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AKTION Česká republika – Rakousko je 

program pro podporu bilaterální 

spolupráce ve vzdělávání a vědě  

v terciárním sektoru. Program AKTION byl 

zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. 

 

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného prozumění mezi Českou republikou  

a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve 

všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, 

které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen 

vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů 

(programů EU apod.). 

 

 Podpora je poskytována ve dvou kategoriích: individuální – stipendia na 

studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových  

a odborných školách (viz dále)  institucionální – podpora projektů 

spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru 

viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení. 

 Výzva – Program AKTION Česká republika – Rakousko 

informuje 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=190&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&
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V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož 

členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje 

třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION. Uchazečům o stipendium jsou 

přiznány stipendijní měsíce stipendijní komisí programu AKTION na základě 

hodnocení expertů. 

 

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. 

Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & 

Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se 

sídlem ve Vídni. 

 

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. září 2013 (elektronicky i poštou  

– nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu). Spolupracující instituce 

vypracují jeden společný návrh projektu a ve dvojím vyhotovení jej podají  

v kanceláři jednatelství AKTION v Praze – 1x originál (prosíme nesešívat) + 1x kopie 

a zároveň elektronicky na adresu: aktion@dzs.cz (vlastní návrh s přílohami  

č. 1.– 4. v jednom souboru, přílohy č. 5. a 6. – životopisy a přehledy publikací pouze  

e-mailem). Doplňující informace sdělí jednatelství programu AKTION (tel.: 221 850 

506/513, 602 169 216). Veškeré podrobnosti jsou k dispozici zde. 

 

Podpora aktivit v rámci projektů spolupráce se zpětnou platností není možná, 

realizace projektů může být započata nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání 

projektů. Místo podání návrhů projektů:  DZS – AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 

Praha 1.  

 

Oprávněné rakouské instituce pro podávání společných návrhů projektů: 

 státní univerzity a odborné vysoké školy, které jsou v převážné míře 

financovány rakouským Spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum 

 pedagogické vysoké školy  

 archivy, knihovny, muzea, příp. některé jiné instituce, pokud je využití jejich 

inventářů,  příp. vědeckého potenciálu nezbytné pro realizaci projektu (pouze 

ve spojení s institucí uvedenou pod bodem 1.a) nebo 1.b)) 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14&view_type_code=contact&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14&view_type_code=contact&
mailto:aktion@dzs.cz
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&
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Oprávněné české instituce pro podávání společných návrhů projektů 

 veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 

Sb. 

 

 Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty 

zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky 

(Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. 

 

Podporované aktivity: 

 

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo 

regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo 

jejich historických kořenů. 

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost. 

 

 akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci 

magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce; 

 akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. 

Dissertationsnetzwerke; 

 společné studentské vědecké akce jako např. semináře; 

 společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, kongresy, odborná zasedání 

a semináře; 

 projekty, které slouží k trvalé spolupráci; 

 přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů; 

 výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů; 

 finanční podpora publikování výstupů z projektů v mezinárodních časopisech, 

rovněž vydávání výsledků projektů spolupráce, jako např. učebnic, sborníků, 

výstav apod. 

 vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí 

podílet na společných výukových aktivitách; 

 letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka; 
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 letní odborné školy z různých vědeckých disciplín; 

 akademická výměna za účelem realizace vědeckých projektů a spolupráce  

s bilaterální tématikou. 

 

Vzdělávací akce budou podporovány jen za podmínky, že budou vystaveny diplomy 

s uvedením počtu ECTS-bodů platné pro akademickou sféru. 

 

Veškeré podrobnosti jsou k výzvě i najdete zde. 

 

 

V prostorách ministerstva školství v Praze se  

v úterý 21. května 2013 konala Zahajovací 

konference k Česko-norskému výzkumnému 

programu, který je financován z Norských fondů. 

30.–31. května následoval kontaktní seminář pro 

žadatele, jehož cílem bylo navázání partnerství pro spolupráci na výzkumných 

projektech. 

 

Mediální ohlasy jsou k dispozici pod těmito odkazy (BRITSKÉ LISTY), (E 15) 

(AKTUÁLNĚ). 

Více informací o programu naleznete na webových stránkách MŠMT.  

V angličtině na www.rcn.no/eea. Nově zde najdete také aktuální Rámcové 

dokumenty k Česko-norskému výzkumnému programu, které doporučujeme 

potenciálním zájemcům o podporu prostudovat, neboť zadávací dokumentace 

Česko-norského výzkumného programu  bude z těchto dokumentů vycházet.:  

Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2009–2014,  Příloha  

4 Nařízení – Požadavky na informace a propagaci Finančních mechanizmů EHP  

a Norska 2009–2014, Příloha 12 Nařízení – Pravidla pro ustavení a implementaci 

Zahajovací konference a Kontaktní seminář  

k Česko-norskému výzkumnému programu – infomace 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&
http://www.blisty.cz/art/68598.html
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/cesko-norsky-program-vedci-mohou-ziskat-327-milionu-990155
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=780348
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy
http://www.rcn.no/eea
http://www.msmt.cz/file/29754
http://www.msmt.cz/file/29755
http://www.msmt.cz/file/29755
http://www.msmt.cz/file/29755
http://www.msmt.cz/file/29756
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programů v partnerství s donory spadajících do programových oblastí 

"Výzkum v prioritních sektorech" a "Bilaterální spolupráce ve výzkumu". 

Veškerá implementační pravidla v anglické verzi včetně Nařízení a příloh 

najdete v části Finanční mechanismus Norska na webu Ministerstva financí ČR 

(Národní kontaktní místo Finančního mechanismu EHP/Norsko 2009-2014 v České 

republice): 

 
Hlavním cílem vyhlášených 

grantů  je posilování  

a prohlubování vzájemných vazeb 

mezi členskými zeměmi (ČR, 

Maďarsko, Polsko a Slovensko),  

a to v oblastech kultury, vědy  

a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce. 

S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí 

Visegrádské čtyřky (V4) (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 

organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost 

zahrnovala partnery ze všech zemí V4.  

Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo 

financovaných z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.  

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou nevládní a organizace občanské společnosti, 

obce, školy a další veřejné instituce. Maximální příspěvek z fondu grantového 

projektu na „Small Grants“ je 6,000 €. 

Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % z celkových nákladů na 

projekt, včetně věcného příspěvku žadatele nebo jiných subjektů. Maximální časový 

Výzva – granty VISEGRAD FUND – Small Grants  

http://www.msmt.cz/file/29756
http://www.msmt.cz/file/29756
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/implementacni-pravidla
http://visegradfund.org/grants/guidelines/
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rámec navrhovaných projektů je 6 měsíců. Projekty financované v rámci „Small 

Grants by měly spadat do jedné z následujících šesti kategorií:  

kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměna mládeže, 

přeshraniční spolupráce nebo podpora cestovního ruchu. 

Všechny žádosti o grant musí být podány prostřednictvím on-line systému podávání 

žádostí o 12.00 SEČ. 

Termín odevzdání: 1. 9. 2013. Veškeré související informace najdete zde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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Ve dnech 15. 5. 2013 až 14. 6. 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   
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  
 

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

 

Novinky v 7. Rámcovém programu EU 

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


 

  6 číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 8 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR  
 

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

 
EURATOM 
 
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 
 

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

 
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
 

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

 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
 

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

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

Vědní politika 

 

Květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část VaV) 

Ve dnech 29.–30. května 2013 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro 

konkurenceschopnost (ministři zodpovědní za výzkum jednali v průběhu druhého 

dne). V oblasti vesmíru byly schváleny Závěry Rady ke  Kosmické průmyslové 

politice EU a představen byl aktuální stav schvalování Programu na podporu 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09599.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st06/st06950.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st06/st06950.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09986.en13.pdf


 

  6 číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 9 

pozorování a sledování vesmíru (SST). EK dále přednesla informaci o vztazích mezi 

EU – ESA. V oblasti výzkumu podalo irské předsednictví informaci o aktuálním 

stavu jednání s EP k návrhu programu Horizont 2020 s následnou diskusí ministrů. 

Dále byly schváleny Závěry Rady k nové strategii EU na posílení mezinárodní 

spolupráce ve VaI a proběhla politická rozprava ke společnému programování 

strukturovaná dle podkladového dokumentu. Rada rovněž schválila nový mandát 

Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC) i změnu jeho názvu (rozšíření  

o inovace – ERAIC) a Závěry k vysoce výkonné výpočetní technice. Tisková zpráva 

z celého zasedání s dalšími informacemi je zde.  

Výstupy z konference k JPIs 

Na konferenci ke společnému programování, která proběhla v Dublinu ve dnech 28. 

února až 1. března 2013, byl diskutován pokrok dosažený ve zřizování a fungování 

iniciativ společného programování (JPIs) a postup v blízké budoucnosti. Projednány 

byly zejména otázky jako strategické výzkumné agendy, rámcové podmínky, 

synergie s připravovaným programem Horizont 2020 a společenské dopady. Zpráva 

z konference je k dispozici zde. 

 

Vědecká podpora Podunajské strategii 

 

V průběhu akce na vysoké úrovni, která se konala dne 16. května 2013 v Bratislavě 

(SK) a byla spoluorganizována Evropskou komisí a vládou Slovenské republiky, byly 

zahájeny aktivity šesti vědeckých klastrů. Klastry se zaměří na vodu, půdu, 

bioenergie, vzduch, výměnu a harmonizaci dat a chytré specializace a jejich cílem je 

podpořit ekonomický rozvoj Podunají. Poskytnou dále vědeckou podporu Podunajské 

strategii a posílí vědeckou spolupráci napříč tímto regionem. Detailní informace je 

dostupná na webové stránce JRC zde a tisková zpráva v češtině zde. 

 

 

 

 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st06/st06952.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09755.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09534.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09701.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09258.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09808.cs13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137340.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/ReportofIrishEUPresidencyJointProgrammingConference2013.docx
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16840&dt_code=NWS&lang=en&ori=MOR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-440_cs.htm
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Finance, management, duševní vlastnictví 

 

Mezinárodní strategie pro patentování v ICT 

 

Výzkumný projekt European ICT Poles of Excellence (EIPE) Ústavu JRC pro 

výhledové technologické studie (IPTS) se zaměřuje na otázky růstu, pracovních míst  

a inovací, což jsou hlavní priority prorůstové strategie EU Evropa 2020. V rámci 

projektu byla vypracována studie „International patenting strategies in ICT“ se 

záměrem poskytnout globální pohled na tuto problematiku. Zpráva je k dispozici zde. 

 
EARTO a Science Europe k návrhu Evropské komise na převádění nepřímých 
nákladůdo kategorie přímých nákladů 

 

EARTO (Evropská asociace výzkumných organizací) a sdružení Science Europe 

vydali stanoviska k návrhu Evropské komise, který popisuje jakým způsobem by se 

vybrané náklady u velkých výzkumných infrastruktur převáděly z kategorie 

nepřímých do přímých nákladů projektu (tzv. non paper on Direct costing of Large 

infrastructures in H2020). Jedná se o reakce v rámci vyjednávání o finančním 

modelu pro program Horizont 2020. Více informací a stanovisko EARTO (včetně 

odkazů na dokument Evropské komise) naleznete zde, stanovisko Science Europe je 

k dispozici zde.   

Další informace a analýzy 

Meziparlamentní konference EUREKA 

Dne 16. května 2013 se v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu konala  

18. Meziparlamentní konference EUREKA pod názvem „The EUREKA Network for 

the future of RDI: Supporting Innovation – an opportunity for global economic 

recovery“, kterou organizovalo turecké předsednictví v EURECE. Meziparlamentní 

konference se dosud vždy konala v předsednické zemi, letos poprvé v EP v Bruselu. 

Záznam kanceláře CZELO z konference je k přečtení k dispozici zde. 

 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EIPE.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6220
http://www.earto.eu/european-news/detail/article/eartos-first-reaction-to-ec-non-paper-on-direct-costing-of-research-infrastructures-in-h2020.html
http://www.earto.eu/european-news/detail/article/science-europe-reiterates-its-support-for-an-option-on-real-indirect-costs.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/16.05.13_Meziparlamentni_konference_EUREKA.pdf
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Dohoda o společném výzkumu Atlantského oceánu  

Evropská unie, Spojené státy americké a Kanada se dne 24. května 2013 dohodly, 

že spojí své síly při výzkumu Atlantského oceánu. Cílem dohody, jež je zaměřena na 

pozorování oceánu ve spolupráci tří uvedených partnerů, je zlepšit porozumění 

tomuto prostoru a podpořit udržitelné řízení jeho zdrojů. V rámci uvedené dohody se 

bude rovněž zkoumat vzájemné působení mezi Atlantským oceánem a Severním 

ledovým oceánem, a to především v souvislosti se změnou klimatu. Jen samotná EU 

se svými členskými státy investuje do mořského a námořního výzkumu každým 

rokem téměř dvě miliardy eur. Na konferenci v Irském úřadu pro moře v irském 

Galway bylo za účasti vysokých představitelů podepsáno „Prohlášení z Galway  

o spolupráci v Atlantském oceánu“. Akce se zúčastnil irský premiér Enda Kenny. 

Podrobnosti naleznete v MEMO zde, v tiskovém prohlášení zde  

a proslov komisařky Máire Goeghegan-Quinn zde. 

Výroční zpráva STOA 2012 

Panel Evropského parlamentu Science and Technology Option Assessment (STOA) 

hlavně realizuje projekty, které hodnotí dopady zavedení a podpory nových 

technologií a z technologického pohledu identifikuje nejlepší možné způsoby aktivit. 

V r. 2012 STOA pokračovala v činnostech v následujících hlavních oblastech: 

ekologicky účinná doprava – udržitelná správa přírodních zdrojů – bezpečnost 

internetu včetně e-Governmentu, kloudové výpočetní techniky a sociálních sítí  

– a zdraví. Dále se STOA věnuje vědecké politice. Výroční zpráva je dostupná na 

této webové stránce. 

EURAS výroční konference ke standardizaci 

Ve dnech 24.–26. června 2013 se v Bruselu uskuteční výroční konference EURAS 

(Evropská akademie pro standardizaci ve výzkumu) s cílem diskuze nad možnostmi 

podpory evropské konkurenceschopnosti. Akci spoluorganizují sdružení CEN, 

CENELEC a ETSI, které se dlouhodobě věnují problematice evropských standardů. 

Více informací, včetně registrace, naleznete zde.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-455_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-459_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-460_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/publications/studies;jsessionid=4E9E65196B933ED12EE57712C0D5FC4C?reference=IPOL-JOIN_DV%282013%29488789
http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2013-01.aspx
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

Akce k evropskému výzkumu 

MIHealth fórum 2013 

Fórum zaměřené na management v oblasti zdraví a klinické inovace (MIHealth 

Forum 2013) se uskuteční ve dnech 26.–28. června 2013 v Barceloně. Cílem fóra je 

diskutovat víceoborový přístup k aktuálním a budoucím výzvám, kterým čelí oblast 

zdravotnického managementu, představit jedinečné zkušenosti na poli nových 

technologií a podpora globální platformy spolupráce nabídky a poptávky v oblasti 

zdravotní péče. Více informací, včetně registrace, naleznete zde. 

Seminář o příležitostech v projektech IMI 

Dne 28. června 2013 se v Barceloně uskuteční seminář věnovaný příležitostem  

v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI). V rámci semináře budou mj. dikutovány 

pravidla a procedury platné pro projekty IMI, jakým způsobem připravit úspěšný 

projektový návrh a témata pro aktuální výzvu. Více informací, včetně registrace, 

naleznete zde. 

Akce Federace evropských společností pro neurovědu 

Česká společnost pro neurovědu, Slovenská společnost pro neurovědu a Rakouská 

společnost pro Alzheimerovu chorobu organizují v Praze ve dnech 11.–14. září 2013 

„FENS (The Federation of European Neuroscience Societies) Featured Regional 

Meeting“. Předběžný program je k dispozici zde. Akce je zpoplatněna. Více informací 

naleznete zde.  

 Evropský biotechnologický týden 

V týdnu od 30. září 2013 se po celé Evropě pod názvem Evropský biotechnologický 

týden uskuteční řada akcí a konferencí na oslavu 60. výročí objevení molekuly DNA. 

Přehled akcí v jednotlivých zemích a další informace naleznete na stránkách zde.   

http://www.mihealthforum.com/en/about
http://www.imi.europa.eu/events/2013/05/22/info-session-funding-opportunities-innovative-medicines-initiative
http://www.fensrmprague2013.com/scientific-programme/
http://www.fensrmprague2013.com/
http://www.biotechweek.org/
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Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

On-line školení k etice ve zdravotnickém výzkumu 

TRREE (Training and Resources in Research Ethics Evaluation) nabízí základní typy 

školení v oblasti zdravotnické etiky ve výzkumu. Více informací naleznete zde.  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM  

Akce k evropskému výzkumu 

Evropský summit ke klinické nanomedicíně 

Evropská nadace pro klinickou nanomedicínu (CLINAM) a Evropská technologická 

platforma pro nanomedicínu (ETPN) společně organizují ve dnech 23.–26. června 

2013 v Bazileji (CH) Evropský summit ke klinické nanomedicíně (CLINAM 2013). 

Letošní akce se zaměří na „Nanomedicine & Targeted Medicine – the paradigm of 

precise, highly effective and innocuous medicine for the benefit of patients and 

mankind”. Podrobnější informace naleznete zde. 

Výroční konference AAL 

Ve dnech 24.– 26. září 2013 se ve švédském městě Norrköping uskuteční fórum 

programu výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného života (Ambient Assisted Living). 

Fórum je příležitost pro diskuzi nad tématy, které souvisí s podporou asistovaného 

života, jakým způsobem se iniciativa bude vyvíjet do budoucna, které témata jsou 

nezbytná pro podporu a jak zabezpečit přenos AAL řešení na trh. Více informací  

o fóru naleznete na stránkách zde. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://elearning.trree.org/
http://www.clinam.org/
http://aalforum.technieken.be/programme


 

  6 číslo, ročník 2013 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 14 

Zakázka na ex post hodnocení a posouzení dopadu v oblasti NMP 

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace zveřejnilo veřejnou 

zakázku na ex post hodnocení a posouzení dopadu financování v tematické oblasti 

nanověd, nanotechnologií, materiálů a nových výrobní technologií (NMP) ve 

specifickém programu Spolupráce v 7. rámcovém programu. Očekává se, že studie 

bude analyzovat vhodnost a dopad programu NMP-FP7, pokud jde o společenské  

a ekonomické politiky a potřeby v Evropě. Bude analyzovat cíle programu NMP-FP7, 

jeho realizaci a provedení, výsledky a dopady projektů a účinnost programu. V jejím 

rámci mají být zformulována doporučení pro budoucí evropskou politiku financování 

v oblastech NMP. Časová lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 2. srpna 

2013. Podrobné informace naleznete zde, v jazyce českém zde.  

Future internet PPP – 3. výzva pro podávání návrhů projektů 

3. výzva PPP Future internet bude vyhlášena 30. června 2013. Jedná se  

o závěrečnou výzvu zaměřenou zejména na MSP. Více informací je k dispozici zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace  

Komise předložila návrh nové evropské průmyslové strategie pro elektroniku  

Evropská komise předložila návrh nové evropské průmyslové strategie pro 

elektroniku. Lepším zacílením podpory se má mobilizovat 100 miliard eur nových 

soukromých investic. Základní prvky strategie: 

1. Vyšší a koordinovanější investice do výzkumu, rozvoje a inovací  

– maximalizace dopadu investic EU i členských zemí dosáhneme díky větší 

přeshraniční spolupráci (70 % veřejných investic má být z členských zemí, 

zbývajících 30 % z rozpočtu EU). 

2. Posílení tří špičkových evropských klastrů elektroniky, jež dosahují světové 

úrovně – Drážďany (DE), Eindhoven (NL) / Lovaň (BE), a Grenoble (FR),  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?filter=false&groupDoc=&cftId=234
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146818-2013:TEXT:CS:HTML
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/netinnovation/call3_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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a jejich propojení s ostatními předními evropskými klastry, jež se nacházejí 

například v Cambridge (UK), Korutanech (AT), Dublinu (IRL) a Miláně (IT).  

3. Strategie se zaměří na tři vzájemně se doplňující složky: výroba čipů, jež 

budou levnější (přechod na 450mm křemíkové destičky, z nichž se čipy 

vyrábí), rychlejší („More Moore“) a inteligentnější („More-than-Moore“). 

4. Mobilizace 10 miliard eur soukromých, regionálních, vnitrostátních  

a evropských finančních prostředků na podporu společných cílů v oblasti 

výzkumu a inovací, včetně 5 miliard eur v rámci společného partnerství 

veřejného a soukromého sektoru. Toto sedmileté partnerství má zahrnovat 

celý hodnotový a inovační řetězec elektronického sektoru, včetně velkých 

inovačních projektů realizovaných v rámci výzkumného programu EU Horizont 

2020. Tisková zpráva je k dispozici zde, prohlášení Komise zde. 

 

ETP pro textilie se stala právnickou osobou 

 

V březnu 2013 se Evropská technologická platforma pro budoucí textilie odívání 

(ETP for the Future of Textiles and Clothing) stala právnickou osobou podle 

belgického práva jako mezinárodní nezisková organizace (a.i.s.b.l.) se sídlem  

v Bruselu. Ke třem zakládajícím členům patří: Euratex (European Apparel and Textile 

Confederation), Textranet (European Network of Textile Research and Technology 

Organisations) a Autex (Association of Universities for Textiles). Další informace 

včetně představení nové struktury a druhů členství jsou k dispozici zde. 

Modelování v tématu NMP v 7. RP 

Brožura popisuje modelování materiálů, jejich vlastnosti a využití v průmyslových 

aplikacích na příkladu projektů finančně podpořených v rámci části Průmyslové 

technologie v prioritě NMP v 7. rámcovém programu. Brožura je určena široké 

veřejnosti a poskytuje náhled do činnosti modelářů. Dokazuje, že průmysl je velmi 

aktivním hráčem v modelování pro výrobu a pro výzkum. Brožuru naleznete zde. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-455_cs.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-european-strategy-micro-and-nanoelectronic-components-and-systems
http://www.textile-platform.eu/home/2013/3/25/textile-etp-founded-as-independent-legal-entity.html
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/modelling-materials_en.html
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Výroční zpráva infrastruktury PRACE za rok 2012 

 

Výzkumná infrastruktura PRACE (The Partnership for Advanced Computing in 

Europe), která působí v oblasti poskytování přístupů k výzkumným zařízením pro 

počítačové služby (high-performing computing services) zveřejnila výroční zprávu za 

rok 2012. Zpráva je ke stažení zde. 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

 Akce k evropskému výzkumu 

MRE 2013 

Mezinárodní kongres o materiálech a obnovitelných zdrojích energie (MRE 2013) se 

bude konat v Aténách (Řecko) ve dnech 1.–3. července 2013. Podrobnější informace 

jsou k dispozici zde. 

Letní škola GNSS 

DG JRC Evropské komise ve spolupráci s ESA připravuje letní školu o GNSS 2013. 

Termín letní školy je 15.– 25. července 2013 a uskuteční se v Davosu (Švýcarsko). 

Podrobnosti naleznete zde. 

Bezpečnost vodíkových technologií 

V Bruselu se bude ve dnech 9.–11. září 2013 konat 5. mezinárodní konference  

o vodíkové bezpečnosti, a to pod záštitou Mezinárodní asociace pro vodíkovou 

bezpečnost (IA HySafe). Konferenci bude hostit Společné výzkumné středisko EK  

a jejím hlavním cílem bude zvyšování veřejného povědomí a důvěry veřejnosti ve 

vodíkové technologie. Podrobnosti naleznete zde. 

Konference EIP pro vodu 

Evropské inovační partnerství pro vodu (EIP Water) připravuje konferenci na 21. 

listopadu 2013. Akce se uskuteční v Bruselu a jejím podtitulem bude „Networking-

http://www.prace-ri.eu/AR-2012?lang=en
http://www.energy-conference.co.uk/index.html
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=4390&dt_code=EVN&lang=en
http://www.fch-ju.eu/event/5th-international-conference-hydrogen-safety
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Interacting-Innovating“. Podrobnější informace budou k dispozici v dohledné době 

zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Další programy a informace 

Návrh pro Copernicus 2014– 2020 

Evropská komise vytvořila návrh programu pro pozorování Země Copernicus na 

období 2014–2020,  a to s rozpočtem 3,784 mld. €. Copernicus je název pro původní 

program GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Částka by měla 

pokrýt náklady na rozvoj, spuštění a údržbu sentinelů programu a vytvoření šesti 

druhů služeb, které Copernicus bude poskytovat. Více informací se dozvíte zde. 

První akční skupiny EIP pro vodu 

Evropské inovační partnerství pro vodu (EIP Water) vybralo ze 64 zaslaných návrhů 

na vytvoření akčních skupin 9 nejlepších. Ostatní návrhy dostanou vyrozumění 

s možností svůj projekt vylepšit a podat ho znovu do výzvy, která bude otevřena 

v listopadu 2013. Další informace naleznete zde. 

Veřená konzultace ke Galileo a EGNOS 

Na stránkách Evropské komise je možné zapojit se do veřejné konzultace zaměřené 

na využití evropských programů satelitní navigace (Galileo, EGNOS). Konzultace 

zůstane otevřena do 14. července 2013. Podrobnější informace naleznete zde. 

Konzultace k energetické a klimatické politice EU. 

Do 2. července 2013 je otevřena veřejná konzultace k Zelené knize pro energetickou  

a klimatickou politiku do roku 2030. Podrobnosti a přístup do konzultace naleznete 

zde. 

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-469_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
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Výstupy z informačního dně k výzvě Ekoinovace 

 

Dne 27. května 2013 se v Bruselu konal informační den k výzvě unijního programu 

CIP k ekoinovacím. Představen byl koncept ekoinovací, které zajišťují přechod mezi 

výzkumem a trhem a podporují hospodářský růst. V současnosti běží na 250 

projektů, finančně podpořených v minulých výzvách (od r. 2008). Stoupající zájem 

průmyslu potvrzuje skutečnost, že dvě třetiny účastníků jsou MSP (malé a mikro 

podniky). Do 1. výzvy v r. 2008 bylo podáno 130 návrhů, do loňské výzvy již cca 300 

návrhů (rozpočet vystačil pouze na 50 projektů). Na léta 2008–2013 je k dispozici 

celkový rozpočet ve výši 200 mil. Eur. Prezentace z infodne jsou zde a záznam 

kanceláře CZELO s dalšími informacemi s užitečnými odkazy zde. 

Akce v EP k šetrnému využívání zdrojů 

Dne 15. května 2013 se v Bruselu v prostorách Evropského parlamentu konala 

konference k šetrnému zacházení s přírodními zdroji pod názvem „Boosting 

resource-efficiency: Manintaining competiticneness and ensuring Green Growth“. 

Akce byla součástí Evropských dnů nerostů a za Meziparlamentní skupinu pro 

změnu klimatu, biodiverzitu a udržitelný rozvoj ji předsedal europoslanec Paul Rübig. 

Záměrem akce bylo upozornit na skutečnost, že Evropa má dosud nedotčené zdroje, 

které mohou při vhodném využití stimulovat relevantní průmyslová odvětví a zajistit 

konkurenceschopnost EU v dané oblasti. Záznam kanceláře CZELO z akce 

naleznete zde. 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2013/eid_2013_en.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.05.13_Informacni_den_k_ekoinovacim.pdf
http://www.czelo.cz/dokums_raw/15.05.13_setrne_zachazeni_se_zdroji.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ  

A INOVACE   

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 

Partner search do výzvy v rámci program CIP – Towards World-Class Clusters: 

Promoting Cluster Excellence. Nabídka španělského regionu Maurcia zde.  

Další programy a informace 

Veřejná konzultace k Bílé knize e-IRG 

Bílá kniha 2013 Reflexní skupiny pro e-infrastruktury (e-IRG) se zabývá integrací 

služeb výzkumným společenstvím a interoperabilitou a koordinací e-infrastruktur. 

K navazujícím aspektům patří otevřená věda, správa dat, velká data, kloudová 

výpočetní technika a právní otázky vyplývající z komerčního užívání e-infrastruktur. 

Návrh Bílé knihy 2013 je k dispozici zde (budete nasměrováni na krátký průzkum). 

Erasmus pro mladé podnikatele podpořil 3200 malých podniků 

Více než 1600 výměn bylo zorganizováno s finanční podporou programu Erasmus 

pro mladé podnikatele. V rámci programu bylo dále založeno či rozšířeno na 3200 

malých podniků (včetně početných společných podniků a nových přeshračních 

vztahů). Tiskovou zprávu naleznete zde, další detaily včetně statistik zde a informaci 

o programu zde. 

Hodnocení finského programu TULI 

První etapa programu „Creating Business from Research (TULI)“ finské grantové 

agentury Tekes podpořila založení 100 nových společností. Následující stejnojmenný 

program podpořil založení 135 společností univerzitami a výzkumnými centry a 52 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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=62-G-ENT-CIP-13-N04C031&specificProgram=EIP
http://www.czelo.cz/dokums_raw/Partner_Search_Profile_INFO_Cluster_Excellence_1.pdf
http://www.e-irg.eu/publications/white-papers.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-414_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-412_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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nových společností vysokými školami pro aplikované vědy. Podrobnou informaci  

o hodnocení programu TULI je k dispozici na webu TEKES zde. 

Eurochambres podporuje nástroj pro MSP v H2020 

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, Eurochambres, jejímž 

členem je Hospodářská komora ČR, podporuje některé změny nástroje nového 

rámcového programu Horizont 2020 pro malé a střední podniky (MSP), které 

prosazuje Evropský parlament (EP). Dále asociace zdůrazňuje potřebu zjednodušení 

definice „inovativních MSP“. Eurochambres společně s dalšími pěti organizacemi 

reprezentující MSP a inovace, jež rovněž podporující navržené změny, adresovala 

komisařce Geoghegan-Quinn dopis se svým postojem. Dopis je k dispozici zde. 

Ceny za sociální inovace 

Předseda Evropské komise J.M. Barroso udělil první ceny za výjimečné sociální 

inovace. Cenu obdržely tři inovační myšlenky, jejichž záměrem bylo vytvoření nových 

a lepších pracovních míst v Evropě. Vítězné projekty byly zaměřené na znižování 

nezaměstnanosti mladých lidí, zlepšování přístupu na pracovní trh u ekonomicky 

znevýhodněných skupin a rozšiřování dopadu sociálních a zdravotních služeb 

malého měřítka. Další podrobnosti naleznete zde. 

Květnové číslo newsletteru S3 platformy 

Vyšlo 10. číslo newsletteru Platformy pro chytrou specializaci (S3 Platform), který 

informuje o nedávných i plánovaných aktivitách platformy. Nově se do platformy 

zapojila Česká republika jako celek a Moravskoslezský kraj. Newsletter je k dispozici 

zde.  

Výstupy z informačního dně k výzvě Ekoinovace 

Dne 27. května 2013 se v Bruselu konal informační den k výzvě unijního programu 

CIP k ekoinovacím. Představen byl koncept ekoinovací, které zajišťují přechod mezi 

výzkumem a trhem a podporují hospodářský růst. V současnosti běží na 250 

projektů, finančně podpořených v minulých výzvách (od r. 2008). Stoupající zájem 

http://www.tekes.fi/en/community/News/482/News/1344?name=Evaluation+of+TULI+programmes
http://www.czelo.cz/dokums_raw/SME_Instrument_letter.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6675&lang=en&tpa_id=0&title=Why%2Dsocial%2Dinnovation%2Dis%2Dthe%2Dbest%2Dway%2Dto%2Dcreate%2Dnew%2Djobs%2Dand%2Dbusinesses%2Dfor%2DEurope
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/34884/10%20S3%20Newsletter.pdf
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průmyslu potvrzuje skutečnost, že dvě třetiny účastníků jsou MSP (malé a mikro 

podniky). Do 1. výzvy v r. 2008 bylo podáno 130 návrhů, do loňské výzvy již cca 300 

návrhů (rozpočet vystačil pouze na 50 projektů). Na léta 2008–2013 je k dispozici 

celkový rozpočet ve výši 200 mil. eur. Prezentace z infodne jsou zde a záznam 

kanceláře CZELO s dalšími informacemi s užitečnými odkazy zde. 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

Akce k evropskému výzkumu   

COFUND na Open Days 2013 

DG EAC Evropské komise připravuje workshop zaměřený na akci Marie Curie 

COFUND v rámci Open Days (Týden pro evropské regiony a města). Tento 

workshop by měl proběhnout 8. října 2013 v Bruselu pod názvem „MARIE CURIE 

spotted: Co-funding of regional and national programmes for the training and mobility 

of researchers by the Marie Skłodowska-Curie Actions”. Předběžné informace jsou  

k dispozici zde. 

Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy  

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

Výzva k příspěvkům – EQAF 2013 

Osmý ročník Evropského fóra pro zajištění kvality (European Quality Assurance 

Forum, EQAF) se pod názvem Working together to take quality forward” koná ve 

dnech 21. – 23. listopadu 2013 ve švédském městě Gothenburg. Hlavním cílem fóra 

bude prozkoumat způsoby spolupráce jak jednotlivců, tak organizací, aby lépe 

pochopili úlohu kvality v běžném životě a snažili se ji posílit. V současnosti je 

otevřená výzva k předkládání příspěvků i návrhů na workshopy. Návrhy lze zasílat do 

2. srpna 2013. Další informace jsou dostupné zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2013/eid_2013_en.htm
http://www.czelo.cz/dokums_raw/27.05.13_Informacni_den_k_ekoinovacim.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2013/marie_curie_spotted_cofund_at_the_open_days_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance/eqaf.aspx
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Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

Nová stipendia nabízená Italskou vědeckou radou v oblasti oceánografie  

Národní vědecká rada Itálie nabízí stipendia pro vědce v oboru oceánografie pro 

výzkumné činnosti v rámci cílů vlajkového projektu RITMARE. Žádost musí být 

předložena do 24. června 2013. Více informací naleznete zde a samotnou výzvu 

zde.  

Další programy a informace 

Přilákání výzkumníků do Irska: Dopad vědeckých víz 

Irská asociace univerzit (IUA) oznámila výsledky výzkumu, který se zabýval dopady 

programu urychlených víz pro vědecké pracovníky v Irsku. Podle IUA jej využilo  

v průběhu posledních šesti let 1720 výzkumných pracovníků ze 78 různých zemí. 

Tento program je nástrojem Evropské komise k vytvoření Evropského výzkumného 

prostoru. IUA odhadla, že 23 % výzkumných pracovníků by do země rozhodně 

nepřišlo nebýt tohoto systému. Více informací 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 

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.cofundbandiera.cnr.it/?cpo_portfolio=why-participate
http://www.cofundbandiera.cnr.it/wp-content/uploads/2013/BANDIERA-COFUND%20RITMARE%20Call.pdf
http://www.iua.ie/fast-track-scientific-visa-attracts-talented-researchers-to-ireland-to-boost-innovation/
http://www.czelo.cz/dokums_raw/11.04.13_Kulaty_stul_JRC_k_vysokym_skolam.pdf
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