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VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE O ROZVOJOVÉ PROJEKTY 

V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍHO PLÁNU UNIVERZITY PALACKÉHO 

V OLOMOUCI (FRUP) 
 

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 

2. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci 

institucionálního plánu Univerzity Palackého 

v Olomouci (FRUP). Tato pravidla vycházejí z § 18 

odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“), v souladu 

Dlouhodobým záměrem Univerzity Palackého v Olomouci pro období 2011-2015 (dále 

jen „Dlouhodobý záměr UP“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru Univerzity 

Palackého v Olomouci pro rok 2015 (dále jen „Aktualizace pro rok 2015“) a „Pravidel 

pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, 
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mládeže a tělovýchovy“ č. j. MSMT-1318/2014-1 ze dne 29. ledna 2014, ve znění 

Změny č. j. MSMT-13271/2014-1 ze dne 17. dubna 2014, příspěvek ze státního 

rozpočtu (dále jen „příspěvek“).  

 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže  

o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci 

(FRUP). 

Časový harmonogram soutěže: 

Vyhlášení soutěže       22. 9. 2014 

Soutěžní lhůta                  22. 9.–31. 10. 2014 

Hodnotící lhůta                 1. 11.–19. 12. 2014 

Počátek řešení projektů      leden  2015 

Termín pro odevzdání zprávy                    15. 1. 2016   

Veřejné oponentury závěrečných zpráv    do 30. 1. 2016 

 

Pro 2. ročník je stanoven jeden prioritní okruh: 

Název prioritního okruhu: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků  

a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, 

ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických 

pomůcek, SW a knih spojených s výukou. Řešitel je povinen uvést název předmětu, 

status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový hodinový rozsah s vyznačením 

inovované výuky.  

Minimální výše jednoho projektu je 100 tis. Kč. (Není možno nárokovat investiční náklady).  

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím Portálu UP nebo 

Integrovaným informačním systémem UP  (https://obd.upol.cz/) 

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a formální 

hodnotící kritéria najdete ZDE.  

https://obd.upol.cz/
http://www.psup.cz/upload/soubory/2014_postup_vyplneni_projektove_prihlasky_frup.pdf
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Přihlášky se podávají do 31. 10. 2014 do 17.00 hod.   

Projekty včetně povinných příloh se předkládají v českém jazyce. 

Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy: 

1) Popis projektu – musí obsahovat plánované aktivity, jejich očekávané výsledky a časový 

harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální velikost je 

limitována počtem 10 stran. 

2) Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu, jejich 

dosavadní výsledky. Rozsah není omezen. 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy. 

Všechny přílohy musí být ve formátu .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo.pdf 

(dokument programu Adobe Acrobat). 

Kontaktní osoby:   

Mgr. Pavla Tresterová 

tel.: 585 631 419  

e-mail: pavla.tresterova@upol.cz 

Ing. Eva Stejskalová      

tel.: 585 631 402        

e-mail: eva.stejskalova@upol.cz     

PROGRAMY EUROSTARS (7D) A EUREKA – VÝZVY 
 

Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých  

a středních podniků provádějících výzkumnou a vývojovou 

činnost spolufinancováním jejich nadnárodních či 

přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů 

tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. 

Řešení projektů je zaměřeno na vývoj nových výrobků, 

technologických procesů a služeb. Program umožňuje zvýšit dostupnost, účinnost 

mailto:pavla.tresterova@upol.cz
mailto:eva.stejskalova@upol.cz
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a účelnost veřejného financování malých a středních podniků v Evropě. Může se 

jednat také o podniky, které nemají předchozí zkušenosti s mezinárodními 

projekty výzkumu a vývoje. 

 

 

Projekty Eurostars nesou tematicky omezeny, nicméně musejí být určeny pro civilní využití. 

Projektová činnost je prováděna formou nadnárodní spolupráce alespoň dvou MSP 

provádějících výzkum, případně  za účasti dalších členů (např. vysokých škol, výzkumných 

organizací). Očekává se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení 

projektu. 

  

EUROSTARS 2 je evropský program určený na podporu pro specificky zaměřené malé  

a střední podniky (MSP) provádějící výzkum a vývoj na  programovací období 2014–2020. 

 

Do programu Eurostars 2 je nyní zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA: 

 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, 

Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 

Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. 

  

Návrhy se předkládají jednotlivými žadateli centrálně na sekretariát EUREKA (jediné 

kontaktní místo) formou výzev vyhlašovaných na webovém odkazu   

 

Uzávěrka třetí výzvy je stanovena na 5. března 2015 ve 20.00 hodin. 

Další informace jsou na webových adresách: www.eurostars-eureka.eu 

 

Kontakt: 

  

Josef Martinec 

národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7 

118 12, Praha 1 

tel.: + 420 234 811 512 

e-mail: josef.martinec@msmt.cz  

https://www.eurostars-eureka.eu/
mailto:josef.martinec@msmt.cz
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EUREKA 

  

Česká republika otevřela ve spolupráci se Švýcarskem  

v rámci programu EUREKA bilaterální výzvu pro podávání 

návrhů tržně orientovaných, inovativních projektů z oblasti 

výzkumu a vývoje, zaměřených na vyvíjení nových 

produktů, procedur a služeb pro civilní využití. 

  

Výzva je otevřena všem tématům, ale hlavní zaměření je na 

vývoj zdravotnických technologií (přístroje a lékařská diagnostika), výrobních 

technologií (inteligentní výroba, efektivní design, automatizace) a informačních  

a komunikačních technologií. 

  

Úspěšné projekty obdrží podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a švýcarské 

Kanceláře státního tajemníka pro vzdělávání, výzkum a inovace. 

  

Výzva se uzavře 31. prosince 2014. 

 

Další informace jsou dostupné zde. 
 

Kontakt: 

  
Josef Martinec 

národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7 

118 12, Praha 1 

tel.: + 420 234 811 512 

e-mail: josef.martinec@msmt.cz 

 

 
 

 

 

http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=54423f9e-25eb-4128-9d3d-b68a1e82597e&groupId=10137
mailto:josef.martinec@msmt.cz
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NABÍDKA SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU MATEJA BELA 

V BANSKEJ BYSTRICI 
 

Zveřejňujeme nabídku Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. Jedná se o možnost spolupráce při podávání 

projektů v programu Horizont 2020.  

 

Pod následujícím odkazem najdete tabulku nazvanou Horizon 

2020 Partners Search, z níž si dle předkladatele, fakulty  

a klíčových slov můžete vybrat adekvátního partnera  

– předkladatele ze Slovenska pro jednotlivé výzvy programu 

HORIZONT 2020.  

  

 

O UNIVERZITĚ  

  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila 

status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské 

vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie 

tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.  Ponúka klasické univerzitné spektrum možností 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, 

ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné 

vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne 

frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými 

zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia.  

  

(Převzato z univerzitního webu, neupravováno). 

 

 

 

 

 

http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Horizon_2020_Partners_Search
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POZVÁNKA NA KONFERENCI – ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH 

VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ  

 
Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na konferenci s názvem 

 

ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ 

Termín: 19. 11. 2014, registrace účastníků od 09:00 hodin  

Cílem konference je poskytnout účastníkům informace z oblasti řízení 

mezinárodních výzkumných projektů. 

V dopoledním programu pro Vás budou připraveny prezentace k tématu 

Horizont 2020, v odpoledním programu jsou pak zařazeny dvě moderované 

panelové diskuze, kterých se zúčastní hodnotitelé, úspěšní žadatelé  

a řešitelé mezinárodních výzkumných projektů.   

Místo:  Best Western Hotel Prachárna, Olomouc 

Program: Ke stažení v PDF 

Na konferenci je nutné se včas zaregistrovat. V případě Vašeho zájmu se registrujte 

prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu. Vaše registrace Vám bude 

následně potvrzena.   

Účast na konferenci je placená. Konferenční poplatek činí 800 Kč bez DPH a zahrnuje náklady na 

celodenní občerstvení a pronájem prostor souvisejících s konáním konference.  

Konference je pořádána v rámci projektu: Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu, 

registrační číslo: LE13017 (LE – EUPRO II) 

http://www.hotel-pracharna.cz/
http://www.psup.cz/rko/upload/soubory/8_10_program_konference_19.11.2014.pdf
http://www.psup.cz/rko/konference-2014/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 16. 9. až 14. 10. 2014 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním přehledu 

zde. 

 

  

 Horizont 2020 

Část I – Vynikající věda 

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Budoucí a vznikající technologie 

Výzkumné infrastruktury 

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu 

Základní a průmyslové technologie 

Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

Část III – Společenské výzvy 

Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-9
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-19
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-24
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-28
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-32
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-36
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-37
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-50
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-58
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-63
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Zajištěná, čistá a účinná energie 

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování 

Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

Část V – Věda se společností a pro společnost 

Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

Další programy a nástroje 

EUREKA 

EURATOM 

Politika VaVaI 

Evropská politika výzkumu 

Evropský výzkumný prostor 

Hodnocení výzkumu 

Mezinárodní spolupráce 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

EU2014 KONFERENCE O POSÍLENÍ NOVÉ GENERACE VÝZKUMNÍKŮ 

o Kdy: 18. 11. 2014–19.11.2014 

o Kde: Trident (Itálie) 

Italské Ministerstvo školství, univerzit a výzkumu, v spolupráci s Autonomní provincií Trento 

organizuje ve dnech 18. a 19. listopadu v Tridentu (Itálie) Konferenci o posílení nové generace 

výzkumníků, zaměřenou na téma „Podpora talentů, šíření excelence“. Hlavním cílem konference 

je diskutovat nad tím, jak programy pro vzdělávání, uplatnění a kariérní rozvoj výzkumných 

pracovníků napomáhají budoucí generaci výzkumníků v úspěchu v profesním životě a jaká je role 

různých aktérů (představitelů veřejné sféry, akademické a průmyslové oblasti) v daném procesu. 

Součástí programu bude prezentace současných politických iniciativ přijatých orgány EU v oblasti 

odborné přípravy výzkumných pracovníků, několik tematicky zaměřených workshopů a slavnostní 

ceremoniál k předání cen MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions). 

Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-212
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-216
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-232
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-236
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-75
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-10
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-83
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-99
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-12
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-248
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-129
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-130
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/129-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-138
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/akce/eu2014-konference-o-posileni-nove-generace-vyzkumniku
http://www.msca2014.eu/
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ITN (MSCA): OTEVŘENA 2. VÝZVA (PRO R. 2015) 

 

Evropská komise zveřejnila 2. výzvu k předkládání návrhů pro Inovativní školící sítě (Innovative 

Training Networks, ITN) v Akcích Marie Skłodowska-Curie, MSCA (program Horizont 2020). 

Celkový rozpočet této výzvy je 370 miliónů eur. ITN zahrnují tři části: Evropské školící sítě (ETN), 

Evropské průmyslové doktoráty (EID) s rozpočtem 25 mil. eur a Evropské společné doktoráty 

(EJD) s rozpočtem 28 mil. eur. Výzva je otevřena do 13. 1. 2015. Text výzvy včetně všech dalších 

informací je k dispozici na Portálu pro účastníky zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

VÝSTUPY Z KONFERENCE FET 2020 

 

Dne 26. června 2014 proběhla v Budapešti v rámci projektu COFET v pořadí již třetí konference 

věnovaná oblasti budoucích a vznikajících technologií (Future and Emerging Technologies, FET), 

která se letos zaměřovala především na aspekty spojené se zvýšením účasti a širšího zapojení jak 

vědeckých, tak průmyslových obcí v rámci projektů FET v programu Horizont 2020. Závěrečnou 

zprávu, která obsahuje mj. doporučení pro zvýšení účasti v projektech FET (zejm. pro účastníky 

ze zemí EU 13), naleznete pod odkazem zde. 

OZNÁMENA FINÁLNÍ STRUKTURA VLAJKOVÝCH INICIATIV EU V OBLASTI VĚDY A TECHNOLOGIÍ 

 

Evropská komise vydala zprávu vztahující se k jejím vlajkovým lodím z oblasti vědy a technologií, 

jež zároveň těží ze založení prvních dvou z nich – projektech „Graphene“ a „Human Brain Project“ 

v rámci programu FET, z nichž každý představuje investici v hodnotě 1 miliardy EUR. Zpráva 

zakládá budoucí pracovní rámec obou projektů. Potvrzuje tak dlouhodobou podporu Komise  

a představuje závazek vytvořit otevřenou a transparentní strukturu řízení společně s řídícím 

fórem, které bude hostit diskuze otevřené veškerým relevantním aspektům. Více informací  

o prvních dvou vlajkových lodích včetně zmiňované zprávy je dostupných zde. 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/itn-msca-otevrena-2-vyzva-pro-r-2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/novinky/vystupy-z-konference-fet-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/3rd-fet2020-conference-report-increasing-participation-fet
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/novinky/oznamena-finalni-struktura-vlajkovych-iniciativ-eu-v-oblasti
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1005_en.htm
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: VĚDECKO-PRŮMYSLOVÁ KONFERENCE PRACE 2015 

 

Ve dnech 26. až 28. května 2015 se v Dublinu (Irsko) bude konat druhý ročník vědecko-

průmyslové konference, organizované asociací PRACE (The Partnership for Advanced Computing 

in Europe). Konference se zúčastní odborníci z akademické obce a průmyslu, kteří představí 

pokroky zaznamenané v oblasti HPC vědy a techniky. Výzva k předkládání příspěvků je  

v současnosti otevřena. Příspěvek by měl mít formu plakátu o rozsahu jedné strany, na kterém 

bude prezentován výzkumný projekt, jeho inovativnost, originalita a způsob využití 

vysokovýkonných superpočítačů k dosažení daného výsledku. Uzávěrka výzvy je 1. března 2015. 

Veškeré podrobnosti k výzvě naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ  

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

ICT KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE: FOTONIKA – NANOELEKTRONIKA – LED OSVĚTLENÍ PRO CHYTRÁ 

MĚSTA 

o Kdy: 29. 10. 2014–30. 10. 2014 

o Kde: Řím (Itálie) 

Ve dnech 29. až 30. října 2014 proběhne v Římě (Itálie) akce věnovaná klíčovým technologiím 

(Key Enabling Technologies) z oblasti ICT ve službách evropských občanů a měst a LED osvětlení 

pro chytrá města. Dvoudenní akce se zaměří především na sdílení zkušeností a závazků v rámci 

komunit zabývajících se fotonikou a mikro/nanoelektronikou i mimo ně. Cílem bude představit 

zejména vyhlídky týkající se této oblasti, a to jak v krátkodobé, tak dlouhodobé perspektivě. Více 

informací, včetně registrace je k dispozici zde. 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/vyzva-k-predkladani-prispevku-vedecko-prumyslova-konference
http://www.prace-ri.eu/pracedays15/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/ict-klicove-technologie-fotonika-nanoelektronika-led-osvetleni
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/ict-klicove-technologie-fotonika-nanoelektronika-led-osvetleni
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-key-enabling-technologies-service-european-citizens-and-cities-photonics-%E2%80%93-nanoelectronics-
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INFORMAČNÍ DEN A PARTNERSKÁ BURZA PRO OBLASTI INTERNET VĚCÍ A PLATFORMY 

PROPOJUJÍCÍ CHYTRÉ ZAŘÍZENÍ 

o Kdy: 7. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Informační den a partnerská burza na téma Internet věcí a platformy propojující chytré zařízení 

(Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects) se uskuteční dne 7. listopadu 

2014 v Bruselu. Evropská komise představí téma ICT30 (pracovní program LEIT-ICT pro léta 

2014–2015), jeho rozsah, cíle a očekávané dopady. Téma bude oficiálně otevřeno k předkládání 

návrhů 15. října 2014 a uzávěrka pro podávání návrhů projektů je stanovena na 14. dubna 2015. 

Akce poskytne účastníkům informace k dané výzvě a představeny budou také podmínky 

předkládání a hodnocení projektových návrhů v programu Horizont 2020. Více informací, včetně 

registračního formuláře, naleznete na stránce zde. 

PARTNERSKÉ SETKÁNÍ NESSI A MEZINÁRODNÍ DEN SPOLUPRÁCE 

o Kdy: 20. 11. 2014–21. 11. 2014 

o Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 20. až 21. listopadu 2014 se v Barceloně (Španělsko) uskuteční partnerské setkání 

evropské platformy v oblasti informačních a komunikačních technologií NESSI ve spojení  

s Mezinárodním dnem spolupráce NESSI. Účelem akce je ve světle blížícího se termínu uzavření 

dalšího kola výzev H2020 v dubnu 2015 vytvořit workshop na téma “Proposal development  

& consortium formation“, společně s cílem podpořit spolupráci mezi členy NESSI, ostatními 

účastníky Evropské technologické platformy (ETP) a také organizací z partnerských zemí 

mezinárodní spolupráce. Více informací o akci zde. 

EVROPSKÉ FÓRUM NANOELEKTRONIKY 2014 

o Kdy: 26. 11. 2014–27. 11. 2014 

o Kde: Cannes (Francie) 

Ve dnech 26. až 27. listopadu se v Cannes (Francie) uskuteční již tradiční ročník Evropského fóra 

nanoeletroniky (The European Nanoelectronics Forum, ENF). Fórum bude tentokrát věnováno 

tématu umožňování chytrých řešení (Enabling Smart Solutions) a během dvou dnů získají 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/informacni-den-a-partnerska-burza-pro-oblasti-internet-veci
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/informacni-den-a-partnerska-burza-pro-oblasti-internet-veci
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/community-building-event-internet-things-and-platforms-connected-smart-objects
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/partnerske-setkani-nessi-a-mezinarodni-den-spoluprace
http://www.nessi-europe.com/default.aspx?page=eventsdetails&listID=9&rowID=495
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/evropske-forum-nanoelektroniky-2014
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účastníci přehled o nejnovějších inovacích a průmyslových trendech, včetně novinek týkajících se 

vývoje v oblasti politiky, evropských strategií a společně financovaných programech. Více 

informací na oficiálních stránkách akce zde. 

PRVNÍ ROČNÍK ŠKOLY UDRŽITELNÝCH NANOTECHNOLOGIÍ 

o Kdy: 11. 1. 2015–16. 1. 2015 

o Kde: Benátky (Itálie) 

Ve dnech 11. až 16. ledna 2015 se v Benátkách (Itálie) uskuteční první ročník Školy udržitelných 

nanotechnologií (Sustainable Nanotechnology School), organizované společně projekty 

financovanými z prostředků 7. rámcového programu – SUN, GUIDEnano a iniciativou MODENA 

(akce COST). Škola se zaměří na porozumění environmentálním, zdravotním a bezpečnostním 

implikacím vyráběných nanomateriálů (EHS), v zájmu posilování jejich udržitelné aplikace. Cílem 

je zabezpečit předávání nejnovějších poznatků o vlastnostech, biologických interakcích, 

budoucnosti, rizikách a environmentálních dopadech nanomateriálů od klíčových expertů k novým 

generacím profesionálů v dané oblasti. Škola je určena především pro pracovníky výzkumných  

a vzdělávacích institucí, představitelé z oblasti průmyslu, vládních agentur či nemocničních 

zařízení. Vítáni jsou zkušení výzkumníci, mladí vědci, doktorandi a kdokoliv, kdo se věnuje 

nanotechnologiím.  

Přihlašování je možné do 31. října 2014. Program školy a registrační formulář je dostupný zde. 

 

ITEA A ARTEMIS CO-SUMMIT 2015 

o Kdy: 10. 3. 2015–11. 3. 2015 

o Kde: Berlín (Německo) 

Dne 10. až 11. března 2015 se v Berlíně (Německo) bude konat sedmý ročník Co-summitu na 

téma Inteligentní průmysl: dopady softwarových inovací. Summit je spoluorganizován klastrem 

ITEA (Cluster on Software-intensive Systems and Services) spadajícím do programu EUREKA  

a asociací ARTEMIS. Po dobu dvou dnů na něm vystoupí hlavní řečníci z oblasti průmyslu  

a veřejné sféry. Součástí programu budou také panelové diskuze s vysoce postavenými 

evropskými odborníky, partnerské setkání s představiteli ARTEMIS a ceremoniál předávání 

čestných ocenění. V rámci celého summitu bude probíhat přehlídka více než 80 nejlepších 

evropských výzkumných projektů a výzkumné týmy dostanou možnost tyto projekty na svých 

stáncích osobně prezentovat. Více informací o summitu naleznete zde. 

http://www.aeneas-office.eu/web/forum2014/index.php
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/prvni-rocnik-skoly-udrzitelnych-nanotechnologii
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=66712
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/itea-a-artemis-co-summit-2015
http://www.artemis-ia.eu/co-summit-2015/index.html
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CENTRUM ADMAS SE PŘEDSTAVILO V BRUSELU 

 

Kancelář CZELO ve spolupráci s Centrem AdMaS uspořádala dne 17. září 2014 v Bruselu akci  

k představení Centra AdMaS (Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie – Advanced 

Materials, Structures and Technologies). V úvodní prezentaci představil ředitel Zdeněk Dufek 

AdMaS jako moderní centrum vědy a komplexní výzkumnou instituci v oblasti stavebnictví, která 

je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. O mobilitních aktivitách centra  

a příležitostech pro zahraniční vědce a studenty pojednala přednáška Víta Petránka. V závěrečné 

části akce představil Jiří Zach profily výzkumných týmů a provázanost s tématy unijního 

rámcového programu Horizont 2020. Program akce je k dispozici zde. 

Prezentace: 

Zdeněk Dufek, ředitel AdMaS – zde 

Vít Petránek, koordinátor mobility – zde 

Jiří Zach, administrativní manažer – zde 

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH  

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU FIWARE ACCELERATOR 

 

Evropská komise spustila dne 17. září 2014 program FIWARE Accelerator, zaměřený na malé  

a střední podniky (SMEs), začínající podniky a podnikatele ve sféře webu využívající FIWARE 

technologie. Nejúspěšnějším týmům a podnikatelským návrhům bude v rámci programu 

přerozdělena částka 80 milionů EUR. Programu předcházelo rozsáhlé testování FIWARE 

technologií spolčenostmi operujícími v oblasti energie, zdraví, inteligentní výroby, logistiky, 

zemědělství a kreativního průmyslu. FIWARE Accelerator představuje síť evropských organizací, 

která již spustila výzvu k předkládání výzkumných návrhů. Více informací o programu FIWARE 

Accelerator a jeho výzvách naleznete zde. 

OZNÁMENO PRVNÍCH 155 PŘÍJEMCŮ GRANTŮ VÝZVY SME INSTRUMENT 

 

Evropská komise zveřejnila seznam 155 malých a středních podniků (SMEs), které budou těžit  

z nového nástroje EU (SME Instrument), jehož rozpočet činí 3 miliard EUR. Každý ze 155 podniků 

z celkem 21 zemí (úplný seznam naleznete zde) obdrží 50 tisíc EUR k financování studií 

http://www.czelo.cz/files/AdMaS-17-9-2014/2014-09-17-ADMAS.pdf
http://www.czelo.cz/files/AdMaS-17-9-2014/AdMaS-Centre-introduction-Zdenek-Dufek.pdf
http://www.czelo.cz/files/AdMaS-17-9-2014/AdMaS-Centre-mobility-careers-Vit-Petranek.pdf
http://www.czelo.cz/files/AdMaS-17-9-2014/AdMaS-Centre-research-teams-Jiri-Zach.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/spusteni-programu-fiware-accelerator
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1014_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/oznameno-prvnich-155-vitezu-grantu-vyzvy-sme-instrument
http://www.czelo.cz/files/1625109-sme-instrument-beneficiaries-stage-1-june2014-public-en.pdf
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proveditelnosti svých projektů a navíc bude moci využít až tři dny obchodního poradenství.  

V případě, že budou projekty poté uznány jako hodné další finanční podpory, mohou vybrané 

podniky získat od Komise v rámci tzv. druhé fáze až 2,5 milionu EUR k financování svých 

inovačních aktivit. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

KONFERENCE „BIOHOSPODÁŘSTVÍ: UDRŽITELNÁ ALTERNATIVA K EKONOMICE FOSILNÍCH 

PALIV?“ 

o Kdy: 3. 11. 2014–4. 11. 2014 

o Kde: Berlín (Německo) 

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2014 se v Berlíně (Německo) uskuteční konference na téma 

„Biohospodářství: udržitelná alternativa k ekonomice fosilních paliv?“. Na téma udržitelnosti 

biohospodářství a potenciálu tohoto odvětví budou diskutovat mezinárodní osobnosti z oblasti 

vědy, průmyslu, veřejnosti a politiky. Cílem konference je také identifikovat možné výzvy a rizika, 

kterým biohospodářství bude muset čelit, jako je interdependence přírodních materiálních toků  

a její následný dopad na přírodní zdroje, klima a biodiverzitu.  

Zájemci o účast na konferenci mohou kontaktovat přímo organizátory akce. Kontakty a program 

konference jsou dostupné zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ 

ENERGIE 

KONFERENCE K ENERGETICKÉ POLITICE EÚ 

o Kdy: 17. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 17. listopadu 2014 se v Bruselu (Belgie) uskuteční konference k energetické politice EU  

s podtitulem „Jak formovat energetickou politiku EU pro nastartování konkurenceschopnosti 

Evropy?“. Zaměří se na konkurenceschopnost jako hnací sílu hospodářského růstu a vytváření 

pracovních míst. Na konferenci se sejdou významní zástupci národních a evropských institucí, 

úřadů, průmyslu, výzkumných center, akademické oblasti a občanské společnosti. Akce poskytne 

prostor pro hlavní politické a podnikatelské subjekty k analýze a diskuzi o rozhodujících a citlivých 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-biohospodarstvi-udrzitelna-alternativa-k-ekonomice
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-biohospodarstvi-udrzitelna-alternativa-k-ekonomice
http://www.biooekonomie2014.de/en/bioeconomy-2014/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/konference-k-energeticke-politice-eu
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prvcích energetické politiky EU, které mají potenciál přispět k posílení evropské průmyslové 

konkurenceschopnosti.  

Více informací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ  

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

KONFERENCE ECO-MOBILITY 2014 

o Kdy: 20. 10. 2014–21. 10. 2014 

o Kde: Vídeň (Rakousko) 

Konference Eco-Mobility 2014 proběhne ve dnech 20. až 21. října 2014 ve Vídni (Rakousko). 

Cílem akce je analýza trendů ve vývoji alternativních pohonných systémů a paliv, zároveň  

s překonáním bariér jejich vstupu na trh. Diskuze se bude věnovat potenciálu těchto technologií 

pro systém udržitelné mobility a konkurenceschopnosti v rámci dopravního průmyslu a sektoru 

energetiky. Akce se zúčastní zástupci institucí z oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje i politických 

organizací. Více informací zde. 

ITS ROMANIA CONGRESS 2014 

o Kdy: 30. 10. 2014–31. 10. 2014 

o Kde: Bukurešť (Rumunsko) 

V rumunské Bukurešti se ve dnech 30. a 31. října 2014 bude konat Mezinárodní ITS kongres  

v oblasti inteligentních transportních systémů (ITS), organizován Polytechnickou univerzitou  

v Bukurešti a ITS Romania pod záštitou rumunského Ministerstva dopravy. Kongres je zaměřený 

na ITS jako hlavní řešení pro poskytování služeb všem kategoriím aktérů zapojených do procesu 

přepravy. Očekává se, že se bude jednat o největší ITS konferenci ve východní Evropě, která 

vytvoří prostor pro výměnu informací a poznatků mezi akademickou sférou a průmyslem, 

dodavateli technologií a jejich uživateli, národními a evropskými iniciativami. Součástí programu 

je prezentace příspěvků, výstava a návštěva místních center pro organizaci dopravy.  

Výzvu k zasílání příspěvků, program kongresu a registrační formulář naleznete zde. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/events/doc/201411_energy_policy_conference.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/konference-eco-mobility-2014
http://www.fch-ju.eu/event/eco-mobility-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/its-romania-congress-2014
http://congress.its-romania.ro/index.php
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K DOPRAVĚ A DOPRAVNÍMU INŽENÝRSTVÍ 2014 

o Kdy: 27. 11. 2014–28. 11. 2014 

o Kde: Bělehrad (Srbsko) 

Druhá mezinárodní konference k dopravě a dopravnímu inženýrství (International Conference on 

Traffic and Transport Engineering, ICTTE) se uskuteční ve dnech 27. až 28. listopadu 2014  

v Bělehradě (Srbsko). Konference pokryje širokou škálu témat souvisejících s dopravou  

a dopravním inženýrstvím, s cílem představit význam veškerých způsobů dopravy a transportu, 

obzvláště poté důležitost vylepšování těchto oblastí průmyslu, včetně jejich souladu s jedním  

z dnes nejdůležitějších principů, kterým je udržitelný rozvoj. Více informací o akci k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ  

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

ZÁZNAM ZE SEMINÁŘE K DIGITÁLNÍM HUMANITNÍM VĚDÁM 

 

Dne 8. září 2014 uspořádala švýcarská styčná kancelář SwissCore a Mise Švýcarska při EU 

seminář, na kterém byl představen nový rychle se rozvíjející obor digitálních humanitních věd pod 

názvem „Digital Humanities. the way out of the ivory tower“ na dvou konkrétních příkladech. 

Záznam z akce včetně prezentací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

VE VARŠAVĚ BYLI VYBRÁNI NEJLEPŠÍ MLADÍ VĚDCI EVROPY 

 

Výsledky 26. ročníku soutěže Evropská unie pro mladé vědce (EUCYS) byly oznámeny dne 23. 

září 2014 na slavnostním ceremoniálu k předávání cen ve Varšavě (Polsko). Do soutěže se 

zapojilo 110 mladých výzkumníků z 36 zemí, kteří představili 77 projektů z různých oblastí 

(biologie, fyziky, chemie, informatiky, sociálních věd, životního prostředí, matematiky, 

technických věd a medicíny). Vítězové si rozdělili výhry v celkové výši 62 500 EUR a další ceny, 

např. vědecké pobyty. Uděleny byly tři ceny za první místo, z nichž jednu získal Luboš Vozdecký 

z České republiky za práci „Rolling Friction“ (Valivé tření). Soutěž Evropské unie pro mladé vědce 

byla zahájena v roce 1989 Evropskou komisí. Měla podpořit spolupráci a vzájemnou komunikaci 

mezi mladými vědci, přivést mladé lidi ke studiu přírodovědných a technických oborů a dát jim 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/mezinarodni-konference-k-doprave-a-dopravnimu-inzenyrstvi-2014
http://www.ijtte.com/article/104/About_the_Conference.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/zaznam-ze-seminare-k-digitalnim-humanitnim-vedam
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/08.09.14-Digitalni-humanitni-vedy.doc
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/ve-varsave-byli-vybrani-nejlepsi-mladi-vedci-evropy
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příležitost pracovat pod vedením některých předních evropských výzkumných pracovníků.  

Více informací o soutěži a vítězích naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

SÉRIE WORKSHOPŮ O FONDECH USA NA VÝZKUM – PŘÍLEŽITOSTI PRO EVROPU 

o Kdy: 27. 10. 2014–30. 10. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie), Oslo (Norsko), Berlín (Německo) 

USA je jednou z předních zemí světa v technologiích, inovacích a výdajích na VaV a mnoho 

evropských vědců a institucí navázali s americkými partnery úzké vztahy. Nicméně některé 

příležitosti  v grantových výzkumných programech USA nemusí být známé v Evropě a evropští 

vědci neznají pravidla předkládání návrhů projektů ani postupy čerpání grantů, které vyžadují 

americké federální grantové agentury. Proto jsou na program workshopů zařazena následující 

témata: 

o informace o amerických grantových příležitostech pro evropské vědce 

o proškolení v procesu podávání žádostí o granty a jejich následný management 

o představení případových studií spolupráce mezi USA a evropskými subjekty v oblasti 

výzkumu. 

Termíny a místa konání: 

27. října 2014 v Bruselu – zde 

29. října 2014 v Oslu – zde 

31. října 2014 v Berlíně – zde. 

VÝSTUPY VEŘEJNÉ KONZULTACE K PRAVIDLŮM EU PRO AUTORSKÁ PRÁVA 

 

V červenci 2014 zveřejnila EK výstupy z veřejné konzultace k připravované revizi pravidel EU pro 

autorská práva. EK celkem obdržela více než 9 500 odpovědí a dalších 11 000 vzkazů, včetně 

dotazů a komentářů. Do procesu se zapojilo široké spektrum subjektů včetně uživatelů, 

spotřebitelů, držitelů práv, průmyslu, vládního sektoru atp. Vlastní konzultace probíhala v období 

prosinec 2013 – březen 2014. Detaily naleznete zde a vlastní zprávu pak zde. 

 

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?pg=home
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/serie-workshopu-o-fondech-usa-na-vyzkum-prilezitosti-pro-evropu
http://www.euussciencetechnology.eu/content/bilat-usa-20-workshop-us-research-funding-opportunities-brussels
http://www.euussciencetechnology.eu/content/workshop-us-research-funding-opportunities-oslo
http://www.euussciencetechnology.eu/content/workshop-us-research-funding-opportunities-berlin
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/vystupy-verejne-konzultace-k-pravidlum-eu-pro-autorska-prava
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ 

 

Služba European IPR Helpdesk připravila nový informační list, který poskytuje přehled: 

o o různých formách duševního vlastnictví, které jsou relevantní pro biotechnologie, se 

zvláštním důrazem na patenty, 

o o úloze biotechnologií v inovacích v Evropě, a 

o o způsobech využití informací o patentech pro inovační indikátory. 

Informační leták naleznete zde. 

PRVNÍ STATISTIKY ÚČASTI V H2020 

 

Dne 11. září 2014 se uskutečnila další z pravidelných schůzek pracovní skupiny IGLO věnované 

implementaci rámcových programů (WG FP Implementation). Na setkání vystoupila Stefanie 

Kalff-Lena, DG RTD (Unit A3 – Horizon 2020 Policy), která představila první statistiky účasti  

v rámcovém programu H2020.Záznam kanceláře CZELO včetně prezentace naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

IGLO OPEN K PROGRAMU EUREKA 

 

IGLO Open k programu EUREKA, které se konalo dne 2. září 2014, společně organizovala norská 

(RCN) a švýcarská (SwissCore) styčná kancelář. Moderátorem byl vedoucí RCN Yngve Foss. 

Záznam kanceláře CZELO včetně prezentací je k dispozici zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

ZPRÁVA JRC O VĚDÁCH PRO JADERNOU OCHRANU A BEZPEČNOST 

 

Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo dne 19. srpna 2014 

novou tematickou právu nazvanou „Science for Nuclear safety and security“, která poskytuje 

ucelený přehled svého výzkumu k jaderné ochraně a bezpečnosti včetně relevantního politického 

pozadí a dalších souvislostí. Jaderné aktivity JRC podporují implementaci unijní legislativy, 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/dusevni-vlastnictvi-v-oblasti-biotechnologii
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_in_Biotechnology.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/prvni-statistiky-ucasti-v-h2020
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/11.09.14-IGLO-WG-FPImp-statistiky-ucasti-v-H2020.doc
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/iglo-open-k-programu-eureka
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/02.09.14-IGLO-Open-k-EURECE_1.doc
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/zprava-jrc-o-vedach-pro-jadernou-ochranu-a-bezpecnost


 

           10. číslo, ročník 2014 

20 

přičemž nejvyšší standardy pro jadernou ochranu a bezpečnost v EU i na mezinárodní úrovni patří 

k jeho prioritám. Zpráva je členěna do pěti kapitol: jaderná ochrana; jaderná bezpečnost; 

referenční měření, materiály a standardy; správa znalostí, odborná výchova a vzdělávání;  

a inovace. Zpráva rovněž obsahuje seznam jaderných zařízení JRC, publikací, užitečných nástrojů 

a webů, kontaktů a partnerů. Publikace je dostupná zde. 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K VYŘAZOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU (ICOND) 

 

V německém Essenu se ve dnech 28. až 30. října 2014 koná mezinárodní akce „International 

Conference on Nuclear Decommissioning (ICOND), která se zaměří nejen na německé právní 

parametry v této oblasti, ale i na porovnání etap vyřazování jaderných zařízení z provozu  

v dalších zemích, např. ve Finsku. Jedním z dalších témat bude i ukládání radioaktivního odpadu. 

Další informace jsou k dispozici zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

NOVÝ KOMISAŘ PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE 

 

Dne 10. září 2014 představil budoucí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 

nominované komisaře svého chystaného kabinetu. Portfolio vědy, výzkumu a inovací získal 

Portugalec Carlos Moedas, který bude mít na starosti činnosti DG RTD a relevantní části 

výkonných agentur ERCEA, EASME, INEA a REA. Společné výzkumné středisko Evropské komise 

(DG JRC) spadá nově pod komisaře pro vzdělávání, kulturu a mládež. Detailní informace  

o členech nové Komise naleznete v tiskové zprávě zde. 

ÚČAST ŠVÝCARSKA V PROGRAMU HORIZONT 2020 

 

Švýcarské autority společně se zástupci Evropské komise potvrdili s platností od 15. září 2014 

možnost účasti Švýcarska na některých částech programu Horizont 2020 jakožto asociované 

země. Na základě dohody o částečné asociaci k H2020 se výzkumníci pocházející ze Švýcarska 

budou moci přímo účastnit projektů v rámci prvního pilíře (tj. Vynikající věda), dále oblasti Šíření 

excelence a rozšiřování účasti a projektů v rámci programu Euratom a ITER. Pro aktivity spojené 

s ostatními částmi programu Horizont 2020 bude Švýcarsko nadále bráno jako třetí země. Více 

informací o účasti Švýcarska na společných projektech a financování je možné nalézt zde nebo na 

stránkách Účastnického portálu zde. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-science-for-nuclear-safety-security-report.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/mezinarodni-konference-k-vyrazovani-jadernych-zarizeni
http://www.icond.de/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/novy-komisar-pro-vedu-vyzkum-a-inovace
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/ucast-svycarska-v-programu-horizont-2020
http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/01667/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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DRUHÁ ZPRÁVA SKUPINY NA VYSOKÉ ÚROVNI K POLITICE INOVACÍ 

 

V září 2014 dokončila Skupina na vysoké úrovni k řízení politiky inovací svou druhou zprávu, která 

má být základem pro reformy Evropské politiky inovací v příštím desetiletí. Skupina navrhuje řadu 

doporučení týkající se konkurenceschopnosti, propojení, začleňování a řízení inovačních 

ekosystémů. Zpráva je k dispozici zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

ZPRÁVA O POKROKU ERA 2014 

 

Dne 15. září 2014 zveřejnila Evropská komise druhou zprávu o pokroku vývoje Evropského 

výzkumného prostoru (European Research Area, ERA). Dokument poskytuje celkový obraz  

o pokroku v prioritách ERA zároveň s přehledem politického kontextu, uskutečněných krocích  

a prvních úspěších. Tisková zpráva v českém jazyce včetně celého dokumentu je dostupná zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

ERC STARTING GRANTS – DEADLINE VÝZVY 3. 2. 2015 

 

The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years 

prior to 1 January 2015. The effective elapsed time since the award of the first PhD can be 

reduced in certain properly documented circumstances. 

A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential 

for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at 

least one important publication without the participation of their PhD supervisor. 

Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track 

record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including 

significant publications (as main author) in major international peer-reviewed 

multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of 

their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well -

established international conferences, granted patents, awards, prizes etc. CALL FOR 

PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/druha-zprava-skupiny-na-vysoke-urovni-k-politice-inovaci
http://www.highlevelgroup.eu/en/reports-recommendations
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/hodnoceni-vyzkumu/novinky/zprava-o-pokroku-era-2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1003_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
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ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ STRATEGIE PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBLASTI VAI 

 

Sdělení Evropské komise č. COM (2014) 567 z 11. září 2014 popisuje aktuální stav implementace 

strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, která byla schválena v září 

2012. V závěrech EK konstatuje: 

o mezinárodní rozměr rámcového programu Horizont 2020 a jeho pracovních programů 

musí být dále posílen lepší integrací mezinárodní spolupráce do strategického plánování 

H2020 i do přípravy pracovních programů 

o pokračovat musí činnosti k vývoji společných zásad a rámcových podmínek a k odstranění 

překážek 

o nutné je monitorovat dopady strategie prostřednictvím kvantitativních indikátorů 

Zprávu doplňuje pracovní dokument EK č. SWD(2014) 276, který obsahuje informace  

o cestovních mapách pro mezinárodní spolupráci a priority budoucí spolupráce. Zpráva v jazyce 

českém je zde a pracovní dokument EK (pouze v angličtině) zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/zprava-o-provadeni-strategie-pro-mezinarodni-spolupraci
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2013219%202014%20INIT
http://www.czelo.cz/cs/admin/sitemap/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/%20http:/register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013219%202014%20ADD%201


 

           10. číslo, ročník 2014 

23 

 

 

 

Redakce 

 

Projektový servis UP 

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc 

Telefon: 585 631 403, 585 631 404 

Mobil: 777 119 190 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;  

ludmila.hrabakova@upol.cz 

www.psup.cz 

 

 

 

 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
http://www.psup.cz/

