. Cena v minimální výši jednoho miliónu eur je vyhlašována každé dva 

roky a může ji získat jednotlivec či tým jakékoliv národnosti ze všech technologických 

oborů, s výjimkou těch vojenských. Další informace naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/e-IRG_Roadmap_2012.pdf
http://www.esf.org/index.php?id=9782
http://www.technologyacademy.fi/
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Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

Dotazník ERC 

Elektronický dotazník ERC je zaměřen na hodnocení externí komunikační strategie 

Evropské výzkumné rady (ERC), komunikačních nástrojů a aktivit. Dotazník 

naleznete zde.   
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