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Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR, Odbor implementace 

fondů EU vyhlašuje výzvu pro 

předkládání grantových projektů 

v rámci 3.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu 

sociálních inovací. 

 

Doba platnosti výzvy: 3. 5. 2013–31. 12. 2013  

 

Globální cíl oblasti podpory 

 

Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 

vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání  

a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. 

 

Vyhášení výzvy B7 – Sociální inovace  

informuje 
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Specifický cíl oblasti podpory 

Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu  

k zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci 

sociálních služeb.  

 

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do 

společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů  

k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. 

 

Cíl výzvy 

 

Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky 

prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na 

trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. 

strukturálních fondů, a to prostřednictvím vytvoření a zavedení nových forem služeb, 

které jsou vymezeny buď zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo 

nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby). 

 

Podporované aktivity 

 

 Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být 

produkty, procesy, služby, organizační uspořádání) pro poskytování 

sociálních služeb, které budou představovat alternativu či doplněk  

k sociálním službám poskytovaným dle zákona o sociálních službách. 

 

Současně se může jednat o nová řešení pro poskytování služeb prospěšných 

sociálnímu začleňování s důrazem na návrat do společnosti a na trh práce  

(v tomto případě se jedná o služby se společensky prospěšným charakterem, které 

nejsou zahrnuty v zákoně o sociálních službách). 

 

Nová řešení musí přispívat k začleňování znevýhodněných cílových skupin a vést 
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k efektivnějšímu využití zdrojů. 

 

 Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování, které povedou  

k nižší závislosti nebo úplné nezávislosti výzvou popsaných služeb na 

veřejných zdrojích a strukturálních fondech EU. 

 

Předložené projekty musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek, 

přičemž kvalita poskytovaných služeb musí zůstat zachována  

 

 Výzva umožnuje financovat projektová řešení, která budou minimalizovat 

závislost poskytovaných služeb na veřejných zdrojích či zdrojích strukturálních 

fondů EU ve vztahu k očekávaným výsledkům projektu, případně tuto 

závislost zcela eliminují.  

 

 U nově vzniklých sociálních služeb a služeb společensky prospěšných je 

možné podpořit projektová řešení, která budou finančně méně náročná  

v porovnání s obdobnými řešeními. 

 

Cílové skupiny 

 

a)  osob 

 osoby se zdravotním postižením; 

 osoby bez přístřeší; 

 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 

opouštějící výkon trestu odnětí svobody; 

 osoby pečující o osobu blízkou; 

 děti, mládež a mladí dospělí (s důrazem na osoby ve věku 15–26 let). 

 

b) organizací: 

 zadavatelé sociálních služeb; 

 poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby 

napomáhající sociální integrací cílovým skupinám; 
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 orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; 

 zaměstnavatelé. 

 

Vymezení žadatelů o finanční podporu 

 

Oprávněnými žadateli jsou žadatelé, kteří předloží inovační záměr ke konzultaci 

(bližší informace níže)  a zároveň se jedná o následující typy subjektů: 

 

 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; 

 vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 poskytovatelé sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

 fyzické osoby (OSVČ); 

 právnické osoby: společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kromě 

a. s. s listinnými akciemi na doručitele (majitele), veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající 

na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů; 

 nestátní neziskové organizace, a to: občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti a evidované církevní právnické osoby; 

 kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí 

 

 Způsob a místo předložení inovačního záměru a projektové žádosti 

 

Povinnosti žadatele před předložením projektové žádosti jsou odlišné od 

standardního procesu předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP LZZ! 

 

Žadatel nejprve předloží inovační záměr ke konzultaci. Po doručení odborného 

stanoviska ze strany MPSV může žadatel předložit projektovou žádost do 

aplikace Benefit7. Konzultace inovačního záměru je povinná pro všechny žadatele. 
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Konzultace inovačního záměru 

 

Žadatel zpracuje a předloží inovační záměr, tedy vyplní a odevzdá zpracovaný 

formulář uvedený v příloze č. 1 této výzvy (ke stažení ZDE). Rozsah záměru je 

omezen na 6 stran A4. 

 

Listinná podoba inovačního záměru musí být doručena v zalepené obálce 

doporučenou poštou nebo předána osobně vyhlašovateli výzvy. Příjem inovačních 

záměrů je průběžný. K datu 30. 11. 2013 bude příjem inovačních záměrů ukončen 

vzhledem k blížícímu se ukončení výzvy. 

 

Doručené inovační záměry budou posuzovány odbornými konzultanty (specialisty na 

sociální inovace). Konzultanti vypracují stanovisko k předloženému inovačnímu 

řešení. Cílem je posouzení inovačního potenciálu předloženého záměru, a dále 

posouzení relevance inovačního záměru ve vztahu k zaměření výzvy a posouzení 

úplnosti zpracování záměru v jeho jednotlivých bodech. 

 

Žadatelé budou o stanovisku odborného konzultanta následně informováni 

elektronickou poštou. Žadatel by proto měl předkládat záměr v podobě, 

která bude co nejúplnější. 

 

Předložení projektové žádosti 

 

Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci 

Benefit7 (elektronická žádost). Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být 

doručena v zalepené obálce doporučenou poštou nebo předána osobně. 

 

Označení obálky 

 

Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeny: 

Adresa vyhlašovatele – zprostředkujícího subjektu (včetně jména příslušné kontaktní 

osoby), název operačního programu, číslo prioritní osy a oblasti podpory, číslo výzvy, 

http://www.esfcr.cz/file/8642
https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx
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název projektu, plný název a adresa žadatele, upozornění „NEOTVÍRAT!“ v levém 

horním rohu. 

 

Ministerstvo životního prostředí 

vyhlašuje prostřednictvím 

Státního fondu životního 

prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí  

o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

 

Podporované oblasti 

 

Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 

O dotaci mohou požádat zejména vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obce  

a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní organizace, 

státní podniky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské 

subjekty nebo obchodní společnosti, správci povodí a vodních toků, provozovatelé 

systému předpovědní povodňové služby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro 

podání žádostí o dotace a podrobnější informace najdete v  Implementačním 

dokumentu. 

 

Kdy můžete žádat o dotaci 

 

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou 

oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka 

podpory.  Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 5  jsou přijímány od 2. května do 

31. října 2013.  

Výzva XLVII PO 5 – Omezování průmyslového 
znečišťování a enviromentálních rizik  

http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/
http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/
http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
http://www.opzp.cz/sekce/371/prioritni-osa-5/
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Jak postupovat 

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním 

dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání 

žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny 

dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. 

 

Typy podporovaných projektů 

 

Omezování průmyslového znečištění 

 

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností; 

 technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění; 

 vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných 

havárií, 

 výstavba a rekonstrukce zařízení pro snížení míry rizika a omezování 

následků závažných havárií; 

 budování infrastruktury pro program REACH. 

 

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem 

OPŽP a Výzvou pro podávání žádostí. 

 

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 

12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty 

 z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 

a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

 

 

V rámci této výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat 

http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/48/14557-opzp_xlvii_vyzva_26_4_2013.pdf
http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/
http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/


 

  5. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 8 

 

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních 

investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě 

stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-

plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení. 

 

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací 

žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. 

 

Aby měli žadatelé a příjemci podpory jistotu, že jim budou proplaceny veškeré 

nárokované způsobilé výdaje, je nutné podat Žádosti o platbu nejpozději do konce 

listopadu 2015.  

 

Příjem a hodnocení žádostí bude probíhat ve dvou fázích – první fáze se bude týkat 

žádostí podaných od 2. 5. 2013 do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí podaných od  

1. 8. 2013 do 31. 10. 2013. 

 

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifikované v Závazných 

pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné pro žádosti spadající do 

první fáze podat nejpozději do 2. 7. 2013, pro žádosti spadající do druhé fáze 

nejpozději do 2. 10. 2013.  

 

Podrobnější informace, včetně všech souvisejících dokumentů k výzvě, najdete 

ZDE.  

 

 

 

 

 

 

http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vyhlašuje výzvu k podávání žádostí  

o poskytnutí institucionální podpory 

na podporu účasti v projektech mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji společných 

technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zahájením řešení v roce 2013. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tímto vyhlašuje „Pravidla pro 

poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS 

a ENIAC“ aktualizovaná ke dni 7. května 2013 a „Výzvu k podávání žádostí  

o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS 

a ENIAC se zahájením řešení v roce 2013“. Lhůta pro předkládání žádostí  

o poskytnutí podpory začíná dne 9. května 2013 a končí dne 28. června 2013. 

V rámci stanoveného termínu je uchazeč povinen předložit poskytovateli vyplněný 

formulář žádosti o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektu 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji společné technologické iniciativy 

ARTEMIS / ENIAC (dále jen „žádost o poskytnutí podpory“), včetně všech příloh. 

Tyto jsou, společně s celým textem výzvy k dispozici na webu MŠMT.  

 

Žádost o poskytnutí podpory, včetně všech příloh, předloží uchazeč v elektronické 

podobě prostřednictvím datového úložiště dostupného na adrese 

https://intervesvav.msmt.cz. Před prvním přihlášením uchazeče do datového 

úložiště je nezbytné, aby mu administrátor přidělil příslušné přihlašovací údaje. 

Uchazeč je povinen požádat administrátora o přidělení přihlašovacích údajů 

prostřednictvím elektronické korespondence, a to nejpozději 5 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory.     

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory  

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory-2013
https://intervesvav.msmt.cz/
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Současně s předložením žádosti o poskytnutí podpory v elektronické podobě 

prostřednictvím datového úložiště uchazeč zašle jedno její vyhotovení, včetně všech 

příloh, v listinné podobě podepsané statutárním orgánem uchazeče / oprávněným 

členem statutárního orgánu uchazeče jako doporučenou poštovní zásilku v uzavřené 

obálce označené adresou poskytovatele „Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje (O31), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - 

Malá Strana“, nadpisem „JTI“ a upozorňujícím nápisem „Neotevírat!“, nebo 

doručí osobně do podatelny poskytovatele. 

 

V případě doručení žádosti o poskytnutí podpory v listinné podobě poštou musí být 

na obálce otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději v den ukončení lhůty 

pro přijímání žádostí o poskytnutí podpory.  

 

V každé obálce může být pouze jedna předkládaná žádost o poskytnutí podpory. Za 

včasné doručení žádosti o poskytnutí podpory v souladu s podmínkami a kritérii 

vyhlášené výzvy odpovídá výlučně uchazeč. 

 

 

Administrátor: 

 

PhDr. Lukáš Levák 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor výzkumu a vývoje 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 – Malá Strana 

E-mail: lukas.levak@msmt.cz 

Tel.: +420 234 811 154 

Fax: +420 234 811 713 

Web: http://www.msmt.cz/ 

 

 

mailto:lukas.levak@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je 

zprostředkovatelem Česko-norského výzkumného 

programu, pořádalo ve spolupráci s Norskou vědeckou 

radou ve dnech 5. a 12. dubna a 2. května 2013 tzv. 

Informační dny, kterých se zúčastnilo přibližně 300 

zástupců českých výzkumných institucí, organizací  

i malých a středních podniků. 

 

Česko-norský výzkumný program je financován z Norských fondů 2009–2014. Cílem 

programu je podpora bilaterální spolupráce ve výzkumu a posílení excelence  

a konkurenceschopnosti České republiky. Zprostředkovatelem programu je MŠMT 

ČR, partnerem programu je Norská výzkumná rada (The Research Council of 

Norway). Celková alokace činí 14 705 882 €. 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy NF je červen 2013. Doba trvání výzvy  

– 2 měsíce. Veškeré doprovodné materiály pro tuto výzvu se připravují, vydány 

budou s jejím vyhlášením. Hlavním jazykem pro zpracování návrhu bude 

angličtina.  

 

Cílem informačních seminářů bylo poskytnout české vědecké odborné veřejnosti 

informace o  programu a příležitostech, které Česko-norská spolupráce nabízí. 

Prezetace je možné stáhnout.  

Norwegian_R&D_Landscape_Prague_12-4-2013.pdf 

Introduction_to_the_Programme_Research_Support_Fund_12-4-2013.pdf 

Ve dnech 30. až 31. května je plánován kontaktní seminář pro navazování 

česko-norských partnerství pro připravované projekty.  

 

Česko-norský výzkumný program – informace 

http://www.msmt.cz/file/28444
http://www.msmt.cz/file/28445
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Akce je určena způsobilým uchazečům programu, kterými jsou výzkumné organizace 

a malé a střední podniky podle příslušných definic Rámce společenství pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Přednost budou mít žadatelé, 

kteří nemají norské partnery pro společné žádosti do Česko-norského výzkumného 

programu a hledají je. 

Z důvodu omezené kapacity sálů je možné registrovat pouze dva účastníky za 

tým. Účastníci si mohou přinést tištěné propagační materiály (např. letáky, vizitky 

apod.) o své instituci/organizaci a projektu. Účastníkům může být dána příležitost 

přednést krátkou prezentaci své instituci. 

Náklady spojené s účastí na akci budou pokryty vysílající organizací, nikoliv 

pořadatelem. 

Uchazeči o podporu projektů však v rámci programu mohou požádat o úhradu 

nákladů vzniklých vyhledáváním projektových partnerů z Norska v rámci výzvy  

k předkládání návrhů projektů. Až 5 000 € paušální částky může být uhrazeno  

v případě rozhodnutí o financování společného výzkumného projektu. Tato úhrada 

může být provedena pouze pro projekty začínající v roce 2013. 

REGISTROVAT SE MŮŽETE SE NA TOMUTO ODKAZU do 16. KVĚTNA 2013,  

a to do 14.00 hodin.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  taktéž srdečně zve na „Zahajovací 

konferenci k Česko-norskému výzkumnému programu“, kterou pořádá ve spolupráci 

s Ministerstvem financí, Norským velvyslanectvím v Praze a Norskou vědeckou 

radou. 

Konference se koná v prostorech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v sále C081 v budově C, Karmelitská 7, Praha 1 dne 21. května od 10.00 do 

11.30 hodin. Registrace je otevřena od 9.30 hodin. 

V případě zájmu je možné se registrovat (uvést celé jméno účastníka/ů a název 

organizace) do 16.  května 2013 u kontaktní osoby,  kterou je Mgr. Bc. Štěpán 

http://www.forskningsradet.no/en/Event/CzechNorwegian_matchmaking_event/1253985777998?lang=en


 

  5. číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 13 

Obrtlík z Odboru výzkumu a vývoje, oddělení mezinárodní spolupráce,  

e-mail: stepan.obrtlik@msmt.cz.   

Více informací o programu (NF) naleznete na webu v češtině a v angličtině. 

 

 

 Pod záštitou Swiss National Science 

Foundation (SNSF) a Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC) byl 

otevřen program spolupráce mezi Švýcarskem a státy střední a východní 

Evropy – SCOPES 2013–2016.  

SNSF rozděluje pro tyto účely žadatele do 2 skupin dle zemí.  

První skupina (kategorie A) zahrnuje západní Balkán (Albánie, Bosna  

a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Srbsko), Jižní Kavkaz (Arménie, 

Ázerbájdžán, Gruzie) a Střední Asie (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán), 

Moldavsko a Ukrajinu. 

Druhá skupina (kategorie B) zahrnuje zejména východoevropské členy EU 

(Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), Chorvatsko, Rusko, Kazachstán.  

Výzkumníci z ČR mohou aplikovat své plany ve výzvě Joint Research Projects  

v oblasti multilaterálních projektů. Podmínkou pro zapojení do programu je účast 

švýcarské instituce v roli koordinátora a alespoň jednoho partnera bývalého 

východního bloku (nečlenské státy EU).  

Deadline pro přijímání návrhů je 20. září 2013. Více informací o výzvě a dalších 

možnostech financování spolupráce ve výzkumu a vývoji naleznete zde.  

 

Program spolupráce se Švýcarskem – SCOPES  

mailto:stepan.obrtlik@msmt.cz
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy
http://www.rcn.no/eea
http://www.gacr.cz/wp-content/uploads/2013/04/SCOPES_2013-2016_Call.pdf
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Název projektu Iniciace mezioborového potenciálu psychologie  – inovace 
odborné přípravy studentů UP pro praxi 

Program 
podpory 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast 
podpory 

2.2. Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše 
finanční 
podpory v Kč 

14 579 638,96   

Termín 
realizace 

9.4.2012–30.6.2015 

Hlavní řešitel PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 

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

Stručný popis projektu 

 

Projekt se zaměřuje na inovaci odborné přípravy studentů Univerzity Palackého  

v psychologii a příbuzných vědách o člověku. Náplní je inovace stávající nabídky 

předmětů a zavádění předmětů nových. Dále se zaměřujeme na zapojení moderních 

technologií a didaktických pomůcek důležitých jak pro efektivnější přenos know-how, 

tak pro motivaci studentů v edukačním procesu. Cílem je zkvalitnění studentských 

diplomových prací. 

 

Projekt otevírá rozšířenou nabídku volitelných odborných předmětů studentům 

Univerzity Palackého v několika aplikovaných oblastech (např. tvorba testů  

a dotazníků, metodologie, psychofyziologie, kyberpsychologie, diagnostika). Získané 

Představujeme projekty OP VK   

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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znalosti a dovednosti jsou přínosem pro budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce v mnoha oblastech (medicína, sociální práce, pedagogika, rekreologie a sport 

atp.). Aktivity členů projektového týmu se zaměří i na pořádání odborných 

vzdělávacích akcí, prohlubování mezifakultní spolupráce na UP i na aktivní kontakt  

s institucemi z praxe. 

 

Cíle projektu 

 

Hlavním cílem projektu je inovace odborné přípravy studentů Univerzity Palackého v 

psychologii a příbuzných oborech pomocí rozšířené nabídky a zkvalitnění obsahu 

odborných předmětů. Projekt je primárně určen studentům a sekundárně též 

akademickým pracovníkům. Za dobu realizace podpoříme celkem 1400 členů cílové 

skupiny studentů v bakalářském i magisterském stupni a 100 akademických 

pracovníků v několika oblastech aplikované psychologie a metodologie. 

 

Dalšími výstupy projektu jsou: 

 

 13 inovovaných či nově zavedených předmětů včetně podrobných sylabů, 

 55 nově vzniklých e-learningových prezentací, 

 cca 30 dalších nově vzniklých stud. opor (monografie, manuály, sborníky  

a další), 

 12 odborných akcí ve formě workshopu a 2 odborné konference. 

 

Změnou pro univerzitní studenty bude možnost studovat předměty s moderním 

obsahem a přínosem pro budoucí praxi při práci s klienty nebo ve výzkumu. Dalším 

přínosem je zapojení profesionálních výzkumných IT technologií či didaktických 

pomůcek důležitých jak pro efektivnější přenos know-how, tak pro motivaci studentů 

v edukačním procesu. Projekt se zaměří i na zkvalitnění diplomových prací. 

 

Dílčí cíle aktivit projektu: 

 

 inovace odborných předmětů ve studijní nabídce UP, 
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 zavedení odborných předmětů do studijní nabídky UP, 

 rozšíření nabídky volitelných předmětů pro studenty UP, přínosných svým 

zaměřením pro řadu studentů různých oborů zejména z následujících fakult: 

Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné 

kultury, Fakulta zdravotnických věd ale dle zájmu případně i dalších. 

 tvorba nových studijních opor  

 pořádání odborných workshopů, konferencí a seminářů, 

 navázání spolupráce UP si domácími a zahraničními odborníky (např.: Doc. 

MUDr. I. Tonhajzerová, Ph.D., Fyziologický ústav LF v Martině; PhDr.  

M. Šlepecký, CSc., Slovenský inštitút pre výcvik v KBT; PhDr. V. Havlůj, 

Hogrefe-Testcentrum; doc. PhDr. M. Preiss, Ph.D., Psychiatrické centrum 

Praha; PhDr. P. Nilius, Neurologická klinika, FN Ostrava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na 
Univerzitě Palackého v Olomouci 

Program 
podpory 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast 
podpory 

2.2. Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše 
finanční 
podpory v Kč 

43 506 660,40      

Termín 
realizace 

22.4.2012–30.6.2015 

Hlavní řešitel PhDr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. 

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

 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Stručný popis projektu 

 

Cílem projektu je inovace výuky kulturních studií, její modularizace a prohloubení 

mezioborové a mezifakultní spolupráce na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Cílovými skupinami jsou studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Palackého.  

 

Realizační tým splní tyto klíčové aktivity: 

 

1/ Inovace kurzů, sylabů a e-learningových opor 

2/ Pilotní výuka inovovaných kurzů, jejich evaluace a revize 

3/ Mobilita cílových skupin 

4/ Realizace seminářů, workshopů a mezinárodní konference kulturních studií 

 

Projekt podpoří diverzifikaci a internacionalizaci studia a výuky prostřednictvím 

nových a inovovaných kurzů v cizích jazycích, do které budou zapojeni zahraniční 

experti. Projekt uskuteční převážně mladý a dynamický tým podporovaný docenty  

a profesory UPOL, kteří zajistí odbornou kvalitu a evaluaci všech klíčových aktivit  

i výstupů projektu. Projekt odstraní izolovanost kulturních studií v rámci UPOL  

a zlepší uplatnění podpořených osob na trhu práce. 

 

Cíle projektu 

 

Globálními cíli projektu jsou: 

 

1/ rozvoj vzdělanostní společnosti, diverzifikace studijních programů a oborů, 

zkvalitnění vzdělávacího procesu na Univerzitě Palackého v Olomouci, 

2/ podpora uplatnění cílové skupiny studentů bakalářského a magisterského studia 

na trhu práce v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, 

3/ mezioborová a mezifakultní inovace výuky kulturních studií na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. 
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Globálních cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích cílů, jež vychází  

z obsahu klíčových aktivit projektu: 

 

1/ Zkvalitnění mezioborové a mezifakultní výuky kulturních studií prostřednictvím 

těchto nástrojů: 

a) inovace kurzů, sylabů a e-learningových opor, vydání nových a inovovaných 

studijních materiálů 

b)modularizace výuky kulturních studií, jež umožní efektivněji využít materiální  

a lidské zdroje 

c) efektivní evaluace kvality výuky inovovaných kurzů a jejich výstupů 

d) podpora cílové skupiny studentů při zpracování bakalářských a magisterských 

prací z oblasti kulturních studií 

 

2/ Internacionalizace výuky kulturních studií s pomocí zapojení zahraničních 

odborníků při vytváření a realizaci inovovaných kurzů a modulů kulturních studií. 

 

3/ Další zvýšení odborných kompetencí cílových skupin studentů a akademických 

pracovníků zavedením systému krátkodobých studijních pobytů a stáží. 

 

4/ Uplatnění inovačních výstupů projektu ve workshopech a konferencích kulturních 

studií, zlepšení interdisciplinární komunikace cílových skupin. 

 

Při plnění globálních i dílčích cílů projektu bude maximálně využito stávajících 

akreditovaných studijních programů a oborů, které budou inovovány s přihlédnutím  

k požadavkům trhu práce a mezinárodním vzdělávacím standardům. V rámci 

projektu nebude realizována žádná akreditace nových studijních programů. 
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KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 

Zveme vás tímto na konferenci s názvem PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VŠ, 

kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s partnery 

projektu OP VK: „Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových center“, 

reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0017 –  Masarykovou univerzitou v Brně a Vysokým 

učením technickým v Brně, tento projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

Projektový management na vysokých školách   
pozvánka na konferenci  
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Konference bude zaměřena na projektový management vzdělávacích, vědeckých 

a výzkumných projektů na vysokých školách v České republice. 

Konference je určena pro akademické a ostatní pracovníky VŠ. 

 

Datum konání: 12. září 2013 
 

Místo konání: Best Western Hotel Prachárna, Olomouc 
 

Účast na konferenci, včetně občerstvení a distribuovaných materiálů, je zdarma. 
 

Bližší informace naleznete na webových stránkách ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-pracharna.cz/
http://www.hotel-pracharna.cz/
http://www.psup.cz/universnet/konference-projektovy-management-na-vs/
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Ve dnech 16. 4. 2013 až 14. 5. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy  

7. RP Evropské unie ve Specifických programech Spolupráce, 

Myšlenky, 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   
 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 
 

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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 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 

Výroční zpráva JRC 2012 

Uvedená zpráva zveřejněná na webu dne 3. dubna 2013 poskytuje přehled hlavních 

výsledků činnosti JRC, přičemž důraz je kladen na vědeckou a technickou podporu 

finanční stabilitě, růstu, pracovním místům a inovacím, jakož i zemědělství  

a celosvětovému potravinovému zabezpečení, nízkouhlíkovému hospodářství  

a energetické účinnosti. Z dalších oblastí zpráva zmiňuje veřejné zdraví, ochranu  

a bezpečnost včetně jaderné. Více informací je zde a zpráva sama zde.  

Výzva ERA Chairs – často kladené otázky 

Evropská komise zveřejnila dne 8. dubna 2013 dokument s často kladenými 

otázkami k otevřené výzvě 7. RP týkajících se vytvoření tzv. ERA Chairs (výzva se 

uzavře 30. května 2013, další informace zde). Uvedený dokument FAQ je k dispozici 

zde. 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16540&dt_code=NWS&lang=en&ori=MOR
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_ar_2012.pdf
http://czelo.cz/detail_/?news=3868
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf
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Podunajská strategie – první zpráva o pokroku 

Evropská komise zveřejnila dne 9. dubna 2013 první zprávu o pokroku dosaženém 

v implementaci Podunajské strategie EU, zahájené před dvěma lety. Zpráva se 

zaměřuje na 4 klíčové oblasti: propojení dunajského regionu, ochranu životního 

prostředí, budování prosperity a posílení postavení Podunají. Zpráva vyzývá členské 

státy, aby strategii zahrnuly do příští generace unijních programů v oblasti regionální 

politiky 2014–2020 a maximálně využívaly všechny další dostupné finanční zdroje 

(Horizont 2020, COSME, Nástroj pro propojení Evropy a strukturální a investiční 

fondy). Tiskové prohlášení včetně odkazu na zprávu naleznete zde. 

Záznam kanceláře CZELO z diskuse s hlavní vědeckou poradkyní EK Anne 

Glover na Jarní recepci IGLO, která se konala v Bruselu dne 17. dubna 2013, 

naleznete zde. 

Finance, management, duševní vlastnictví   

Seminář k přípravě na Horizont 2020  

Společnost Finance Helpdesk organizuje dne 23. května 2013 v Londýně (UK) 

seminář k přípravě na nový rámcový program Horizont 2020. Seminář je určen 

projektovým manažerům i finančním a administrativním pracovníkům. Další 

informace naleznete zde. 

Výzvy ERC v programu Horizon 2020 

Evropská výzkumná rada (European Research Council) zveřejnila předpokládaný 

rozpis výzev pro granty ERC pro rok 2014 již pod připravovaným programem Horizon 

2020.  

1. Výzva pro ERC Starting grants bude vyhlášena v první polovině roku 2014 

2. Výzva pro ERC Consolidator grants ve druhém čtvrtletí 2014  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-307_cs.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/17.04.13_Jarni_recepce_IGLO.pdf
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=1554
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3. Výzva pro ERC Advanced grants bude vyhlášena v posledním čtvrtletí 2014.  

Další informace z této oblasti je možné nalézt na webu.  

Školení k psaní projektů 

Společnost TuTech Innovation organizuje dne 13. června 2013 v Hamburku (DE) 

školení k efektivnímu psaní projektů v anglickém jazyce. Maximální počet je  

16 účastníků, jejich mateřským jazykem není angličtina. Další informace jsou zde. 

Školení EPO k Espacenet 

Evropský patentový úřad (EPO) organizuje dne 20. června 2013 školení online 

k Espacenetu – vyhledávacímu nástroji, který nabízí volný přístup k více než 70 

miliónům patentovým dokumentům po celém světě. Účast na školení je bezplatná, 

ale registrace je nutná. Další informace naleznete zde.  

Nová verze finančního průvodce projekty 7. RP 

Evropská komise vydala další aktualizaci finančního průvodce projekty 7. RP (Guide 

to Financial Issues). Aktuální znění průvodce odráží změny vzniklé díky schválení 

nového Finančního nařízení EU (Financial Regulation), které je v platnosti od  

1. ledna 2013. Průvodce je k dispozici zde.  

Nová aplikace pro MSP k IPR 

Úřad Velké Británie pro duševní vlastnictví (UK Intellectual Property Office, UKIPO) 

společně s dalšími partnery spustil aplikaci k duševnímu vlastnictví (Intellectual 

Property App) určenou pro mikro a malé a střední podniky (MSP). Má jim napomoci 

porozumět oblasti práv k duševnímu vlastnictví (IPR) a jak je využít. Aplikace nabízí 

přehled patentů a dalších nehmotných aktiv, představení IP jako součásti 

obchodního plánování a odkazy na další zdroje k IPR. Aplikaci lze stáhnout z iTunes 

(Apple store) a Android App store. Více informací naleznete zde.  

 

 

http://erc.europa.eu/update-erc-calls-proposals-2014?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term
http://remat4skills.eu/index.php/page/Workshops-2011-01-10~1/_id/405
http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=12035
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf
http://www.ipo.gov.uk/whyuse/business/business-support/business-ipapp.htm
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Další informace a analýzy 

Celosvětové fórum k inovačnímu a technologickému podnikání  

Jihoafrické Ministerstvo věd a technologií společně se Světovou bankou organizuje 

5. ročník bienálního Celosvětového fóra k inovačnímu a technologickému podnikání. 

Akce proběhne ve dnech 28.–30. května 2013 ve městě East London v jihoafrické 

provinci Eastern Cape. Hlavním tématem je podpora inovativního podnikání pro 

udržitelný růst a zaměstnanost v rozvojových zemích. Detaily naleznete zde. 

Konference TERENA 2013  

Networkingová konference TERENA (TNC2013) se koná v nizozemském 

Maastrichtu ve dnech 3.–6. června 2013, letos na téma “Innovating Together”. 

Konference je největší a nejprestižnější evropskou networkingovou akcí v oblasti 

výzkumu. Představen bude přehled novinek v networkingu ve výzkumu, a to jak 

v technické oblasti, tak i ve sféře aplikační a manažerské. Další informace jsou zde. 

Konference k celosvětovému VaV 

Ve dnech 5.–6. června 2013 se v německém Düsseldorfu koná mezinárodní 

konference pod názvem „Managing Innovation in a Global and Open World”. 

Diskutovány budou budoucí výzvy a trendy v oblasti řízení inovací. K tématům patří: 

celosvětová partnerství, decentralizované inovační postupy, otevřené inovace, 

crowdsourcing, měření výkonnosti mezinárodních výzkumných laboratoří, IP na 

celosvětových trzích atd. Detaily včetně registrace jsou dostupné zde. 

Výroční konference UKRO 2013 

Akce organizovaná Britskou kanceláří pro výzkum sídlící v Bruselu (UKRO) 

proběhne ve dnech 13.–14. června 2013 v Edinburghu. Registrace na konferenci je 

otevřena. Akce je ideální příležitostí seznámit se se škálou evropských grantových 

programů, zvláště s budoucím rámcovým programem pro výzkum a inovace 

Horizontem 2020.  Detaily jsou k dispozici zde. 

http://www.globalforum2013.co.za/
https://tnc2013.terena.org/
http://www.managementcircle.de/global_rd/overview.html
http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Pages/index.aspx
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Výroční konference EURAS o standardizaci 

Evropská akademie pro standardizaci (The European Academy for Standardization, 

EURAS) ve spolupráci s evropskými organizacemi pro standardy CEN, CENELEC  

a ETSI organizuje ve dnech 25.–26. června 2013 v Bruselu (BE) 18. výroční 

konferenci EURAS, určenou všem, kteří se zajímají o výzkum standardů. Akce se 

zaměří na současnou roli standardizace a pokusí se určit budoucí směřování 

standardizace v Evropě. Klikněte zde pro další informace. 

VaI ve prospěch Evropské sousedské politiky 

Publikace je výběrem projektů 7. RP, na jejichž řešení se podíleli partneři ze zemí 

Středomoří či ze zemí Východního partnerství. Většina z projektů byla financována  

v rámci priority mezinárodní spolupráce z programu Kapacity 7. RP. Projekty jsou 

seřazeny do 9 tematických kapitol a u každého je stručný popis, seznam partnerů  

a kontaktních osob. Brožura je zde. 

Novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve VaV 

Ředitelství pro mezinárodní spolupráci GŘ EK pro výzkum a inovace zveřejnilo 

dubnové číslo svého zpravodaje. Obsahuje informace nejen o evropské mezinárodní 

politice VaV, ale i o bilaterálních aktivitách EU se třetími zeměmi a připravovaných 

akcích. Zpravodaj je zde. 

JRC Newsletter březen-duben 2013 

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo další číslo svého 

newsletteru, které obsahuje mj. článek Amandy Sartori (předsedkyně výboru ITRE 

Evropského parlamentu) k aktuálnímu vyjednávání o programu Horizont 2020 a dále 

několik příspěvků o problematice biodiverzity a bioekonomiky. Kompletní zpravodaj 

je k dispozici zde.  

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

http://www.euras.org/
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/neighbourhood_policy.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/newsletter_number_33_april_2013.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_newsletter_2013_03.pdf
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 

Závěry z předsednické konference k bioekonomice v Dublinu  

Evropská komise zveřejnila zprávu a závěry z konference Bioekonomika v EU: 

dosavadní výsledky a směry do budoucna, která se uskutečnila 14. a 15. února 2013 

v irském Dublinu. Odkazy na oba dokumenty naleznete zde.   

Zasedání pracovní skupiny IGLO k inovacím 

Záznam ze zasedání, které proběhlo dne 10. dubna 2013 na téma Evropské inovační 

partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP AHA) je k dispozici zde. 

IGLO Open Special ke stárnutí 

Záznam kanceláře CZELO z akce IGLO Open Special k problematice stárnutí  

a mezigenerační spravedlonosti v příštím rámcovém programu Horizont 2020 

naleznete zde. 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

Mezinárodní konference Contact and Surface 2013 

Jedenáctý ročník Mezinárodní konference „Surface Effects and Contact Mechanics” 

se koná ve dnech 5.–7. června 2013 v italské Sieně. Konference poskytne vědcům  

a strojařům platformu pro výměnu nových nápadů týkajících se základních  

i aplikovaných konceptů v oblasti surface and contact engineering. Akce se zaměří 

na průnik aplikované fyziky, věd o materiálech a výpočetních metod. Další informace 

jsou dostupné zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20130415_en.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/10.04.13_IGLO_WG_INNO.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/16.04.13_IGLO_Open_Special_k_H2020_-_starnuti_a_mezigeneracni_spravedlnost.pdf
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/contact-and-surface-2013.html
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Konference SIM 2013 

Druhý ročník konference k udržitelné inteligentní výrobě (Sustainable Intelligent 

Manufacturing, SIM 2013) se koná ve dnech 26.–29. června 2013 v portugalském 

Lisabonu. Cílem akce je poskytnout mezinárodní fórum pro akademiky, badatele  

a průmyslové partnery pro výměnu nápadů v oblasti udržitelné inteligentní výroby  

a navazujících témat. Očekává se rovněž posílení partnerství a spolupráce mezi 

účastníky včetně identifikace hlavních trendů v dané oblasti. Detailní informace jsou 

k dispozici zde. 

Letní školy k nanovědám a nanotechnologiím 

Ve dnech 6.–13. července 2013 se v řecké Soluni konají 7. mezinárodní letní školy 

k nanovědám a nanotechnologiím, organické elektronice a nanomedicíně, paralelně 

s konferencí NANOTEXNOLOGY 2013. Letní školy nabízejí mladým badatelům  

a začínajícím vědcům a inženýrům účast na sérii přednášek k těmto nastupujícím 

vědním oborům. O znalosti a zkušenosti se podělí prvotřídní odborníci z vysokých 

škol, výzkumných institucí i průmyslu z celého světa. Další informace jsou zde. 

Konference k nanotechnologiím NANO 2013 

Ve dnech 9.–12. července 2013 se v polském Štětíně koná 6. ročník polské 

konference k nanotechnologiím NANO 2013. Hlavním cílem konference je 

poskytnout přehled nejnovějších studií realizovaných národními výzkumnými centry 

v oblasti nanověd a nanotechnologií. Přehled se bude zabývat zejména metodami 

výroby a charakteristikou nanomateriálů, jejich aplikacemi i modelováním různých 

nanotechnologických procesů. Pro více informací klikněte zde. 

Evropa 2020 a digitální agenda  

Výbor regionů (Committee of the Regions, CoR) organizuje dne 2. července 2013 

v Bruselu konferenci věnovanou problematice Digitální Agendy a strategie Evropa 

2020. Více informací bude postupně zveřejňováno zde.  

 

http://sim.ipleiria.pt/
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/news-events/events/isson-2013
http://www.nano2013.zut.edu.pl/index_eng.php
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-digital-agenda.aspx
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Konference ERES 2013 

Devátý ročník mezinárodní konference ke stavebním konstrukcím odolným 

zemětřesení (International Conference on Earthquake Resistant Engineering 

Structures, ERES 2013) proběhne ve dnech 8. až 10. července 2013 ve španělském 

městě A Coruña. Akce bude příležitostí pro odborníky diskutovat základní  

i aplikovaný výzkum pro dané stavební konstrukce a jejich design. Další informace 

jsou zde. 

WIBC 2013 

Ve dnech 13.–14. srpna 2013 se ve švédské Uppsale uskuteční seminář zaměřený 

na inovace při hraničních kontrolách (oblast bezpečnostního výzkumu). Do 29. dubna 

2013 je možné předkládat návrhy na příspěvky, samotná registrace na seminář bude 

spuštěna v květnu. Více informací naleznete zde.  

SRC 2013 

Osmá konference o budoucnosti bezpečnosti se bude konat ve dnech 17.– 19. září 

2013 v Berlíně. Akci organizuje německé sdružení výzkumných organizací 

Frauenhofer. Více informací, včetně programu a registrace, je k dispozici na 

stránkách zde.  

ICT pro dopravní logistiku 

Na 23.–25. října 2013 se připravuje šestá evropská konference zaměřená na ICT pro 

dopravní logistiku (ECITL 2013). Tato konference se uskuteční ve španělské 

Zaragoze a jako hlavní téma se zaměří na výzkum logistiky z hlediska IT řešení  

a inovací usnadňujících spolupráci. Další podrobnosti naleznete zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/eres-2013.html
http://wibc2013.org/index.html
http://www.future-security2013.de/en.html
http://www.ecitl.eu/
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 

NIS platforma veřejného a soukromého sektoru – vyjádření zájmu 

V červnu 2013 Evropská komise zahájí činnost platformy veřejného a soukromého 

sektoru v oblasti sítí a informační bezpečnosti (Network and Information Security 

Public Private Platform). Výstupy platformy budou sloužit pro nastavení strategie 

kybernetické bezpečnosti pro rok 2014 a dál. Zájemci o členství v platformě se 

mohou hlásit do 24. května 2013. Více informací naleznete zde.  

Priority bezpečnostního výzkumu v H2020 

Na semináři, který se uskutečnil v březnu v Bruselu, diskutovali odborníci nad 

prioritami bezpečnostního výzkumu a inovací pro budoucí období. Marco Malacarne 

(vedoucí oddělení bezpečnostního výzkumu na DG ENTR) hovořil o budoucím 

programu Horizont 2020, který bude v uvedené oblasti rozšířen o kybernetickou 

bezpečnost a tzv. “dual – use” technologie. Posílí se rovněž spolupráce s Evropskou 

bezpečnostní agenturou EDA, Europolem, apod. Více informací naleznete zde. 

Strategická výzkumná a inovační agenda platformy NESSI 

Evropská ICT technologická platforma NESSI zveřejnila strategickou výzkumnou  

a inovační agendu, která obsahuje doporučení pro naplnění ambiciózních cílů 

programu Horizont 2020 v oblasti ICT. Více informací naleznete zde, kompletní 

dokument je k dispozici zde.  

EIT ICT Labs výroční zpráva 2012 

Znalostní a inovační společenství (tzv. KIC) pro oblast ICT Evropského inovačního  

a technologického institutu (EIT ICT Labs) vydalo výroční zprávu za rok 2012. 

Dokument je k dispozici zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=10289
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6562&lang=en&tpa_id=168&title=Public-and-private-civil-security-stakeholder-mull-the-research-priorities-for-the-EU%E2%80%99s-next-general-research-budget
http://www.nessi-europe.com/?Page=home
http://www.nessi-europe.com/Files/Private/NESSI_SRIA_Final.pdf
http://www.eitictlabs.eu/news-events/news/article/eit-ict-labs-annual-report-2012/
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Publikace ICT pro společenské výzvy 

Evropská komise zveřejnila publikaci věnovanou problematice ICT a řešení 

společenských výzev, kterými jsou stárnutí populace, efektivní využívání zdrojů, 

doprava, veřejné služby a bezpečnost. Publikaci naleznete zde.   

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

Akce k evropskému výzkumu 

Informační den Eco-innovation 

Evropský informační den programu Ekoinovace se bude konat 27. května 

v Bruselu. Podrobnosti budou v nejbližší době k dispozici zde.  

Seminář TC AV ČR – Smart Cities and Communities 

Technologické centrum AV ČR připravuje na 28. května 2013 seminář věnovaný 

problematice Smart Cities and Communities. Seminář by měl účastníky blíže 

seznámit s tímto konceptem stejně jako s dosavadním zapojováním českých 

subjektů do souvisejících výzev 7. RP a výhledem na program Horizont 2020. 

Podrobnosti naleznete zde. 

MSP v aktivitách Clean Sky 

Na 30. května 2013 připravuje společná technologická iniciativa Clean Sky speciální 

informační den věnovaný příležitostem pro malé a střední podniky v leteckém 

průmyslu a možnostem, jak zvýšit jejich účast v aktivitách této JTI. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

Voda a podloží 

Konference s názvem „Rock – Water Interaction“ se bude konat ve dnech  

9.–14. června 2013 ve francouzském Avignonu.  Akce bude především fórem pro 

diskusi výzkumníků nad problematikou environmentálních rizik spojených 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=10159
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/news/2013/index_en.htm
http://www.fp7.cz/energie-energy/detail-akce/eventid-8888/
http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-sme-day
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s kontaminací vodních zdrojů, těžbou břidlicového plynu nebo geotermální energií. 

Podrobnější informace naleznete zde.  

Ekosystémy a udržitelný rozvoj 

Devátá mezinárodní konference zaměřená na ekosystémy a udržitelný rozvoj se 

uskuteční v rumunské Bukurešti ve dnech 18.–20. června 2013. Vzhledem k nutnosti 

přistupovat k této problematice interdisciplinárně bude jedním z cílů konference 

diskuse nad propojením oborů termodynamiky, ekologie a ekonomie do jedné 

disciplíny s názvem „ekodynamika“. Další informace naleznete zde. 

Transformace v kontextu klimatických změn 

V norském Oslu proběhne konference „Transformation in a Changing Climate“, a to 

od 19. do 21. června 2013. Diskutovat se bude např. nad tím, jakou roli hraje věda 

v transformačních procesech a jaký typ transformace je v souvislosti s klimatickou 

změnou nutný v oblastech jako ekonomie, politika nebo sociologie. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

Priority výzkumu ŽP 

V Aarhusu (Dánsko) se bude ve dnech 3.–4. října 2013 konat konference „Science 

for the Environement 2013“. Tato akce by měla poskytnout Evropské komisi 

informace o budoucích potřebách výzkumu v oblasti životní prostředí, a to s ohledem 

na program Horizont 2020. Hlavními okruhy konference (do kterých je možné zasílat 

příspěvky) budou klimatická změna, efektivní využívání přírodních zdrojů  

a ekoinovace. Podrobnosti naleznete zde. 

Elektrický pohon pro plavidla 

Ve dnech 10.–11. října 2013 se bude ve francouzském Nice konat první konference 

věnovaná elektrickým plavidlům „Plugboat – World Electric Boat Summit“. Do 15. 

června 2013 je možné zasílat příspěvky, na základě kterých budou vybráni 

přednášející jednotlivých sekcí. Podrobnější informace najdete zde. 

http://www.wri14-2013.fr/
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/ecosud-2013.html
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/transformations/index.html
http://dce-conference.au.dk/
http://www.plugboat.com/
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ICT pro dopravní logistiku 

Na 23.– 25. října 2013 se připravuje šestá evropská konference zaměřená na ICT 

pro dopravní logistiku (ECITL 2013). Tato konference se uskuteční ve španělské 

Zaragoze a jako hlavní téma se zaměří na výzkum logistiky z hlediska IT řešení  

a inovací usnadňujících spolupráci. Další podrobnosti naleznete zde. 

Výzvy 7. RP a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Druhá výzva programu NER300 

Evropská komise zveřejnila druhou výzvu investičního programu podporujícího 

nízkouhlíkové technologie NER300. Program podporuje komerční demonstrace 

bezpečných technologií pro zachycování a skladování CO2 a technologie pro 

obnovitelné zdoje energie. Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.  

Další programy a informace 

Strategie pro energetickou politiku 

Projekt THINK (financovaný 7. RP), který hraje roli poradce Evropské komise (DG 

ENER) v otázkách energetické výzkumné politiky, vydal zprávu s názvem „A New EU 

Energy Technology Policy towards 2050: Which Way to Go?“ Dokument je 

k dispozici ke stažení zde. 

Nová strategická výzkumná agenda pro oblast obnovitelného vytápění  

a chlazení  

Na 4. evropské konferenci technologické platformy pro udržitelné zdroje vytápění  

a chlazení (RHC ETP) byla představena nová Strategická výzkumná agenda tohoto 

sektoru. Dokument představuje potřebné aktivity a investice, které budou nezbytné 

http://www.ecitl.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-300_en.htm?locale=en
http://www.eui.eu/Projects/THINK/Documents/Thinktopic/THINK-Topic9.pdf
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pro dosažení krátkodobých a střednědobých cílů odvětví a rovněž priority s ohledem 

na přidělování prostředků pod programem Horizont 2020. Podrobnosti naleznete 

zde. 

Přehled aktivit EUROGIA+ 

Energetický klastr programu EUREKA s názvem EUROGIA+ vydal dokument, který 

představuje výsledky dosažené za období 2008-2012. V současnosti klastr usiluje  

o prodloužení činnosti na období do roku 2020 pod názvem EUROGIA2020. Přístup 

k dokumentu naleznete zde. 

Nové aktivity LIFE+ 

Program LIFE+ připravuje nový podprogram pro období 2014-2020 zaměřený na 

klimatickou změnu. Hlavními cíli tohoto podprogramu  by měly být nízkouhlíkové  

a klimaticky odolné hospodářství, rozvoj, implementace a posílení klimatické politiky 

a zlepšení řízení (governance). Podrobnější informace naleznete zde. 

 

Doporučení k Evropskému rozvojovému plánu pro technologie na skladování 

energie  

 

EASE (Evropská asociace pro skladování energie) a EERA (Evropská aliance pro 

energetický výzkum) představily svá doporučení k Evropskému rozvojovému plánu 

do roku 2030 týkající se technologií na skladování energie. Soubor doporučení si 

klade za cíl popsat budoucí evropské potřeby pro skladování energie v období let 

2020–2030. Dokument se zaměřuje na technologie skladování energie, o kterých se 

členové EERA a EASE domnívají, že mají největší potenciál pro hospodářský  

a technický rozvoj a které mohou být použity za tržních podmínek v budoucích 10 až 

20 lezech. Více informací zde. 

 

 

http://www.rhc-platform.org/fileadmin/user_upload/members/Downloads/RHC_SRA_0418_lowres.pdf
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1366120695_eurogia_achievements_and_targets.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/features/2013/life_climate.htm
http://www.ease-storage.eu/launch-ease-eera-energy-storage-technology-development-roadmap-towards-2030-new.html
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SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Akce k evropskému výzkumu 

8. světová konference novinářů z oblasti vědy  

Již 8. ročník světové konference novinářů z oblasti vědy (8th World Conference of 

Science Journalists) s podtitulem "kritické tázání ve veřejné sféře" se uskuteční ve 

dnech 24. až 28. června 2013 ve finských Helsinkách. Konference se bude zabývat 

postavením novinářů informujících o vědě a výzkumu v rychle se měnícím mediálním 

prostoru. Akce je zpoplatněna. Více informací neleznete zde, registrovat se můžete 

zde.  

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace  

Zpráva ESF ke spolupráci společenských věd a věd o živé přírodě   

Evropská nadace pro vědu (European Science Foundation, ESF) vydala publikaci se 

závěry ze semináře ke spolupráci společenských věd a věd o živé přírodě, ‘The 

Good, the Bad and the Ugly: Understanding collaboration between the social 

sciences and the life sciences’. Workshop organizoval profesor Nikolas Rose na 

King’s College v Londýně. Zpráva je k dispozici zde. 

Zpráva o zapojení žen do výzkumu  

Evropská komise zveřejnila publikaci She Figures, které konstatuje, že ačkoliv se  

v Evropě procento výzkumných pracovnic zvyšuje, nadále přetrvává nedostatečné 

http://wcsj2013.org/
http://wcsj2013.org/registration/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.esf.org/fileadmin/links/Social/Publications/TheGoodThe_BadTheUgly.pdf
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zastoupení žen ve vědeckých oborech a žen věnujících se vědecké kariéře. Více 

informací naleznete zde a samotnou zprávu zde. 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE 

Akce k evropskému výzkumu 

Vyhlášení vítězů Academic Enterprise Awards  

Vítězové Academic Enterprise Awards 2013 budou vyhlášeni na konferenci, která se 

koná v Evropském parlamentu dne 4. června 2013 od 14 do 18 hodin. Událost spojí 

dohromady evropské inovační lídry, kteří budou diskutovat o podpoře podnikatelské 

kultury na akademické půdě a vyjádří své uznání mladým evropským podnikatelům. 

Registrovat na konferenci se můžete zde.  

Konference WIRE 2013 – spuštěn web 

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 tři témata: a) Roli regionů v internacionalizaci, b) Rostoucí 

obavy – odvracení se od koheze (Growing Pains - Moving on from Cohesion) a c) 

Jak navrhnout váš regionální program. Více informací naleznete na webových 

stránkách konference zde. 

Výzvy 7. RP pro VaV a další 

Výzva ERA Chairs – často kladené otázky 

Evropská komise zveřejnila dne 8. dubna 2013 dokument s často kladenými 

otázkami k otevřené výzvě 7. RP týkajících se vytvoření tzv. ERA Chairs (výzva se 

uzavře 30. 5. 2013, další informace zde). Uvedený dokument FAQ je k dispozici zde. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-303_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1
http://www.sciencebusiness.net/aces/EventRegistration.aspx?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Register%20to%20the%20conference&utm_campaign=ACES%202013%20Event%20Invitation&utm_project=ACES%202013&utm_workspace=Event%20Management&utm_email=voseckova%40tc.cz
http://wire2013.eu/
http://czelo.cz/detail_/?news=3868
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ERA_Chairs_Pilot_Call_FAQ_08.04.2013.pdf
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Výzva CIP na podporu excelence klastrů 

Nová výzva „Towards World-Class Clusters - Promoting Cluster Excellence“ byla 

publikována dne 17. dubna 2013 v rámci specifického programu Podnikání a inovace 

(EIP) programu CIP. Identifikační kód je 62-G-ENT-CIP-13-N04C031 a k dispozici je 

rozpočet ve výši 1 377 000 €. Výzva se uzavře 18. června 2013. Dokumentace je 

zde. 

Výzva CIP/EIP Erasmus pro mladé podnikatele  

Evropská komise zveřejnila 15. dubna 2013 výzvu k předkládání návrhů projektů 

Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs), která spadá 

pod Program podnikání a inovace (EIP) Rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace (CIP). Identifikační kód je 63-G-ENT-CIP-13-E-

N01C011. Tato výzva je určena místním organizacím, které budou napomáhat  

a podporovat mobilitu nových podnikatelů. Rozpočet výzvy je 4,65 mil. € a uzávěrka 

je 9. července 2013. Více informací naleznete na Účastnickém portálu (Participant 

Portal) zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Cena pro inovátorku roku  

Evropská komise vyhlásila výzvu pro získaní ceny Inovátorka roku. Cena je určená 

ženám, které přispěly nevšedními inovacemi k rozvoji vědy a dokázaly inovace 

přivést na trh. Cílem iniciativy je zvýšit povědomí o působení žen v podnikatelské 

oblasti a inspirovat ostatní ženy aby je následovaly v podobném duchu. Vítězka 

obdrží 100 000 €. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2013. Další informace jsou 

k nalezení zde.   

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=62-G-ENT-CIP-13-N04C031&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
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Využívání satelitních služeb pro růst malých a středních podniků 

Program v Bratislavě nabízí malým a středním podnikům (MSP) příležitost 

odprezentovat inovativní použití satelitních aplikací v různých sektorech, jako např. 

doprava, marketing, stavebnictví, zemědělství, cestovní ruch a další. Především 

bude představena přidaná hodnota satelitních aplikací vzhledem k vynaloženým 

finančním prostředkům a způsob, jak používání těchto aplikací pomohlo MSP zvýšit 

svoji konkurenceschopnost. Zástupci evropských a slovenských institucí odprezentují 

informace o důležitosti inovací v MSP i schémata finanční a organizační podpory, 

které těmto firmám pomáhají přebírat inovativní satelitní aplikace. Registrace zde. 

 

Zasedání pracovní skupiny IGLO k inovacím 

Záznam ze zasedání, které proběhlo dne 10. dubna 2013 na téma Evropské inovační 

partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP AHA) je k dispozici zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 Další programy a informace   

EIT ICT Labs výroční zpráva 2012 

Znalostní a inovační společenství (tzv. KIC) pro oblast ICT Evropského inovačního  

a technologického institutu (EIT ICT Labs) vydalo výroční zprávu za rok 2012. 

Dokument je k dispozici zde. 

Kulatý stůl JRC k vysokým školám 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) zorganizovalo dne 11. dubna 2013  

v Bruselu celodenní kulatý stůl pod názvem „How to increase the contribution of 

unversities to science and innovation“, jehož hlavním cílem bylo identifikovat 

http://si.eurisy.org/public_maj_accueil.php?ref=project&id_project=6248
http://www.czelo.cz/dokums_raw/10.04.13_IGLO_WG_INNO.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.eitictlabs.eu/news-events/news/article/eit-ict-labs-annual-report-2012/
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osvědčené postupy a budoucí výzvy v oblasti provázání aktivit vysokých škol  

s přenosem technologií a inovací a zmapovat existující strategie a funkční modely. 

Záznam kanceláře CZELO je zde. 

 Zdroj: CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.04.13_Kulaty_stul_JRC_k_vysokym_skolam.pdf
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