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Výzva k podávání individuálních projektů ostatních
Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo
a

školství,

tělovýchovy

mládeže

vyhlašuje výzvu

k předkládání žádostí individuálních
projektů

ostatních z

programu

Operačního

Vzdělávání

pro

konkurenceschopnost, vrámci Priorit
ní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské
zdroje ve výzkumu a vývoji.
Výzva je zaměřena na další specifické vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje,
aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost
a podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 200 000 000 Kč
Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:
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minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 15 000 000 Kč
maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 25 000 000 Kč
Výzva bude ukončena 30. září 2013 ve 13.00 hod.
Cílem Výzvy č. 45 je cíleně propagovat přírodovědné a technické obory aktivitami
směřujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky orientované výuce.
Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

A.
Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje,
popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu
technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního
vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.

B.
Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V.
Každý žadatel může předložit nejvýše jednu projektovou žádost. Každá žádost
musí obsahovat aktivitu A a minimálně jednu z aktivit B.
Cílové skupiny
 akademičtí a ostatní odborní pracovníci vysokých škol;
 odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí;
 studenti vysokých škol;
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 zájemci o vědecko-výzkumnou práci;
 pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (pouze pro aktivitu
Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V
a V).
Partnerství
Žadatelé mohou předkládat návrh na realizaci projektu samostatně nebo ve
spolupráci s partnerskými organizacemi. Partneři žadatele se podílejí na přípravě
a realizaci projektu. Oprávněnými partnery pro realizaci projektu jsou jen právnické
osoby se sídlem v České republice (organizační složky státu „OSS“ nejsou
oprávněným partnerem) splňující kritéria oprávněnosti uvedená v Příručce pro
žadatele o finanční podporu z OP VK, která je platná k datu vyhlášení výzvy (verze
9) – (dále „Příručka pro žadatele“). Vždy je nezbytné, aby hlavní část řízení
i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory. Partner nesmí být
dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací
(např. dodávka papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav
prostor potřebných pro realizaci projektu apod.) – tj. poskytovatel podpůrných
činností, na které by v žádném případě nemohl samostatně získat finanční podporu
z OP VK a vůči příjemci realizuje tyto činnosti za účelem zisku. Povinnou přílohou
projektové žádosti je příloha Principy partnerství a prohlášení o partnerství viz
Příloha č. 4 této výzvy (platí pro partnera s finančním příspěvkem i partnera bez
finančního příspěvku) a Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem uvedené
v Příloze č. 3 této výzvy (platí pro partnera s finančním příspěvkem).
Veškeré dokumenty k výzvě, včetně požadavků na formální záležitosti najdete na
tomto odkazu.
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Studijní návštěvy II. kolo – Informace pro žadatele

Aktivita nabízí všem pracovníkům, kteří se
přímo podílejí nebo mají vliv na utváření
vzdělávací

politiky

a

vzdělávacího

systému v České republice a na další odborné vzdělávání (ředitelé a zástupci
mateřských, základních a středních škol všech typů včetně VOŠ, inspektoři, poradci,
úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni, školitelé, pracovníci
pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávání) možnost účasti na
týdenní studijní návštěvě v zemích zapojených do programu LLP.
Termíny pro podání žádostí:
do 15. října 2013 – 2. kolo (platí poštovní razítko).
Online přihláška do 2. kola výzvy 2013 je dostupná na webových stránkách
Cedefopu. Katalog studijních návštěv (SVES) bude umístěn umístěn na webových
stránkách Národní agentury: www.naep.cz/studijninavstevy – sekce Dokumenty
a formuláře nebo na webových stránkách Cedefopu.
Vytisknuté a podepsané žádosti se zasílají ve DVOU vyhotoveních přímo na adresu
Národní agentury:
DZS – NAEP
Program SVES
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Na každém exempláři žádosti musí být v části Declaration originální podpis
žadatele, podpis vedoucího instituce (nebo statutárního zástupce) a razítko
instituce. Pouze žádosti podané formou on-line jsou akceptovatelné a platné.
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Důležité upozornění:
 Žadatelé, kteří podají žádost v 2. kole k 15. 10. 2013 si mohou vybírat
z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od března do června 2014.
 Zájemci, kteří budou podávat žádost opakovaně, musí dodržet dvouletou
pauzu, tj. mohou žádat ti, kteří získali naposledy grant v roce 2010 (na období
2010–2011).
Další informace naleznete zde.

9. výzva v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMS-ch
Program SCIEX-NMSch – Fond na stipendia
vyhlašuje sedmou výzvu pro předkládání
žádostí s termínem uzávěrky k 1. 11. 2012.
O

stipendia

se

mohou

ucházet

doktorandi

a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného záměru ve Švýcarsku.
Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností
v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování
spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) – nově i Bulharskem
a Rumunskem – a Švýcarskem.
Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která
zajistí:


Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců



Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě



Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky
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Realizace programu je zcela v souladu se zásadami ukotvenými v Evropské Chartě
a Kodexu pro výzkumné pracovníky, které naleznete ZDE.
Profil uchazeče

Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior
Researcher) působícím české na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.
Dle aktuálního rozhodnutí Řídícího výboru SCIEX (ze dne 29. 3. 2012) se mohou od
výzvy 2012 o grant ucházet pouze:


doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok od získání
předchozího titulu,



post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální 5 let od
získání předchozího titulu.

Dále nově není možné realizovat tzv. follow-up-project (tj. úspěšní uchazeči
z předchozích let se znovu nemohou ucházet o grant a pozici "fellow").
Aktuálně byla vyhlášena 9. výzva v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMS-ch.
Oficiální oznámení o vyhlášení výzvy naleznete na internetových stránkách
zprostředkovatele programu zde. Informace o Fondu na stipendia SCIEX a aktuální
informace k výzvě v českém jazyce naleznete zde.
Délka výzkumného pobytu

Junior Researchers:
doktorandi: 6–24 měsíců (za předpokladu, že bude výzkumný pobyt ukončen
nejpozději do 31. října 2015),
Post-doc: 6–18 měsíců (za předpokladu, že bude výzkumný pobyt ukončen
nejpozději do 31. října 2015),
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Senior Researcher neboli Mentor na domácí instituci:
Max. 3 krátké návštěvy na max. 5 dnů
Výše grantu

Junior Researcher:
Studenti doktorského studijního programu
cca 50 tis. CHF za rok (v 1. roce)
cca 55 tis. CHF za rok (v 2. roce)
Post-doktorandi
cca 80 tis. CHF za rok
Krátké návštěvy mentora
Max. 2 500 CHF
Zkušenosti z výzkumného pobytu
Zkušenosti z výzkumných pobytů jsou zaznamenány v portrétech držitelů grantu,
které naleznete zde.
Velkou část odpovědí na Vaše dotazy naleznete v sekci FAQ na švýcarských
internetových stránkách, postup a termíny pro podávání žádostí je zde.
Rozvržení termínů pro ČR

2009-2013
1. 11.

závazný termín pro zaslání formulářů na sciex@crus.ch

30. 11.–17 .12. případná zpětná vazba a možnost odstranění formálních nedostatků
v žádosti
konec března zasedání Řídícího výboru ve Švýcarsku
duben

oznámení výsledků a následná příprava administrativních podmínek
pro výzkumný pobyt schválených uchazečů

31. října 2015 nejpozdější termín, do kterého je třeba ukončit všechny výzkumné
pobyty SCIEX ve Švýcarsku
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Pozor změna: programové období v rámci Fondu na stipendia SCIEX se chýlí je
konci, poslední výzva bude vyhlášena předběžně k 1. 1. 2014 s úzávěrkou
k 1. 4. 2014.

Vyhlášení iniciativy EU-latinsko-americké státy
"EXPLORE"
Nadace Evropská unie a Latinská Amerika a státy
Karibiku

(nadace

iniciativy

"Explore"

EU-LAC)
pro

oznámila

podávání

vyhlášení

přihlášek

na

výzkumné projekty, které se týkají problematiky
vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou a státy
Karibiku. Výzvy budou vyhlašovány dvakrát ročně
vždy k 30. září a 31. březnu. Další podrobnosti jsou
k dispozici na těchto webových stránkách zde nebo na e-mailu programové
manažerky pro výzkum a nový vývoj dr. Bettiny Trueb zde. Další informace jsou
k uvedeny v přiložených dokumentech na této internetové stránce.
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Představujeme projekty EU

Univerzita Palackého
v Olomouci

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

Institut
interkulturního,
mezináboženského
a ekumenického výzkumu a dialogu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
25 754 753,16
1.4.2013–30.6.2015
Ambros Pavel, Prof. , Th.D.
--http://imevd.upol.cz/

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

Stručný popis projektu
Obsahem projektu je vytvoření vědeckého týmu na CMTF UPOL pro základní
výzkum v pěti vzájemně propojených a kooperujících modulech: teologickofilosofického pojetí dialogu, studium a výzkum tradic křesťanského Východu, studium
a výzkum kultur a tradic z okruhu tzv. abrahamovských náboženství a fenoménu
multikulturality

a

interreligiozity

a

český

příspěvek

k

mezináboženskému

a ekumenickému dialogu.
Projekt nově sdruží akademické pracovníky UPOL, ve společné snaze vytvořit na její
půdě excelentní výzkumné pracoviště produkující poznatky v oblasti podmínek
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a východisek výše uvedených oblastech. Spojí začínající vědecké pracovníky se
starší generací vědců s rozsáhlou zkušeností vědecké práce v dané oblasti.
Projekt chce posílit dosavadní vědecké badání v této oblasti na evropskou úroveň
plánem dílčích, nově navržených a vzájemně personálně, metodicky a tématicky
propojených aktivit za účasti hostující profesorky Marie Campatelli, Th.D.
Cíle projektu
1) dosáhnout mezinárodních a špičkových výsledků bádání v ČR v pěti stěžejních
tématech (oblastech):
 teologicko-filosofické pojetí dialogu,
 diferenciace tradic a identity křesťanského Východu (dialog Západ – Východ
v Evropě),
 studium a výzkum kultur a tradic z okruhu tzv. abrahámovských náboženství
(židovství, islám) a jejich vliv na kulturní a náboženské proměny v Evropě,
 český příspěvek k rozvoji mezináboženského a ekumenického dialogu,
 studium a výzkum projevů multikulturality a interreligiozity;
2) posílit dosavadní vědecké badání v dané oblasti na evropskou úroveň plánem
dílčích, nově navržených a vzájemně personálně, metodicky a tématicky propojených
aktivit za účasti hostujícího zahraničního experta Marie Campatelli;
3) posílit a nově propojit olomoucké pracoviště na Univerzitě Palackého v Olomouci
s výzkumnými institucemi v zahraničí i v ČR;
4) dosáhnout nové komplexity metodologických postupů a zkušeností ve výzkumu
a jejich uplatnění v plánované odborné publikační činnosti, vzdělávacích aktivitách na
půdě Univerzity Palackého i v rovině popularizace;
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5)

specifikovat

poznatky

v

oblasti

poznání

interakce

společnosti,

kultury

a náboženství, tradiční a netradiční religiozity;
6) propojit začínající vědecké pracovníky, absolventy i vybrané studenty studia
doktorského studijního programu se starší generací vědců s rozsáhlou zkušeností
vědecké práce v dané oblasti;
7) vybudovat a následně provozovat Institut IMEVD jako excelentní výzkumné
pracoviště.

Univerzita Palackého
v Olomouci

120 nových tváří na Univerzitě Palackého

POST-UP a POST-UP II, to jsou akronymy dvou projektů, které se za krátkou dobu
své

existence

staly

Univerzitě

na

Palackého

v Olomouci

známými

pojmy.

Důvod, proč se tomu tak stalo,
je zřejmý. Jde o projekty, které
dosáhly na nejvyšší částku
získané

dotace

z prostředků

Evropské unie a také se pyšní
vysokým počtem zapojených
osob

v týmu

–

Název projektu: Podpora vytváření excelentních
výzkumných týmů a intersektorální mobility na
Univerzitě Palackého v Olomouci (POST-UP)
Registrační číslo:CZ.1.07/2.3.00/30.0004
Hlavní řešitel projektu:prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Doba řešení:1. 7. 2012–30. 6. 2015
Dotace:188 628 590,91 Kč

v rámci

univerzity jde o vůbec nejširší

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

11

9. číslo, ročník 2013

řešitelský tým v historii.
Po celé řadě výběrových řízení, které se konaly za účelem obsadit plánované
postdoktorské

pozice,

bylo

vybráno celkem 120 nových
tváří

–

mladých

vědců

z celého světa, kteří působí
napříč všemi fakultami.

Název projektu: Podpora vytváření
excelentních výzkumných týmů a
intersektorální mobility na Univerzitě
Palackého v Olomouci II (POST-UP II)
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0041

Tito výzkumníci na univerzitu
přinášejí

nové

myšlenky,

trendy, postupy, pohledy na
obory, jimž se věnují, ale také
cenné zkušenosti, díky nimž

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Jitka
Ulrichová, CSc.
Doba řešení: 1. 12. 2012– 30. 6. 2015
Dotace: 191 943 632,88 Kč

se snaží stále více rozvíjet
široký potenciál v oblasti vědy a výzkumu, jenž Univerzita Palackého v Olomouci
skýtá.
Oba tyto jedinečné projekty, které jsou zacíleny na podporu vytváření excelentních
výzkumných týmů a intersektorální mobility, zaštiťuje a jako hlavní řešitelka vede
profesorka Jitka Ulrichová.
O tom, že mladí vědci nezůstali bez povšimnutí, svědčí fakt, že jim hned na začátku
jejich badatelské cesty zde popřál mnoho úspěchů jak rektor Univerzity Palackého
v Olomouci, profesor Miroslav Mašláň, tak také přední zástupce města Olomouce,
primátor Martin Novotný.
(Více informací o setkání, včetně fotogalerie, najdete na webových stránkách
projektu

POST-UP

http://www.psup.cz/postup/

a

POST-UP

II

http://www.psup.cz/postup2/.)
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V průběhu dalších dvou let realizace výše uvedených projektů přispějí vědecké
aktivity těchto mladých vědců k zviditelnění Univerzity Palackého v Olomouci, coby
vzdělávací a výzkumné instituce, v mezinárodním měřítku. Podpoří také navázání
řady nadnárodních spoluprací, které jsou v této oblasti velice důležité a přínosné.
Stane se tak především díky zahraničním stážím a účastem na odborných
konferencích, které jsou v projektech plánovány.
V neposlední řadě pak tato kooperace pozitivně ovlivní také konkurenceschopnost
studentů a akademických pracovníků v rámci univerzity.

Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
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Novinky v 7. Rámcovém programu EU

Ve dnech 17. 8. 2013 až 13. 9. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy
7. RP Evropské unie ve Specifických programech CIP – EIP,
Spolupráce.
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
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 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
 Další programy a informace
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR





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

EURATOM
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST





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

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE





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

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA





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

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika
6. monitorovací zpráva 7. Rámcového programu
Evropská komise zveřejnila v pořadí již šestou monitorovací zprávu 7. Rámcového
programu zaměřenou na průběh programu v roce 2012 a obohacenou o několik
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novinek. Dokument obsahuje řadu statistických analýz účasti v programu, hodnocení
implementace a řízení a nově také specifické aspekty (např. zjednodušování, etické
otázky a problematiku time-to-grant). Zpráva se v neposlední řadě zaměřuje také na
ERC, Marie Curie projekty, JTIs, nástroj RSFF a EURATOM. Dokument je k dispozici
na stránkách Evropské komise zde.
Zpráva o ERA-NETs, JPIs a jejich společných výzvách

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (oddělení B.4 pro společné
programování) zpřístupnilo na webu zprávu o ERA-NETech, ERA-NETech PLUS
a iniciativách společného programování (JPIs) a jejich společných výzvách v průběhu
6. a 7. Rámcového programu. Jedná se o dokument, který na celkem 13 stránkách
poskytuje statistické údaje o výše uvedených nástrojích včetně informací o rozpočtu.
Zpráva je dostupná na stránkách platformy NETWATCH zde.
Aktivity DG RTD v r. 2012
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo zprávu
o aktivitách v oblasti VaI, podpořených v r. 2012 napříč všemi specifickými oblastmi
7. Rámcového programu. Zpráva uvádí i přehled úspěšných projektů a je k dispozici
na webové stránce nazvané „Science in the service of Europe“ zde.
Čtvrtá zpráva o aktivitách SFIC
Strategické fórum pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci (Strategic Forum
for International S&T Cooperation, SFIC) zveřejnilo dne 8. července 2013 svoji
4. zprávu o aktivitách za období 1. března 2012 až 28. února 2013. Dokument
popisuje pokrok v implementaci Evropského partnerství mezinárodní VT spolupráce,
výhled na r. 2013 a šest doporučení Radě EU a Evropské komisi. Zpráva v plném
znění je k dispozici zde.
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Finance, management, duševní vlastnictví
Školení k programu Horizont 2020
V polském Gdaňsku se dne 26. září 2013 koná školící kurs k programu Horizont
2020, organizovaný společností Innomi a určený zájemcům o účast v projektech
H2020. Kurs proběhne v angličtině a cena je 250 eur (bez DPH). Účastníci dostanou
informace o struktuře a obsahu úspěšných projektů, o průběhu hodnocení návrhů
a o modifikacích H2020 (oproti 7. RP). Detailní informace naleznete zde.
ICKEM 2013
Ve dnech 27.–30. října 2013 se v maltské Vallettě uskuteční 11. mezinárodní
konference o znalostech, hospodářství a managementu (11th International
Conference on Knowledge, Economy and Management). Konference svádí
dohromady výzkumníky v oblasti informační revoluce v akademické sféře
a průmyslu, inženýry a sociology, vědecké pracovníci a postgraduální studenty, aby
se podělili o své zkušenosti a výsledky výzkumu. Bližší informace k programu,
poplatkům a registraci jsou k dispozici zde.
Seminář k možnostem financování v oblasti zdravotnictví
Evropský institut veřejné správy organizuje ve dnech 4.–5. listopadu 2013
v nizozemském

Maastrichtu

seminář

o

možnostech

financování

v oboru

zdravotnictví, zaměřený na evropské politiky, programy, strategie a technické
prostředky k předložení návrhů a řízení projektů. Účast na akci je zpoplatněna, bližší
informace jsou k dispozici zde.
Seminář pro vědce k inovačnímu managementu
Ve dnech 14.–15. listopadu 2013 se v německém Hamburku uskuteční seminář na
téma „Creating Value from Knowledge“, který má za úkol poskytnout vědcům náhled
do inovačního managementu. Seminář je převážně zaměřený na vědce v začátcích
kariéry. Účast na akci je zpoplatněna, bližší informace jsou k dispozici zde.
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Bulletin European IPR Helpdesk – č. 10
Nové číslo na období červenec – srpen 2013 obsahuje např. výstupy z konference
„Creating markets from research results“ organizované Evropským patentovým
úřadem v květnu t.r. v Mnichově či zprávu skupiny expertů o způsobech, jakými
mohou být národní úřady pro duševní vlastnictví nápomocny kancelářím pro transfer
technologií a akademickým ústavům. Přečíst si můžete rozhovor s expertem IP,
informaci o dostupných e-learningových materiálech Světové organizace duševního
vlastnictví (WIPO) a v neposlední řadě i informaci Úřadu pro harmonizaci na vnitřním
trhu (OHIM) o vývoji registrovaného komunitárního vzoru v posledních 10 letech.
Bulletin je k dispozici zde.
Další informace a analýzy
Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě
Evropská komise představila dne 11. července 2013 novou strategii nazvanou
„Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“, která si klade za cíl zajistit, aby
absolventi z Evropy disponovali mezinárodně využitelnými dovednostmi potřebnými
pro práci kdekoli ve světě a aby Evropa zůstávala pro zahraniční studenty
nejatraktivnější destinací. Z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport Erasmus+ bude přiděleno přes 400 milionů eur ročně na podporu
mezinárodní výměny studentů a posílení spolupráce mezi evropskými univerzitami
a jejich partnery z celého světa. Užitečná data a čísla naleznete v tomto
dokumentu. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.
Zpráva o mezinárodní spolupráci EU ve VTI
Přehled o mezinárodní spolupráci členských států EU v oblasti věd, technologií
a

inovací

poskytuje

zpráva,

a Manchester Institute of

vypracovaná

společností

Technopolis

Group

Innovation Research ve spolupráci s národními

korespondenty ERA WATCH na zakázku Evropské komise. Zpráva rovněž popisuje
vývoj budoucího monitorovacího mechanismu. Dokument je k dispozici zde.
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Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích
Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne
11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise
a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání
a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit.
Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak
sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž bud
otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde.
Zpráva k problematice otevřeného přístupu k vědeckým publikacím
Evropskou komisí financovaná zpráva o problematice otevřeného přístupu (open
access) k vědeckým publikacím se zabývá dostupností vědeckých publikací ze 22
vědních oblastí, jež byly zveřejněny v Evropském výzkumném prostoru, Brazílii,
Kanadě, Japonsku a Spojených státech. Otevřený přístup k vědeckým publikacím se
stane základní zásadou programu Horizont 2020. Tiskovou zprávu, včetně odkazu
na kompletní studii a další relevantní dokumenty, naleznete zde.
EUREKA a ERRIN navázaly užší spolupráci
Mezivládní síť na podporu tržně orientovaného výzkumu a inovací EUREKA a Síť
evropských regionů pro výzkum a inovace ERRIN podepsaly dne 17. června 2013
Memorandum o porozumění o užší spolupráci obou subjektů. Společně budou
usilovat o vyšší zapojení regionálních hráčů do projektů a klastrů EUREKY, a tím
i zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Podrobnosti naleznete zde.
Zpravodaj DG RTD k mezinárodní spolupráci
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo online
červencové číslo zpravodaje o mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Články jsou
věnovány spolupráci s Novým Zélandem, Japonskem, Egyptem, Koreou, Brazílií,
Čínou a Africkou unií. Uvedeny jsou i výstupy z červnového zasedání Strategického
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fóra pro mezinárodní spolupráci (SFIC) a přehled příštích akcí. Zpravodaj je
dostupný zde.
Zpravodaj ERA LEARN
Srpnové číslo zpravodaje platformy ERA LEARN se zaměřuje mj. na ERA-NETy
a jejich udržitelnost, statistiku vyhlašovaných výzev a budoucnost tohoto schéma
v programu Horizont 2020. Newsletter naleznete zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
iMed 5.0
Ve dnech 11.–13. října 2013 se v portugalském Lisabonu uskuteční zdravotní
konference s názvem „iMed 5.0” organizována Studentskou asociací Fakulty
medicíny Univerzity NOVA se záštitou portugalského prezidenta. Účastníci mají
možnost vyhrát dva granty v hodnotě 5000 eur na pokračování v jejich výzkumu.
Více informací ke konferenci, registraci a soutěži je k dispozici zde.
Seminář k možnostem financování v oblasti zdravotnictví
Evropský institut veřejné správy organizuje ve dnech 4.–5. listopadu 2013
v nizozemském

Maastrichtu

seminář

o

možnostech

financování

v oboru

zdravotnictví, zaměřený na evropské politiky, program, strategie a technické
prostředky k předložení návrhů a řízení projektů. Účast na akci je zpoplatněna, bližší
informace jsou k dispozici zde.
Dementia Europe: sharing best practice
Dne 27. listopadu 2013 se v Londýně uskuteční konference nazvaná „Dementia
Europe: sharing best practice“. Jedná se o příležitost pro profesionální centra
zdravotní a sociální péče, výzkumné pracovníky, poskytovatele služeb a zajišťovatelé
veřejných služeb v celé Evropě, aby se podělili o své zkušenosti. Účast na konferenci
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je zpoplatněna a uzávěrka registrace je 27. listopadu 2013. Bližší informace ke
konferenci včetně programu jsou k dispozici zde.
Konference BacFoodNet 2013
Ve dnech 27.–28. listopadu 2013 se v Praze uskuteční první konference Evropské
sítě pro snižování bakteriální kolonizace a jejich vytrvalosti na potravinách a ve
zpracovatelském prostředí (akce COST FA1202- BacFoodNet). Konference se
zaměří na přehodnocení současných vědeckých poznatků o perzistenci bakterií
a pokusí se navrhnout zavádění nových konstrukčních postupů pro kontrolu
patogenů. Akce je hostována Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze.
Příspěvky na konferenci je možné zasílat do 14. října, registrace je otevřená do
18. listopadu. Bližší informace jsou k dispozici zde.
Výzvy 7. RP a další
Výzkum lidského mozku – výzva FET vlajkové iniciativy na dodatečné partnery
projektu
Vlajková iniciativa Evropské komise v oblasti výzkumu lidského mozku (The Human
Brain Project – Future and Emerging Technologies Initiative) se chystá zveřejnit
výzvu na dodatečné partnery projektu. Datum vyhlášení je stanoveno na 1. října
2013, uzávěrka pro podávání návrhů je 6. listopadu 2013. Detailní informace, včetně
jednotlivých témat, kritérií uznatelnosti a požadavků na předkladatele, naleznete
zde.
Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
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Další programy a informace
Zpráva projektu Biodiversity Knowledge k evropským znalostním sítím
Projekt Biodiversity Knowledge , který je financován z prostředků 7. Rámcového
programu, zpracoval odbornou studii zaměřenou na doporučení pro tvorbu
znalostních sítí v oblasti biodiverzity a ekosystémů. Zpráva je primárně určena jako
podklad pro rozhodování při tvorbě politiky v dané oblasti. Shrnutí zprávy naleznete
zde, kompletní dokument je k dispozici zde.
Studie STOA k udržitelnému řízení přírodních zdrojů
STOA (Platforma pro posouzení vědeckých a technologických možností politiky pro
Evropský parlament) vydala novou studii s názvem „Sustainable management of
natural resources with a focus on water and agriculture“. Studie se zaměřuje
především na výzkum, technologie a možnosti pro udržitelné použití vody a jeho
efektivnost; řízení zemědělské půdy; a opatření v rámci Společné zemědělské
politiky (SZP) na řešení udržitelného řízení vodních zdrojů a půdy. Celá zpráva a její
shrnutí jsou k dispozici zde.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu
VRAP 2013
Ve dnech 1.– 5. října 2013 se v portugalské Leirii uskuteční již šestá konference
s názvem „The International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid
Prototyping“ (Mezinárodní konference o pokročilém výzkumu ve virtuálním a rychlém
prototypování – VRAP 2013), která představuje platformu pro vědeckou výměnu
poznatků o multidisciplinárních aspektech virtuálních a fyzických prototypů. Účast na
akci je zpoplatněna. Více informací k tématům, programu a poplatkům jsou
k dispozici zde.
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Závěrečná konference projektu Social – IST
Dne 3. října 2013 se v Bruselu uskuteční konference s názvem ‘Tackling societal
challenges with Social Collective Intelligence and ICT!’, která je poslední ze série
akcí pořádané projektem Social – IST ze 7. Rámcového programu. Cílem konference
je prezentovat hlavní výsledky projektu a podnítit diskuzi o tom, jako nám mohou
nové formy ICT pomoct vybudovat chytřejší společnost. Bližší informace o konferenci
jsou k dispozici zde.
Zahajovací akce Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí
a informací pořádá 11. října 2013 v Bruselu zahajovací konferenci k Evropskému
měsíci kybernetické bezpečnosti s názvem „Education: Network & Information
Security Awareness (NIS Awareness)“. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici
zde.
Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU
Ve dnech 17. a 18. října 2013 se ve vědeckém centru v polské Poznani uskuteční
akce s názvem Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU
(Innovative Partnerships and Future Internet Development in the Enlarged EU).
Cílem této dvoudenní akce je vytvořit Partnerství budoucího internetu v celé Evropě
s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci a spojovat zúčastněné strany z EU
a přidružených zemí. Bližší informace, včetně registrace a programu jsou k dispozici
zde.
Safer Internet Forum 2013
Ve dnech 17.–18. října 2013 se v Bruselu uskuteční akce s názvem „Safer Internet
Forum 2013“. Konference má podtitul „Better Internet with You(th)“ a jejím cílem je
svést dohromady politiky, vědce, orgány činné v trestním řízení, mládež, rodiče a jiné
příslušné aktéry za účelem diskuze o nejnovějších trendech, rizicích a řešeních
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souvisejících s dětskou bezpečností na internetu. Účast na akci je zdarma, nicméně
je nutné se předem registrovat. Více informací o konferenci je k dispozici zde.
FUTURE SAFETY AND SECURITY RESEARCH IN EUROPE
Ve dnech 24.–25. října 2013 se ve Vile Gröbovka v Praze uskuteční konference
s názvem „Future Safety and Security Research in Europe“. Cílem konference je
představit a diskutovat trendy, strategie a cíle týkající se přípravy programu Horizont
2020 v oblasti bezpečnosti. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2013. Bližší informace ke
konferenci, včetně registrace jsou k dispozici zde.
Závěrečná konference projektu OpenChina – ICT
Dne 5. listopadu 2013 se v litevském Vilniusu uskuteční závěrečná konference
projektu OpenChina – ICT, podpořeného Evropskou komisí přes 7. Rámcový
program. Cílem projektu je přispět k usnadnění výzkumné spolupráce v ICT mezi
Evropou a Čínou. Účast na konference je bez poplatku, nicméně je nutné se předem
registrovat. Bližší informace o programu naleznete zde.
„Security in 2020: Meeting the challenge“
Generální ředitelství pro podniky a průmysl organizuje ve dnech 19.–22. listopadu
2013 již druhou akci v oblasti výzkumu bezpečnosti, tentokrát pod názvem „Security
in 2020: Meeting the challenge“. Akce se uskuteční v rámci 18. ročníku Milipolu
– mezinárodní výstavy vnitřní bezpečnosti státu konané v Paříži. Účast na akci je
zdarma, nicméně je nutné se předem registrovat. Více informací k programu je
k dispozici zde.
Evropský robotický týden 2013
Ve dnech 25. listopadu až 1. prosince 2013 se uskuteční Evropský robotický týden
2013, který svým návštěvníkům nabídne širokou škálu aktivit souvisejících
s robotikou. Cílem iniciativy je poukázat na vzrůstající význam robotiky v celé řadě
oblastí. Více informací je k dispozici zde. Všechny akce jsou organizované na lokální
úrovni a jejich seznam bude postupně doplňován na téže stránce.
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Evropské nanoelektronické fórum 2013
Ve dnech 27.–28. listopadu 2013 se ve španělské Barceloně uskuteční akce
s názvem „The European Nanoelectronics Forum 2013“ (Evropské nanoelektronické
fórum 2013) organizované Společnou technologickou iniciativou ENIAC. Účast na
fóru je možná až po obdržení pozvánky, o kterou je třeba požádat zde. Bližší
informace k registraci, programu a poplatkům jsou k dispozici zde.
Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Otevřené výzvy EUREKA Clusters
Clusters (klastry) jsou dlouhodobé, strategicky významné partnerství veřejného
a soukromého sektoru a jedním z finančních instrumentů mezivládní sítě EUREKA,
která si klade za cíl rozvoj výzkumu a vývoje v Evropě. Projekty jsou iniciovány přes
finanční výzvy, kde se SME a univerzity mohou stát součástí projektů, které jim
umožní přímý kontakt s velkými a nadnárodními společnostmi. Současně je
otevřených sedm klastrů mj. v oblasti nanotechnologií, vodního inženýrství, energie,
telekomunikací a jiných. Konkrétní informace o síti EUREKA a jednotlivých výzvách
jsou k dispozici zde.
Další programy a informace
Inovační vouchery na podporu užití ICT
Evropská komise plánuje celoevropskou iniciativu inovačních voucherů na podporu
informačních a komunikačních technologií (ICT) v malých společnostech. Cílem je
pomoct mikro-podnikům, malým a středním podnikům v EU využívat digitální
technologie za účelem zvýšení své konkurenceschopnosti a šancí na růst. Pilotní
program poběží v druhé polovině roku 2013 ve dvou španělských regionech (Murcia
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a Extremadura) a se zavedením do ostatních regionů EU se počítá v roce 2014. Více
informací k iniciativě je k dispozici zde.
Výzva k podání návrhů – konference SCCE
Návrhy svých příspěvků na šestou mezinárodní konferenci s názvem „From Scientific
Computing to Computational Engineering“, která se uskuteční 9.–12. července 2014
v Aténách mohou zájemci posílat do 4. října 2013. Příspěvky se mohou vztahovat
k veškerým relativním tématům od vědeckých výpočtů až po výpočetní techniku
a numerické analýzy. Více informací o tématech a podrobnosti k akci jsou k dispozici
zde.
Strategie pro inovativní a efektivní ICT komponenty
Evropská komise (DG CONNECT) zveřejnila studii nazvanou “Strategies for
Innovative and Effective ICT Components & Systems Manufacturing in Europe”,
která se zaměřuje na výzvy v evropském odvětví elektroniky a zpracovatelském
průmyslu. Zpráva klade důraz na analýzu 48 evropských klastrů a jejich roli
v celkovém odvětví elektroniky v Evropě a přináší srovnání a doporučení s vedoucími
klastry v USA a Asii. Studie je k dispozici zde.
Studie o regionálních klastrech v oblasti polovodičů
Společnost PricewaterhouseCoopers EU Services EESVvypracovala pro Evropskou
komisi (DG CONNECT) analýzu regionálních evropských a mimoevropských klastrů
v odvětví polovodičů. Dokument s názvem "Comparison of European and nonEuropean regional clusters in KETs-the case of semiconductors" srovnává vývoj
klastrů a jejich konkurenceschopnost a přináší doporučení pro podporu a další
rozvoj. Studii naleznete zde.
Internet o rychlosti 100 Gb/s v síti GÉANT
Dne 31. července 2013 vydala Evropská komise tiskovou zprávu informující
o rozšíření kapacity páteřní sítě evropské vědy – GÉANT. Modernizací této
superrychlé celoevropské výzkumné sítě se podařilo dosáhnout rychlosti 2 Tb/s
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a v současnosti je kapacita hlavní sítě až 500 Gb/s. Tento průlom znamená, že
jednotlivci na participujících institucích mohou nyní přenášet data rychlostí až 100
Gb/s. S rychle rostoucí poptávkou po kapacitě přenosu dat, vysoké rychlosti sítě
GÉANT poskytnou podporu všem vědním oborům a umožní rozvoj infrastruktury ICT.
Celá zpráva je k dispozici zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Integrace fotovoltaických systémů
Dne 1. října 2013 se bude v Paříži konat fórum pro inteligentní řešení v oblasti
energetiky se zaměřením na integraci fotovoltaických systémů – Smart Soluitions
Forum II. Program a další informace naleznete zde.
Automobilové technologie
V tureckém Istanbulu se bude ve dnech 2.–4. října 2013 konat konference pro
automobilové technologie AVTECH 2013. Tématem budou především ekologické
technologie, efektivita paliv, bezpečnost a pohodlí pasažérů. Další informace jsou
k dispozici zde.
CROENERGY 2013
Ve dnech 2.–4. října 2013 se v chorvatském městě Tuheljkse Toplice koná summit
s názvem “Sustainable Energy Finance and Investment Summit CROENERGY
2013“, který si klade za cíl najít možnosti financování projektů na obnovitelnou
energii pomocí inovativních finančních instrumentů. Bližší informace o konferenci
jsou k dispozici zde.
Šestá mezinárodní vědecká konference PROMITHEAS
Ve dnech 9.–11. října 2013 se v Aténách uskuteční šestá mezinárodní vědecká
konference o energii a klimatických změnách platformy PROMITHEAS. Cílem
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konference je představit návrhy na optimalizaci portfolií pro tyto země a zdůraznit
přenos znalostí a výzkumu pro přípravu opatření ke zmírnění změn klimatu.
Registrace je již otevřena a bližší informace jsou k dispozici zde.
Technologie pro životní prostředí a klima
Mezinárodní

vědecká

konference

s názvem

Environmental

and

Climate

Technologies 2013 se bude konat ve dnech 14.–16. října 2013 v lotyšské Rize.
Konference je příležitostí ke zveřejnění výsledků výzkumu především v oblastech
energetických systémů a environmentálního inženýrství. Další informace naleznete
zde.
Tepelná čerpadla
Ve Varšavě v Polsku se uskuteční 17. října 2013 konference polské asociace pro
rozvoj technologií tepelných čerpadel. Akce chce upozornit na ekonomické výhody
těchto

technologií

a

jejich

příspěvek

k energetické

efektivitě

budov.

Více

informací naleznete zde.
Konference iniciativy CONCERTO
Ve dnech 22.–23. října 2013 pořádá Evropská komise v Bruselu konferenci iniciativy
pro energeticky efektivní města a obvody CONCERTO. V rámci CONCERTO bylo od
roku 2005 financováno 22 projektů. Tyto projekty pomohly k přípravě a realizaci
Evropského inovačního partnerství Smart Cities and Communities spuštěného v roce
2012. Podrobnosti o konferenci naleznete zde.
Clean Sky II – informační seminář
V Bruselu se bude 23. října 2013 konat obecný informační seminář k pokračování
společné technologické iniciativy Clean Sky – Clean Sky II. Tato iniciativa se
zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti ekologičtější letecké dopravy. Podobnosti
budou v blízké budoucnosti k dispozici zde.
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Elektrická vozidla v EU
V úterý 29. října 2013 se v Bruselu koná mezinárodní sympózium na téma podpory
evropského trhu pro elektrická vozidla. Hlavním cílem bude diskuse nad bariérami,
které brání vstupu alternativních vozidel na trh. Informace o programu a registraci
naleznete zde.
Závěrečná konference PROSUITE
Dne 30. října 2013 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference PROSUITE
(Prospective Suistainnability Assesment of Technologies), integrovaného projektu
EU pro budoucí hodnocení udržitelnosti technologií. Závěrečná konference projektu
představí nový komplexní rámec, který přesahuje 3 tradiční pilíře na identifikaci pěti
hlavních kategorií dopadu. Registrace je otevřena do 14. října 2013. Bližší informace
o programu naleznete zde.
Školení – klimatické změny
Centrum pro energetickou politiku a rozvoj Univerzity v Aténách (KEPA) pořádá
mezinárodní školící seminář na téma politiky v oblasti změny klimatu. Školení se
bude konat ve dnech 11.–15. listopadu 2013 v Aténách. Podrobnosti o programu
a registraci naleznete v informační brožuře zde.
Konference pro inteligentní dopravní systémy
Evropská komise pořádá 2. prosince 2013 v Bruselu čtvrtou konferenci na vysoké
úrovni zaměřenou na ITS – inteligentní dopravní systémy. Cílem akce je poskytnout
přehled o vývoji s ohledem na iniciativy ITS Action Plan a směrnici o ITS z roku 2010.
Konference je určena pro zástupce evropských institucí a soukromé i veřejné aktéry
komunity ITS v EU. Podrobnější informace naleznete zde.
Druhá výroční konference „European Future Transport Conference“
Dne 3. prosince 2013 organizuje Forum Europe v Bruselu svojí již druhou výroční
konferenci s názvem „Future Transport Conference“. Konference je zaměřená na
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vývoj evropské politiky dopravy a jejím cílem je zhodnotit jak pomůžou nové návrhy
(zejména balík Čistá energie pro dopravu schválený v lednu 2013) dosáhnout cílů
EU v oblasti biopaliv, přírodního plynu, závislosti na ropě atd. Bližší informace
k poplatkům a programu jsou k dispozici zde.
Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace
Budoucnost programu Marco Polo
Program zaměřený na převádění silniční dopravy na železnici a lodní dopravu
– Marco Polo – skončí existenci ve své stávající podobě ke konci roku 2013.
Evropská komise navrhla nový přístup k podpoře pozemní dopravy a logistiky na
období 2014–2020. Marco Polo bude integrován do programu transevropských
dopravích sítí TEN-T. Na probíhající projekty nebude mít tato změna vliv.
Podrobnosti naleznete zde.
Podpora EUROGIA ze strany ČR
Zástupci České republiky na setkání klastru EUROGIA+ dne 19. června 2013
v Ankaře podpořili pokračování programu EUROGIA na dalších 7 let, a to pod
názvem EUROGIA2020. Jedná se o klastr programu EUREKA zaměřený na projekty
nízkouhlíkové energetiky. Další informace naleznete zde.
Studie STOA k nakládání s přírodními zdroji
Orgán Evropského parlamentu s názvem STOA (Science and Technology Options
Assessment) vydal studii, která se zaměřuje na udržitelné nakládání s přírodními
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zdroji – s důrazem na vodu a zemědělství. Publikace v plném znění je k dispozici
zde.
Veřejná konzultace k budoucnosti VaVaI – sektor železnice
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na koordinovaný přístup
k evropské politice VaVaI v železničním sektoru s ohledem na program Horizont
2020. Formulář konzultace je k dispozici zde.
Nová zpráva Evropské agentury životního prostředí
Evropská agentura životního prostředí vydala novou zprávu s titulem „Towards
a green economy in Europe“, která představuje detailní přehled klíčových cílů
enviromentální politiky a legislativy EU pro období 2010-2050. Celá zpráva ke
stažení je k dispozici zde.
EURATOM
EURADWASTE 2013 a FISA 2013
Tyto dvě akce spoluorganizuje Evropská komise a litevské Ministerstvo pro
vzdělávání a vědy pod záštitou litevského předsednictví v Radě EU. Konference
FISA 2013 o výzkumu a odborné výchově pro reaktorové systémy a konference
EURADWASTE 2013 o správě radioaktivního odpadu proběhnou paralelně ve dnech
14.–17. října 2013 ve Vilniusu (LT). Podrobné informace o FISA jsou dostupné zde
a o EURADWASTE zde.
4. Valné shromáždění SNETP
Dne 18. října 2013 se ve Vilniusu (LT) uskuteční 4. Valné shromáždění
Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii (Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform, SNETP) na okraj konferencí FISA a EURADWASTE.
Valné shromáždění bude přístupné veřejnosti. Další informace včetně programu
a registrace naleznete zde.
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Mezinárodní dny ITER v Monaku
Novinky v oblasti výzkumu jadrné fúze nejen v rámci projektu Mezinárodního
termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), ale z celého světa budou
představeny ve dnech 2.–4. prosince 2013 na Monackých mezinárodních dnech
energie z jaderné fúze ITER (Monaco ITER International Fusion Energy Days,
MIIFED 2013). Akce určená technikům, zástupcům průmyslu i výzkumným
pracovníkům poskytne platformu pro výměnu názorů a zkušeností a příležitost pro
navázání obchodních vztahů. Další informace jsou dostupné zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Evropský inovační summit
Ve dnech 30. září až 3. října 2013 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskuteční
již pátý Evropský inovační summit (EIS).

Summit organizovaný platformou

Knowledge4innovation je vyvrcholením iniciativy „Wake up Europe“, jejímž cílem je
předložení návrhů ke zvrácení negativních trendů vysoké nezaměstnanosti
a snižování životního standardu v Evropě. Hlavním řečníkem na summitu je
Johannes Hahn, eurokomisař pro regionální politiku. Bližší informace o summitu,
programu a registraci jsou k dispozici zde.
Závěrečná konference projektu Social IST
Dne 3. října 2013 se v Bruselu uskuteční konference s názvem ‘Tackling societal
challenges with Social Collective Intelligence and ICT!’, která je poslední ze série
akcí pořádané projektem Social IST ze 7. Rámcového programu. Cílem konference
je prezentovat hlavní výsledky projektu a podnítit diskuzi o tom, jako nám mohou
nové formy ICT pomoct vybudovat chytřejší společnost. Bližší informace o konferenci
jsou k dispozici zde.
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Konference SEARCH na Evropskou politiku sousedství
Konsorcium SEARCH organizuje ve dnech 10.–11. února 2014 v Barceloně
konferenci s názvem „How to strengthen EU –NCs relationships: Final Search
Academic Conference“, zaměřenou na integrační proces mezi EU a sousedními
zeměmi (ve východní Evropě, východním Středomoří a severní Africe). Zájemci
o účast na konferenci mohou zasílat abstrakty svých příspěvků do 15. září. Bližší
informace ke konferenci jsou k dispozici zde.
Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace
Nová publikace ESS na postoje veřejnosti ke klíčovým tématům
European Social Survey (ESS) publikovalo již svoji druhou brožuru tentokrát pod
názvem Exploring public attitudes, informing public policy: Selected findings from the
first five rounds (Zkoumání postojů veřejnosti, informování veřejné politiky: Vybrané
poznatky z prvních pěti kol). Publikace obsahuje data sesbíraná z více než 30
evropských zemí za posledních 10 let a odhaluje klíčové rozdíly v postojích na
morální a sociální témata jako je důvěra v policii nebo homosexualita. Více
o publikaci a její celé znění je k dispozici ke stažení zde.
Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích
Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne
11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise
a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání
a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit.
Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak
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sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž je
otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde.
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Akce k evropskému výzkumu
Seminář k sociálním inovacím
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) organizuje v Bruselu
dne 9. října 2013 seminář “Social Innovation and Elderly Workers in the Regions of
Visegrad Countries”. Jedná se o doprovodnou akci 11. Týdne evropských regionů
a měst ( OPEN DAYS 2013), na které budou představeny nejnovější výstupy
projektu řešícího otázku uplatnění starších lidí na pracovních trzích finančně
podpořeného z Visegradského fondu (Bohemia EU Planners, ČR), dále příklad
sociálních inovací na pracovišti (firma Novitech, SK) a aktivity v oblasti telemedicíny
ve prospěch občanů (NTMC, ČR). Budoucnost politiky sociálních inovací představí
zástupci Evropské komise (DG ENTR). Program semináře je dostupný zde
a registrace zde.
Konference CONCORDi
Ve dnech 26. a 27. září 2013 se ve španělské Seville uskuteční evropská konference
s názvem CONCORDi-2013 zaměřená na korporátní výzkum a inovace. Hlavním
tématem budou finanční strategie, řídící mechanismy a bariéry, které mají vliv na
rozvoj inovací a růst evropských firem. Další informace naleznete zde.
Školení k programu EUROSTARS
V polském Gdaňsku se dne 27. září 2013 koná školící kurs k programu
EUROSTARS, organizovaný společností Innomi a určený zástupcům inovativních
MSP. Kurs proběhne v angličtině a cena je 250 eur (bez DPH). V jeho průběhu
budou účastníci proškoleni v celém procesu přípravy konkurenceschopného projektu.
Detailní informace naleznete zde a zde.
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Posilování podnikatelského sektoru
Ve dnech 30. září až 2. října 2013 se v německých Drážďanech bude konat
konference zaměřená na virtuální podniky. Akce se bude věnovat „reindustrializaci“
a posílení podnikatelského sektoru v době ekonomické krize. Další informace
naleznete zde.
11. Evropský týden regionů a měst
Ve dnech 7.–10. října 2013 se v Bruselu uskuteční „Open Days- European Week of
Regions and Cities“ (Dny otevřených dveří- Evropský týden regionů a měst),
každoroční čtyřdenní akce, během které města a regiony předvádí své schopnosti
v růstu a tvorby nových pracovních míst, v realizaci politiky soudržnosti Evropské
unie, a prokazují význam místní a regionální úrovně pro evropskou správu. Dny
otevřených dveří jsou klíčovou akcí pro regionální politiku EU, s více než 6000
účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných v Bruselu
během tohoto týdne. Bližší informace k programu, včetně doprovodných akcí
a registrace jsou k dispozici zde.
Malé a střední podniky v Horizontu 2020: Informační dny Evropské komise
Ve dnech 18. října a 25. listopadu 2013 v Bruselu hostuje EK informační dny
zaměřené na účast malých a středních podniků (SMEs) v Horizontu 2020. Účast na
akci je zdarma, nicméně je nutné se registrovat zde. Více informací o informačních
dnech je k dispozici zde.
Výroční Celosvětové fórum KEN 2013
Příští ročník Celosvětového fóra Sítě pro znalostní ekonomiku (Knowledge Economy
Net, KEN) se bude konat ve dnech 22.–23. října 2013 v jihoafrickém Kapském
městě. Zaměří se na podporu inovací prostřednictvím vzdělávání a výzkumu. Další
informace včetně možnosti registrace naleznete zde.
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Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Inovační vouchery na podporu užití ICT
Evropská komise plánuje celoevropskou iniciativu inovačních voucherů na podporu
informačních a komunikačních technologií (ICT) v malých společnostech. Cílem je
pomoct mikro-podnikům, malým a středním podnikům v EU využívat digitální
technologie za účelem zvýšení své konkurenceschopnosti a šancí na růst. Pilotní
program poběží v druhé polovině roku 2013 ve dvou španělských regionech (Murcia
a Extremadura) a se zavedením do ostatních regionů EU se počítá v roce 2014. Více
informací k iniciativě je k dispozici zde.
Zahájení 2. ročníku Evropské soutěže o sociálních inovacích
Druhý ročník Evropské soutěže o sociálních inovacích bude oficiálně zahájen dne
11. října 2013 v italském Miláně. Akci organizuje společně Evropská komise
a Nadace UniCredit. Soutěž zahájí místopředseda EK zodpovědný za podnikání
a průmysl Antonio Tajani a další vysocí představitelé italských úřadů a UniCredit.
Druhý ročník bude mít stejné zaměření jako ten první ( výsledky 1. ročníku) – jak
sociální inovace poskytují, přímo či nepřímo, řešení pro pracovní místa. Soutěž bude
otevřena jak jednotlivcům, tak i organizacím. Registrovat se můžete zde.
V desítce nejvíce inovativních zemí se umístilo 6 zemí EU
Šest zemí EU (Švédsko, Velká Británie, Nizozemí, Finsko, Dánsko a Irsko) se
umístilo v první desítce nejvíce inovativních zemí dle Světového inovačního indexu
(Global Innovation Index- GII), který je každoročně publikován Univerzitou v Cornellu,
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INSEAD a Světovou organizací na ochranu duševního vlastnictví (WIPO). Na vrcholu
žebříčku se letos opět umístilo Švýcarsko. Světový inovační index hodnotil 142
světových ekonomik na základě 84 indikátorů, mezi které patří např. kvalita univerzit,
dostupnost mikro půjček nebo rizikového kapitálu. Více informací o indexu je
k dispozici zde.
Výzva na financování partnerství SME s vědeckými pracovníky
Projekt “Connecting Australian-European Science and Innovation Excellence”
(Projekt na propojení evropsko-australské vědy a inovační excelence – CAESIE)
nabízí granty na financování spolupráce mezi malými a středními podniky (SME)
a

výzkumnými

pracovníky,

které

jsou

založené

za

účelem

prozkoumání

životaschopnosti zamýšleného výzkumu a vývoje (R & D) nebo spolupráce v oblasti
technologických řešení. CAESIE nabízí granty v celkové výši 10 000 australských
dolarů, splatné ve dvou etapách. Podkladové dotace nejsou určené k financování již
probíhajících výzkumů nebo na podporu již ustálené spolupráce. Uzávěrka přihlášek
je 11. října 2013. Bližší informace jsou k dispozici zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Konference OPENING A DIRECT PATH FROM SCHOOL TO SCIENCE
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci se
Střediskem společných činností AV ČR organizuje dne 16. října 2013 v Bruselu
půldenní konferenci s cílem představit minulé i současné aktivity v této oblasti i plány
do budoucna v nové generaci unijních programů (Horizont 2020 a ERASMUS+).
Prezentováno bude i několik příkladů národních a dalších iniciativ. Předběžný
program je k dispozici zde a registrace zde.
Výzvy 7. RP a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
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Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další informace
Výsledky výzvy „Starting Grants call 2013”
Evropská rada pro výzkum (ERC) vyhlásila výsledky výzvy „Starting Grants call
2013”, které účelem je podpořit rozvoj kariéry mladých talentovaných vědců pomocí
financování nejlepších inovativních nápadů v rámci Evropského výzkumného
prostoru (ERA). Z České republiky se grant podařilo získat Pavlovi Plevkovi
z Masarykovy Univerzity. Bližší informace o výsledcích výzvy jsou k dispozici zde.
Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě
Evropská komise představila dne 11. července 2013 novou strategii nazvanou
„Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“, která si klade za cíl zajistit, aby
absolventi z Evropy disponovali mezinárodně využitelnými dovednostmi potřebnými
pro práci kdekoli ve světě a aby Evropa zůstávala pro zahraniční studenty
nejatraktivnější destinací. Z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport Erasmus+ bude přiděleno přes 400 milionů eur ročně na podporu
mezinárodní výměny studentů a posílení spolupráce mezi evropskými univerzitami
a jejich partnery z celého světa. Užitečná data a čísla naleznete v tomto dokumentu.
Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.
Nová zpráva Asociace evropských univerzit
Asociace evropských univerzit (European University Association – EUA) vydala
nejnovější vydání své zprávy „Public Funding Observatory“, která sleduje dopad
hospodářské krize na vysoké školy a identifikuje trendy v oblasti veřejných financí na
vysokých školách v celé Evropě od roku 2008. Bližší informace k online nástroji jsou
k dispozici zde, celá zpráva ke stažení pak zde.
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Zdroj: CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu
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Projektový servis UP
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Telefon: 585 631 403, 585 631 421
Mobil: 777 119 190, 774 401 559
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
ludmila.hrabakova@upol.cz
www.psup.cz
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