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Vyhlášení výzvy č. 47 – Rovné příležitosti dětí a žáků
Ministerstvo

školství,

mládeže

a

tělovýchovy

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních
projektů

ostatních

z

Operačního

programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy
1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému
ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci
rizikového chování či podpora těch obcí, které odstranily možnou selektivnost
vzdělávací sítě.
Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13.00 hod. Celková částka alokovaná
pro tuto výzvu: 131 000 000 Kč.
Každý žadatel může předložit nejvýše jednu projektovou žádost pro každou oblast
I. nebo II. nebo III. nebo IV. nebo V. V případě, že chce realizovat projekty ve všech
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5 oblastech, musí podat 5 projektových žádostí. Maximální doba trvání individuálních
projektů ostatních: 15 měsíců. Zároveň platí, že všechny projekty musejí být
ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.
Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
I. Zlepšování sociálního klimatu ve školách skrze zavádění efektivních
nástrojů a zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků
ve školství
Podporovaná aktivita Prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, agrese,
kriminalita, násilí, problematika návykových látek, pohlavně přenosné nemoci, …)
prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes
zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
V rámci této oblasti bude podpořen projekt zaměřený na:
1. Posílení kompetencí osob, které ve školském prostředí participují na oblasti
primární prevence.
2. Implementace nástroje Návrh doporučené struktury Minimálního preventivního
programu (dále jen MPP) prevence rizikového chování pro základní školy.
3. Vytvoření návrhu jednotného systému sběru dat a výkaznictví typů preventivních
intervencí; vytvoření obsahu a sběrného systému za využití číselníku v prevenci.
Projekt v této oblasti musí zahrnovat všechny podaktivity (1–3). Žadatel je oprávněn
předložit v této oblasti pouze jeden projekt.
Pro realizaci této aktivity bude vybrán jediný projekt, který získá v rámci hodnocení
nejvyšší počet bodů. (V případě že nejvyšší hodnocení dostane více projektů, jeden
z nich k podpoře navrhne Grémium zpravodajů).
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II. Sociologické analýzy
Podporovaná aktivita Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky
a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
V rámci této oblasti bude podpořen projekt zaměřený na:
1. Vznik analýzy – Porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (dále jen SVP) v různých typech škol.
2. Vznik analýzy – Popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech
Krnov a Sokolov.
3. Vznik analýzy – Popis a identifikace bariér účasti dětí se sociálním
znevýhodněním v předškolním vzdělávání.
Projekt v této oblasti musí zahrnovat všechny podaktivity (1–3). Žadatel je oprávněn
předložit v této oblasti pouze jeden projekt.
Pro realizaci této aktivity bude vybrán jediný projekt, který získá v hodnocení nejvyšší
počet bodů. (V případě že nejvyšší hodnocení dostane více projektů, jeden z nich
k podpoře navrhne Grémium zpravodajů). Projekt v této oblasti musí zahrnovat
všechny podaktivity (1–3). Žadatel je oprávněn předložit v této oblasti pouze jeden
projekt.
Pro realizaci této aktivity bude vybrán jediný projekt, který získá v hodnocení nejvyšší
počet bodů. (V případě že nejvyšší hodnocení dostane více projektů, jeden z nich
k podpoře navrhne Grémium zpravodajů).
III. Podpora obcí, které realizovaly odstranění selektivnosti vzdělávací sítě
Podporované aktivity Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky
a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
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individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. Zvyšování
kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému
přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření
nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti
a žáky se SVP. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se
sociokulturním znevýhodněním.
Projekt v této oblasti musí zahrnovat všechny 4 podporované aktivity. Pro realizaci
této oblasti budou vybrány projekty s nejvyšším počtem bodů do výše alokace na
tuto aktivitu. Alokace na tuto aktivitu je 40 mil. Kč. Žadatel je oprávněn předložit
v této oblasti pouze jeden projekt.
IV. Semináře pro zřizovatele a vedoucí pracovníky škol, informace
o

pozitivních

dopadech

inkluzívního

vzdělávání

(vzdělávání

zřizovatelů a vedoucích pracovníků škol v oblasti rovných příležitostí,
zlepšování klimatu a kvality vzdělávání ve školách)
Podporované aktivity Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky
a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. Zvyšování
kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému
přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
Projekt v této oblasti musí zahrnovat obě podporované aktivity. Pro realizaci této
oblasti bude vybrán jediný projekt, který získá v rámci hodnocení nejvyšší počet
bodů. (V případě ţe nejvyšší hodnocení dostane více projektů, jeden z nich
k podpoře navrhne Grémium zpravodajů). Projekt musí být realizován ve všech
13 krajích (mimo Prahu). Žadatel je oprávněn předložit v této oblasti pouze jeden
projekt.
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V. Výcvik/vzdělávání lektorů programů předškolního vzdělávání
Podporované aktivity Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se
sociokulturním znevýhodněním. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků
pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
Projekt v této oblasti musí zahrnovat obě podporované aktivity. Pro realizaci této
oblasti budou vybrány projekty s nejvyšším počtem bodů do výše alokace na tuto
aktivitu. Alokace na tuto aktivitu je 24 mil. Kč. Žadatel je oprávněn předložit v této
oblasti pouze jeden projekt.
Cílové skupiny
 děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských
škol a přípravných tříd základních škol);
 děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání;
 žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti
žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;
 děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na prevenci
sociálně patologických jevů a na vytváření inkluzívního prostředí ve škole,
školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti
volného času dětí a mládeže;
 rodiče dětí a žáků;
 pracovníci škol a školských zařízení;
 vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání
dětí a mládeže.
Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v termínu od 6. ledna 2014
do 10. ledna 2014 do 13.00 hod. buď osobně, nebo poštou na adresu MŠMT.
Úplné znění výzvy, včetně všech náležitostí, je k dispozici zde.
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Vyhlášení výzvy č. 48 – Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje

výzvu

k

předkládání

žádostí

individuálních projektů ostatních z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti
podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Výzva je zaměřena zejména na učitele mateřských škol ve vztahu k jejich
profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve
13.00 hod.
Popis podporované aktivity oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení:
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti kurikulární reformy.
Tato podporovaná aktivita se dělí na 4 podaktivity:
a) Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
b) Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory
polytechnického vzdělávání.
c) Tuzemské a zahraniční stáže vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol.
d) Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol.
Žadatel zvolí alespoň 1 z podaktivit a) – c), podaktivita d) je doplňkovou aktivitou
a nelze ji zvolit samostatně.
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Součástí výzvy je příloha č. 5 Metodický výklad výzvy, který více vymezuje
a specifikuje cíl této oblasti podpory, podporovanou aktivitu a požadavky na
jednotlivé podaktivity, cílové skupiny, oprávněné předkladatele projektových
žádostí a jejich partnery.
Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 500 000 000 Kč.
Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:
minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 3 000 000 Kč.
maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 30 000 000 Kč.
Maximální doba trvání individuálních projektů ostatních: 15 měsíců
Zároveň platí, že projekty musejí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.
Upozorňujeme žadatele, že programy DVPP, realizované v rámci projektů z této
výzvy, musí mít nebo získat akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Osvědčení o akreditaci
vzdělávacího programu musí být předloženo nejpozději se závěrečnou monitorovací
zprávou. Tato povinnost neplatí pro vzdělávací programy v podaktivitě a).
Cílové skupiny výzvy:
 Učitelé mateřských škol a školských zařízení;
 Učitelé základních škol;
 Vedoucí/řídicí pracovníci MŠ a školských zařízení;
 Vedoucí/řídicí pracovníci ZŠ.
Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v termínu od 6. 1. 2014 do
10. 1. 2014 do 13.00 hod., buď osobně, nebo poštou na adresu MŠMT.
Úplné znění výzvy, včetně všech náležitostí, je k dispozici zde.
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Česko-norský výzkumný program – informace
Ministerstvo školství, mládeže informuje, že dne
31. října 2013 byla na druhém Výročním zasedání
v

rámci

v

České

o

programu

EHP

a

republice

Norských
podepsána

k Česko-norskému

fondů
Dohoda

výzkumnému

programu (CZ09).
Dohoda o programu je významným právním dokumentem, který stanovuje
podmínky Programu CZ09 a reguluje jeho zajištění a implementaci ze strany
Norského království a České republiky. Dohodu stvrzují svými podpisy Národní
kontaktní místo (Ministerstvo financí ČR) a norské ministerstvo zahraničních věcí.
Za účasti norského velvyslance Jense Eikaase, náměstkyně ministra financí Evy
Anderové, ředitelky Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu Stine Andresen
a předsedy Výboru finančních mechanismů v rámci norského ministerstva zahraničí
Anderse Erdala bylo na zasedání podepsáno osm programových dohod z celkových
patnácti programů Finančního mechanismu 2.
Informace

o

vyhlášení

výzvy

bude

zveřejněna

na

webu

MŠMT,

http://www.msmt.cz/, na webu Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz) a na
oficiálních webových stránkách fondů EHP a Norska (www.eeagrants.org).

Visegrad Fund – výzva Small Grants
Hlavním
grantů

cílem
je

vyhlášených
posilování

a prohlubování vzájemných vazeb
mezi

členskými
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Maďarsko,

Polsko

a

Slovensko),

a

to

v

oblastech

kultury,

vědy

a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.
S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí
Visegrádské čtyřky (V4): (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4
organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost
zahrnovala partnery ze všech zemí V4.
Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo
financovaných z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou nevládní a organizace občanské společnosti,
obce, školy a další veřejné instituce. Maximální příspěvek z fondu grantového
projektu na „Small Grants“ je 6,000 €.
Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % z celkových nákladů na
projekt, včetně věcného příspěvku žadatele nebo jiných subjektů. Maximální časový
rámec navrhovaných projektů je 6 měsíců. Projekty financované v rámci „Small
Grants by měly spadat do jedné z následujících šesti kategorií:
kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměna mládeže,
přeshraniční spolupráce nebo podpora cestovního ruchu.
Všechny žádosti o grant musí být podány prostřednictvím on-line systému podávání
žádostí o 12.00 SEČ.
Termín pro podávání žádostí 1. 12. 2013. Veškeré související informace najdete
zde.
Zároveň je vyhlášena výzva na Rozšířené Standardní granty (Standard Grants)
Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných
oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka
vyšší než 6 000 € a doba realizace projektu je 12 měsíců.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

9

11. číslo, ročník 2013

Termín pro podávání žádostí: 9. 12. 2013

Fullbright-Masarykova stipendia

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody
mezi vládami České republiky a Spojených států amerických
s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím
vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě
vládních

stipendijních

programů

a

poradenských

a informačních služeb.
Aktuální

výzvy:

Fulbright-Masarykovo

stipendium

(juniorská

kategorie)

a Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská kategorie)

Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie)
Fulbright-Masarykovo stipendium v kategorii pro doktorandy je určeno
začínajícím vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své
vědecké oblasti, ale také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo
veřejném životě svých institucí nebo komunit.
Například mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou
organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným
předpokladem pro získání stipendia.
Cíle programu jsou následující:
 Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký
i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
 Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy
a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
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 Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké
práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do
České republiky.
 Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce)
možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti
managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém
pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy
organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační
principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany
a institucemi v místě působení.
Obsah grantu
Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců
v příslušném akademickém roce.
Pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu
Ph.D. je určeno stipendium ve výši 2 000 USD měsíčně. Dále je poskytován
příspěvek na výzkum a školné za výše zmíněné kurzy na univerzitě či další profesní
rozvoj. Hrazena je i zpáteční cesta do USA a zdravotní pojištění.
Požadavky


České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost
angličtiny.



Předchozí úspěšná vědecká a/nebo pedagogická činnost.



Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity (např.
spolupráce s neziskovou organizací, práce v akademickém senátu, místní
samosprávě apod.).



Pozvání americké instituce.



Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP
(Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným
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výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 ve verzi iBT), pokud takový test
žadatel někdy v minulosti dělal.
Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro
vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Přihlášku lze
elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.
Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:


Vlastní výzkumný projekt



Životopis a seznam publikací. V životopise uveďte, jakým společensky
prospěšným aktivitám se věnujete např. ve své komunitě, neziskovém sektoru
či v akademické obci (podmínka pro uchazeče o Fulbright-Masarykovo
stipendium).



Pozvání americké instituce.



Přehled použité literatury k projektu.



Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi
jako součást elektronické přihlášky.



Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky, tj. 1. prosince.



English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba
dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test
(např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova
komise ověřuje znalost jazyka žadatelů v juniorské kategorii interním
standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel
neabsolvoval).



Finační prostředky na str. 11 on-line přihlášky se neprokazují.



Kopie pasu na str. 14 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu
s fotografií žadatele.

Uzávěrka
Termín odevzdání přihlášek je

1. prosince pro pobyt v následujícím

akademickém roce. S pobytem však nelze začít později než během prosince
daného akademického roku.
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Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská kategorie)
Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno vědeckým pracovníkům, kteří jsou
vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně také, podobně jako
Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo
komunit.
Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací,
místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro
získání stipendia.
Cíle programu jsou následující:


Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.



Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký
i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.



Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy
a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.



Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké
práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do
České republiky.



Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce)
možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti
managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém
pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy
organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační
principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany
a institucemi v místě působení.

Obsah grantu
Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců
v příslušném akademickém roce.
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Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích: postdoktorské (pro ty, kteří získali
Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety) a seniorské (pro ty,
kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety).
V postdoktorské kategorii je výše sipendia od přibližně 2 600 do 3 500 USD,
v seniorské kategorii od 3 100 do 4 000 USD v závislosti na životních nákladech
v různých oblastech USA. Při přesném stanovení výše stipendií komise se postupuje
podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education
v New Yorku.Dále je poskytován příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj.
Hrazena je i zpáteční cesta do USA a zdravotní pojištění.
Požadavky


České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost
angličtiny.



Předchozí úspěšná vědecká a/nebo pedagogická činnost.



Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity (např.
spolupráce s neziskovou organizací, práce v akademickém senátu, místní
samosprávě apod.).



Pozvání americké instituce.



Kompetence v anglickém jazyce bude ověřena ústním pohovorem při
výběrovém řízení.

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro
vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Přihlášku lze
elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.
Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:


Vlastní výzkumný projekt.



Životopis a seznam publikací. V životopise uveďte, jakým společensky
prospěšným aktivitám se věnujete např. ve své komunitě, neziskovém sektoru
či v akademické obci (podmínka pro uchazeče o Fulbright-Masarykovo
stipendium).
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Pozvání americké instituce.



Přehled použité literatury k projektu.



Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi
jako součást elektronické přihlášky



Odeslání doporučení nezávisí na stavu rozpracovanosti přihlášky, doporučení
však musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky, tj. 1.prosince.



English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba
dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test
(např. TOEFL) dělal.



Finační prostředky na str. 11 on-line přihlášky se neprokazují.



Kopie pasu na str. 14 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu
s fotografií žadatele.

Uzávěrka
Termín

odevzdání

přihlášek

je

1.

prosince

pro

pobyt

v

následujícím

akademickém roce. S pobytem však nelze začít později než během prosince
daného akademického roku.
Podrobnosti ke stipendiím jsou k dispozici ZDE a ZDE.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže – program ALFA
Technologická
České

agentura

republiky vyhlásila

dne 1. listopadu 2013 čtvrtou
veřejnou soutěž ve výzkumu
a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje ALFA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č.
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800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o
ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách).
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu
nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické
agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů
programu ALFA.
V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně
předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku
informací o výsledcích:


patent,



poloprovoz, ověřená technologie,



výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,



technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,



certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,



software.

Soutěžní lhůta začíná dnem 2. 11. 2013 a končí dnem 20. 12. 2013 v 16.30 hod.
Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 01. 07. 2014 a nejpozději 01. 01.
2015.
Délka řešení projektů v této veřejné soutěži je minimálně 24 měsíců, maximálně
42 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 31. 12. 2017.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně
informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci
a souvisejících dokumentech.
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Návrh projektu, Potvrzení o podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR a dále
přílohy

prokazující

požadovanou

způsobilost

uchazeče

musí

být

předány

poskytovateli během soutěžní lhůty, tj. od 2. listopadu 2013 do 20. prosince 2013 do
16.30 hod.
Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému
dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat Potvrzení
podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR do datové schránky poskytovatele
prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy
v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program ALFA
– NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost
uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli
“Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program ALFA – PROKÁZÁNÍ
ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

Představujeme projekty OP VK

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

Inovace propedeutických disciplín pro studijní
obory se speciální pedagogikou

Program podpory

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
6 979 754,61

Prioritní osa
Oblast podpory
Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace

1. 10. 2010–30. 9. 2013
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Hlavní řešitel
Partner projektu

Webové stránky projektu

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro
sluchově postižené
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého
kraje
www.inovace.upol.cz

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

PŘÍNOSY REALIZACE PROJEKTU „INOVACE PROPEDEUTICKÝCH
DISCIPLÍN PRO STUDIJNÍ OBORY SE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKOU
Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci byl od října 2010 do září 2013 řešitelem projektu s názvem „Inovace
propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“
(zkrácený

název:

Inovace

propedeutik),

registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/15.0257.
Cílem projektu bylo prostřednictvím modernizace a optimalizace propedeutických
disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů studijních oborů se speciální
pedagogikou.
Koncepce vysokoškolské přípravy studentů oborů se speciální pedagogikou je
pomyslně rozdělena do dvou etap. Posluchači nejdříve prochází studiem
propedeutických disciplín, které jsou základem pro další etapu, výuku již zcela
konkrétně zaměřených profilových disciplín toho kterého oboru zacíleného na práci
s lidmi s konkrétním druhem postižení nebo znevýhodnění. Podobně jako u jiných
oborů i zde platí, že čím kvalitněji student uchopí obecné poznatky, tím lépe pronikne
do profilových disciplín. Cílem řešeného projektu bylo zdokonalit přípravu studentů
právě v propedeutikách.
Na výuce propedeutických disciplín se podílejí, kromě odborníků z Ústavu
speciálněpedagogických

studií

Pedagogické

fakulty

Univerzity

Palackého

v Olomouci, také odborníci z jiných fakult Univerzity Palackého. Jedná se např.
o lékařské propedeutiky, kde jsou vyučujícími zkušení odborní asistenti a docenti
z Lékařské fakulty. Dále se na ní podílejí pedagogičtí pracovníci dalších kateder
a pracovišť Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, například Katedra

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

18

11. číslo, ročník 2013

psychologie a patopsychologie atd. Tím je zajištěno kvalitní předání důležitých
poznatků z těchto, pro speciální pedagogy nezbytných, oblastí.
Podstatou řešeného projektu byla realizace komplexních změn v daném segmentu
pregraduální přípravy speciálních pedagogů a vybudování moderního provázaného
systému ucelené podpory propedeutických disciplín v rámci přípravy studentů oborů
se speciální pedagogikou.
Průběh realizace projektu lze rámcově rozdělit do čtyř základních etap:
1) Tvorba inovovaných kurikul
Prvním krokem řešení projektu bylo vytvoření nových moderních kurikul 18
vybraných propedeutických disciplín. Konkrétně se jednalo o kurikula z oblasti
lékařských, psychologických, speciálněpedagogických a sociálně právních
propedeutik.
V rámci jednotlivých propedeutik byla nejdříve navázána spolupráce s příslušným
odborníkem, který se dané disciplíně věnuje a který ji zároveň vyučuje u studentů
oborů se speciální pedagogikou. Po navázání spolupráce a seznámení se záměry
projektu začali odborníci pracovat na inovaci kurikul tak, aby tato nově navrhovaná
kurikula odpovídala nejen nejmodernějším trendům v této oblasti, ale zejména aby
byla „šitá na míru“ potřebám budoucích speciálních pedagogů. Celkové pojetí
formální a obsahové stránky jednotlivých kurikul bylo prezentováno a diskutováno na
celkem pěti workshopech. Během diskuse byla představa autorů kurikul
konfrontována s hledisky dalších odborníků, účastnících se workshopu. Do definitivní
podoby kurikul se tak promítl úhel pohledu pracovníků působících na Ústavu
speciálněpedagogických studií PdF UP, zástupců z řad studentů a také odborníků
z praxe.
2) Evaluace inovovaných kurikul
Inovovaná kurikula začala být postupně podle harmonogramu plnění využívána ve
výuce propedeutických disciplín u studijních oborů se speciální pedagogikou
v prezenční i kombinované formě studia. V závěru semestru/výuky byl pak celý
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průběh evaluován studenty a také samotnými pedagogy prostřednictvím evaluačních
dotazníků. Výsledky evaluace byly dále diskutovány a zapracovány do finální podoby
jednotlivých kurikul propedeutických disciplín.
3) Vydání studijních textů
Dalším krokem inovace bylo vydání studijních textů odrážejících obsahovou proměnu
jednotlivých kurikul příslušných propedeutických disciplín. Jedná se o publikace,
které jsou cílené pro studenty speciální pedagogiky a které zároveň odpovíd
ají současné koncepci jednotlivých oborů. V rámci řešení projektu bylo vydáno 16
publikací v tištěné a v elektronické podobě. Podrobnější informace o vydaných
publikacích lze nalézt na webových stránkách http://www.inovace.upol.cz/.
4) Evaluace inovovaných kurikul a studijních textů
Finální podoba jednotlivých kurikul společně s nově vydanými studijními texty byla
postupně využívána ve výuce propedeutických disciplín u studijních oborů se
speciální

pedagogikou

v prezenční

i

kombinované

formě

studia.

V závěru

semestru/výuky se studenti a pedagogové mohli vyjádřit k finální podobě kurikul
a současně k nově vydaným studijním textům prostřednictvím evaluačních
dotazníků. Jednalo se tak o druhou fázi evaluace, ve které prostřednictvím
evaluačních dotazníků hodnotili inovovaná kurikula a nově vydané studijní texty
k propedeutickým disciplínám.
Součástí řešeného projektu bylo i získávání informací ze zahraničí prostřednictvím
realizace zahraničních pracovních cest – konkrétně do Velké Británie a Německa.
Vyvrcholením

celého

průběhu

řešení

projektu

bylo

uspořádání

závěrečné

konference, která se konala ve dnech 10. – 11. září 2013. Konference prezentovala
průběh, výsledky a výstupy řešení projektu a zároveň také přinesla zkušenosti
s pojetím studia propedeutických disciplín u studijních oborů se speciální
pedagogikou v zahraničí. Hlavní příspěvky jsou součástí sborníku ze závěrečné
konference.
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Dne 18. září 2013 se uskutečnil specializační diseminační workshop, na kterém
členové projektového týmu prezentovali výsledky řešení projektu a závěry
z konference cílové skupině.
Závěr
Z dosavadní zpětné vazby od cílové skupiny si dovolujeme usuzovat, že se jednalo
o projekt, který byl užitečný a prostřednictvím kterého se skutečně podařilo zkvalitnit
pregraduální

přípravu

speciálněpedagogických

budoucích
studií

speciálních

Pedagogické

pedagogů

fakulty

Univerzity

na

Ústavu
Palackého

v Olomouci. To dokládají i výroky uvedené v evaluačních dotaznících studentů,
z nichž pro názornost alespoň některé uvádíme. Velice pozitivně byly hodnoceny
zejména vydané studijní texty: „Děkujeme, moc nám kniha pomohla.“ „Výborné, více
takových.“ „Kniha se mi líbí, myslím si, že je ke studiu dobrá a přehledná.“ „Velký
přínos je v tom, že byla publikace napsaná přímo pro speciální pedagogiku.“
„Problematika v ní je adekvátní a přínosná pro speciální pedagogy.“
Naším cílem je, aby se inovovaná kurikula a studijní texty využívaly i nadále po
skončení projektu a aby získané zkušenosti byly v maximální možné míře aplikovány
do dalších inovací propedeutických disciplín. Podrobnější informace o projektu lze
získat na webových stránkách: http://www.inovace.upol.cz/ nebo na emailové
adrese: Projekt.Inovace@seznam.cz
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Novinky v 7. Rámcovém programu EU
Ve dnech 10. 10. 2013 až 14. 11. 2013 byly vyhlášeny nové výzvy
7. RP Evropské unie ve Specifických programech Kapacity,
Spolupráce, Lidé, CIP – EIP.
Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde.
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU
Brusel
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
 Vědní politika
 Finance, management, duševní vlastnictví
 Další informace a analýzy
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE





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

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. RP a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
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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
Evropská rada projednala digitální ekonomiku a inovace
V průběhu prvního dne summitu Evropské rady dne 24. října 2013 diskutovali
předsedové vlád a hlavy států členských zemí EU problematiku Digitální agendy
a inovací. Závěry týkající se těchto oblastí zdůrazňují zejména zásadní úlohu digitální
ekonomiky pro konkurenceschopnost Evropy a návazné nezbytné investice ze strany
členských států, zvláště do nových strategických technologií jako je Big data a Cloud
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computing. Souvisí s tím i závazek vytvořit do konce r. 2015 Digitální jednotný trh
a navazující elektronické služby, jako je e-fakturace, e-státní správa, e-zdraví či
e-veřejné zakázky. Urgentní je i nutnost zaplnit volná pracovní místa v sektoru ICT
a proškolit občany – k tomu lze využít Evropské strukturální a investiční fondy,
integrovat digitální dovednosti do učebních osnov, podpořit cílenou mobilitu
pracovníků a aktivně používat novou klasifikaci Evropských dovedností/kompetencí,
kvalifikací

a

povolání

(European

Skills/Competences,

Qualifications

and

Occupations, ESCO)! .
V části týkající se inovací znovu připomněla Evropská rada zásadní význam investic
do výzkumu a inovací pro trvalý růst a produktivitu. V průběhu uplynulých dvou let
sice došlo k pokroku (např. společné programování, každoroční monitorování
pokroku v rámci strategie Evropa 2020, příprava vzniku Observatoře pro výzkum
a inovace či návrh indikátoru pro inovační výstupy), nicméně přetrvávají nedostatky
v komercializaci nápadů. EU musí koordinovaněji využívat existující nástroje (granty,
před-obchodní zadávání veřejných zakázek a rizikový kapitál), relevantní unijní
programy (zvláště program pro výzkum a inovace Horizont 2020 a program pro
konkurenceschopnost podniků COSME). Doporučila co nejrychlejší schválení nových
etap společných technologických iniciativ (JTIs) a zvýšené úsilí na národních
úrovních. K Evropskému výzkumnému prostoru (ERA), který má být plně funkční do
konce r. 2014, očekává Evropská rada zrychlení strukturálních reforem národních
systémů v návaznosti na zprávu o pokroku, kterou vypracovala Evropská komise
a která identifikuje slabá místa. Pokrok znovu posoudí Evropská rada na svém
zasedání v únoru 2014.
Tiskovou zprávu ze summitu naleznete zde (výše zmíněná témata obsahují články
1–18 (str. 2–7).
JRC zahájilo Podunajské inovační partnerství
Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC) formálně zahájilo
Podunajské inovační partnerství dne 29. října 2013 v rumunské Bukurešti.
Partnerství sdružuje vysoké školy, výzkumná centra, kanceláře pro transfer

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

24

11. číslo, ročník 2013

technologií a místní a národní vlády ze 14 zemí včetně evropských subjektů, a je
nedílnou součástí vědecké podpory JRC Podunajské strategii. Akci zahájil zástupce
generálního ředitele JRC Vladimír Šucha a rumunský náměstek pro výzkum Tudor
Prisecaru. Další informace včetně odkazů na prezentace jsou k dispozici zde.
Jmenování expertních skupin pro Horizont 2020
Evropská komise jmenovala členy expertních poradních skupin pro Horizont 2020.
15 poradních skupin představuje poradní orgán Evropské komise v záležitostech
příprav pracovních programů pro Horizont 2020. Z více než 15 000 přihlášek bylo
vybráno na 400 expertů pro jednotlivé skupiny (počet členů v každé skupině je
v rozmezí 20–30). Přehled členů jednotlivých skupin bude postupně zveřejňován tak,
jak budou přicházet Evropské komisi potvrzení ze strany expertů o přijetí role člena
poradní skupiny. Více informací naleznete na stránce zde.
Finance, management, duševní vlastnictví
Brožurka EK k IPR
Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby publikovalo stručnou
brožuru o právech k duševnímu vlastnictví pod názvem „Intellectual Property Rights:
Europe´s asset, Europe´s priority”. K dispozici je ve třech jazykových verzích:
v němčině, angličtině a francouzštině zde.
Aktuální vydání European IPR Helpdesk Bulletinu
Tématem prvního článku 11. čísla bulletinu je otevřený přístup v 7. RP
a v Horizontu 2020 a jeho význam pro Evropský výzkumný prostor (ERA). Další
článek poskytuje přehled duševních práv v H2020 a srovnání se 7. RP. Tématem
dalšího příspěvku, jehož autorem je INTA (International Trademark Association), je
zhodnocování duševního vlastnictví a využívání Madridského systému malými
a středními podniky. Další dva články se zaměřují na spolupráci s Enterprise Europe
Network (EEN) – první popisuje Průvodce IPR, který byl vytvořen pro poradce EEN,
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a druhý obsahuje rozhovor s tureckým vyslancem pro European IPR Helpdesk.
Bulletin je dostupný zde.
Čtyřicetileté výročí Evropské patentové úmluvy
Dne 17. října 2013 v Mnichově oslavil Evropský patentový úřad (EPO) 40. výročí
vzniku Evropské patentové úmluvy (European Patent Convention, EPC) za účasti
předsedy EPO Benoît Battistelliho a předsedy Evropské rady Hermana Van
Rompuye. Úspěchem je významný nárůst patentových přihlášek: ze 4 000 v r. 1978
na cca 260 000 v r. 2012. Detailní informace o oslavách jsou k dispozici zde, včetně
odkazu na fotografie.
Summit duševního vlastnictví 2013
Letošní Summit duševního vlastnictví (IP Summit 2013) se koná ve dnech 9.–11.
prosince 2013 v Paříži za organizační podpory francouzského Úřadu průmyslového
vlastnictví. V průběhu tří dnů budou prostřednictvím přednášek, plenárních zasedání
a workshopů projednány nejnovějších aktivity zvláště v oblasti patentů a ochranných
známek. Další informace jsou k dispozici zde.
Workshop k přípravě projektů v H2020
Společnost TuTech Innovation organizuje dne 12. prosince 2013 v Hamburku (DE)
workshop k přípravě projektů do nového rámcového programu Horizont 2020 (How
to produce a winning proposal in Horizon 2020). Mezi jiným se workshop zaměří na
způsob, jak zohlednit nové aspekty kritérií “impakt” a “inovace”. Detaily naleznete
zde.
Další informace a analýzy
Konference k makro trendům v aplikovaných vědách
Ve dnech 20.–21. prosince 2013 se v Paříži koná konference „MacroTrend
Conference on Applied Science: Paris 2013”. Akce pokryje různorodou škálu oborů
včetně chemie, věd o Zemi a oceánografie. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
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Inovační konvent 2014
Evropská komise oznámila datum v pořadí druhého inovačního konventu. Tato akce
se uskuteční v Bruselu ve dnech 10.-11. března 2014, Komise očekává okolo 2000
účastníků. Registrace bude otevřena koncem listopadu. První ročník inovačního
konventu se uskutečnil na podzim roku 2011. Podrobnější informace naleznete zde.
Konference QPR
Ve dnech 9.–11. dubna 2014 se v Adelaide (Austrálie) bude konat 11. ročník bienální
konference ke kvalitě v postgraduálním výzkumu (Quality in Postgraduate Research,
QPR). Akce je určena odborníkům, praktikům, státním úředníkům, manažerům
a vedoucím pracovníkům vysokých škol, podílejících se na rozvoji a poskytování
doktorského vzdělávání. Hlavním tématem bude kvalita kontroly a management
postgraduálních vědeckých titulů. Další informace včetně programu a registrace
naleznete zde.
Rok spolupráce ve vědě s Ruskem
V průběhu roku 2014 budou probíhat akce v rámci tzv. EU-Russia Year of Science.
Tyto akce by měly pomoci rozvíjet spolupráci EU s Ruskem v oblasti výzkumu,
inovací a vyššího vzdělávání. Pod hlavičkou Year of Science je možné aktivně
uspořádat vlastní akci. Více informací naleznete zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
Průmyslové biotechnologie v UK a Irsku
Dne 19. listopadu 2013 organizuje konsorcium BIO-TIC jednodenní bezplatný
workshop věnovaný diskuzi k vývoji průmyslových biotechnologií ve Spojeném
království a Irsku. Cílem workshopu, který je součástí regionálních akcí pořádaných
konsorciem BIO-TIC po celé Evropě, je vytvořit integrovanou cestovní mapu a akční
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plán úspěšného vývoje průmyslových biotechnologií v Evropě. Více informací
o semináři naleznete zde.
Seminář CEN-CENELEC: Zlepšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče
Sdružení CEN-CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci a Evropský výbor pro
elektrotechnickou standardizaci) organizuje dne 10. prosince 2013 v Bruselu seminář
věnovaný standardizačním opatřením v oblasti zdravotnické péče. Cílem semináře je
představit standardizační opatření v oblasti zdravotnické péče a výměna zkušeností
a

názorů

zainteresovaných

aktérů

(zástupců

pacientů,

Evropské

komise,

zdravotnického personálu, veřejných autorit, apod.). Seminář není zpoplatněn. Více
informací, včetně registrace, naleznete zde.
Závěrečná konference projektu EcoTroFood
Ve dnech 17.–18. prosince 2013 organizuje projekt EcoTroFood v Bruselu svou
závěrečnou konferenci, kde budou představeny výsledky projektu a zahájena činnost
sítě Ecotrophelia Circle (on-line platforma pro šíření aktivit v oblasti výzkumu potravin
a sloužící k podpoře eko-technologického transferu). Více informací, včetně
registrace, naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace
Zemědělské opatření v Rámcovém nařízení o vodních zdrojích
Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) publikovalo příklady
a strategie k úspěšnému výběru zemědělských opatření pro implementace
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Rámcového nařízení o vodních zdrojích 2000 (tzv. 2000 Water Framework Directive,
WFP). Více informací o platformě River Basins Network (Nově vytvořená síť pro
monitoring a zpětnou vazbu implementace WFP) naleznete zde. Zprávu pod názvem
„River Basin Network on Water Framework Directive and Agriculture“ naleznete zde.
Zpráva iniciativy pro inovativní léčiva IMI
Bibliometrická analýza Společné technologické iniciativy pro inovativní medicínu IMI
představuje přehled 37 doposud financovaných projektů, které zveřejnily na 480
odborných publikací s průměrnými citacemi 2x vyššími než světový průměr.
Dokument se dále mj. zabývá intersektorovou stránkou spolupráce v projektech IMI.
Kompletní zpráva je k dispozici zde.
Šlechtění rostlin a inovativní zemědělství – studie STOA
STOA Evropského parlamentu (Science and Technology Options Assessment)
zveřejnila v rámci projektu Technologické možnosti zajištění potravin pro 10 miliard
lidí (''Technology options for feeding 10 billion people“) studii věnovanou
problematice šlechtění rostlin a inovativnímu zemědělství. Kompletní studii naleznete
zde.
Plýtvání potravinami - studie STOA
Studie o možnostech snížení plýtvání potravin, vypracovanou orgánem STOA
Evropského parlamentu v rámci projektu Technologické možnosti zajištění potravin
pro 10 miliard lidí (''Technology options for feeding 10 billion people“) naleznete
zde.
Výroční zpráva platformy Food Drink Europe
Evropská platforma Food Drink Europe zveřejnila výroční zprávu za rok 2012.
Dokument naleznete zde.
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3. výroční iniciativy společného programování FAACE
Společná programová iniciativa FAACE (zemědělství, zabezpečení produkce
potravin a změna klimatu) oslavila třetí rok své činnosti. Současně byl zveřejněn
první dvouletý implementační plán 2014-2015, který zavádí nové společné aktivity
v oblasti působení FAACE. Tento dokument, stejně jako prezentace z výroční akce,
naleznete na stránkách FAACE zde.
Záznam z akce Feeding Europe in times of crisis: Towards a more resilient
food system
Záznam z konference, která se uskutečnila dne 17. října 2013 v Evropském
parlamentu, naleznete zde.
Zpráva institutu pro vědy o živé přírodě
Mezinárodní institut pro vědy o živé přírodě (ILSI Europe) vydal návrh dokumentu
o aktivitách plánovaných na rok 2014. Publikaci naleznete zde.
IGLO Open ke společenské výzvě Zdraví
Záznam kanceláře CZELO z pravidelné měsíční akce sdružení IGLO, která se
konala dne 1. 10. 2013 na téma Společenská výzva Zdraví v novém rámcovém
prgramu Horizont 2020, je k dispozici zde.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu
Partnerská burza EU – KETs v Horizontu 2020
Dne 29. listopadu 2013 francouzské a německé Národní kontaktní body (NCPs)
a Enterprise Europe Network Alsace pořádají partnerskou burzu EU – KETs
v Horizontu 2020, se zaměřením na nanotechnologie, pokročilé materiály, výrobu
a zpracování. Účastníci budou mít příležitost představit své návrhy projektů a setkat
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se se zástupci firem/SMEs, univerzit a výzkumných organizací za účelem výměny
nápadů a zkušeností. Cílem je připravit cestu pro budoucí spolupráce a evropské
projekty, včetně témat pro výzvy pro rok 2014 a 2015. Více informací naleznete zde.
ITEA & ARTEMIS summit
Ve dnech 4. až 5. prosince 2013 se ve švédském Stockholmu uskuteční společný
summit technologické iniciativy ARTEMIS (vestavěné systémy) a ITEA (klastr
EUREKA v oblasti softwarových systémů a služeb). Téma summitu jsou inovace
v softwaru: jak podporovat high-tech zaměstnanost a průmysl. Více informací o akci,
včetně registrace, naleznete na stránkách zde.
Humanitní vědy - výzvy a příležitosti v digitálním věku
Ve dnech 5.–7. prosince 2013 se v německém Hannoveru uskuteční konference
věnovaná humanitním vědám, jejich příležitostem a výzvam v současném digitálním
věku. Akci organizuje nadace Volkswagen a cílem je přiblížit a sladit komunikaci
mezi protagonisty digitálních nástrojů a těmi, kteří zastávají tradiční přístupy
k humanitním vědám. Více informací o programu a registraci naleznete na stránkách
zde.
Mezinárodní konference k technologiím pro podzemní prostory
Akce nazvaná “2013 International Conference on Underground Space Technology”
se koná ve dnech 13.–14. prosince 2013 ve Stockholmu (Švédsko). V důsledku
ambicióznějšího rozvoje měst a regeneračních projektů bude využívání podzemních
prostor vyžadovat vyspělejší technická řešení. Konference proto poskytne zázemí
inženýrům, projektantům a developerům k představení výzkumných výsledků
a k diskusi o aplikacích podzemních technologií. Jedná se o příležitost navázat
vztahy obchodní či v oblasti výzkumu. Další informace jsou zde.
ICIS 2013
Ve dnech 15.–18. prosince 2013 se v italském Miláně uskuteční konference ICIS
2013 – výroční setkání Asociace pro informační systémy (AIS), která sdružuje
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univerzity z 95 zemí světa. Jedná se o nejvýznamnější setkání zástupců akademie
a aplikační sféry v oblasti informačních systémů. Tématem letošní konference je
utváření společnosti skrze design informačních systémů (Reshaping Society Through
Information Systems Design). Více informací o programu konference a registraci
naleznete na stránkách zde .
PRACE zimní škola
V dnech 10.–13. února 2014 se v izraelském Tel Avivu uskuteční zimní škola
organizovaná

výzkumnou

infrastrukturou

PRACE

(Partnership

for

Advance

Computing in Europe). Zimní škola je rozdělena do dvou tematických okruhů
– workshop "The Future of HPC: Israeli Innovation" zaměřený na praktické příklady
izraelských firem a výzkumníků, kteří vyvíjejí HPC technologie a workshop na téma
jak využívat zdroje v rámci PRACE. Více informací naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
Další programy a informace
Investice elektronického sektoru v Evropě
Elektronická stretagie pro Evropu, přijatá Evropskou komisí v květnu 2013,
představuje cíle sektoru elektroniky pro rok 2020 a tvoří základ podpory oborů
elektroniky při jejich rozvoji. Cíle do roku 2020 jsou podpořit investice do elektroniky
ve výši 100 mld. € zdvojnásobit hodnotu evropské produkce mikročipů a vytvoření
250 tis. nových přímých pracovních míst. Deset evropských vedoucích společností
(tzv. Eletronics Leaders Group, ELG) v elektronice nyní připravuje tzv. cestovní mapu
impelmentace strategie. Více informací o činnosti ELG naleznete v tiskové zprávě
zde.
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Nová úroveň biometrických bezpečnostních systémů
V posledních letech se software pro rozpoznávání hlasu a identifikaci otisků prstů
dostal ze sci-fi filmů do běžných zařízení každodenního života (tablety, chytré
telefony). Konsorcium TABULA RASA si stanovilo zjistit, jak účinně tento software
funguje, zejména co se týče ochrany proti narůstajícímu fenoménu falšování identity
(spoofing), který se projevuje zneužitím běžných dat jako fotek či hlasových
záznamů, k rozvratu nebo přímému útoku na biometrické systémy. V rámci
výzkumného projektu financovaného EU byla provedena analýza možných útoků
a vyvinuta protiopatření, která např. rozpozná příznaky života (mrkání, pocení)
a zlepší tak bezpečnost těchto systémů. Díky takovýmto znalostem bude možné
posílit imunitu biometrických senzorů, což otevře nové možnosti pro biometrické
technologie a díky komercializaci umožní evropskému průmyslu udržet své vedoucí
postavení. Celé memorandum Evropské komise k projektu TABULA RASA si můžete
přečíst zde.
Konference ManuFuture 2013
Zprávu kanceláře CZELO z konference ManuFuture 2013, která se konala ve dnech
7.–8. 10. 2013 ve Vilniusu, naleznete zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Konference European Space Solutions
Ve dnech 5.–7. listopadu 2013 se v německém Mnichově koná „European Space
Solutions Conference,“ třídenní konference, která spojí podnikatelský a veřejný
sektor s uživateli a vývojáři řešení založených na kosmonautice. Účastníci získají
poznatky o aktuálním vývoji a potřebách společnosti, dozvědí se, jak kosmická
technologie může změnit jejich život/busniess a získají informace o podpoře
a finančních příležitostech pro podnikání, SMEs a jednotlivce. Více informací
naleznete zde.
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Valné shromáždění FCH JTI
Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík organizuje 13.
listopadu

v Bruselu

šesté

valné

shromáždění

pro

zainteresované

aktéry.

Shromáždění bude mimo jiné diskutovat pokračování aktivit v programu Horizont
2020 a balíček pro inovační investice nedávno schválený EK. Další informace
naleznete zde.
Informační den Clean Sky 2
Dne 21. listopadu 2013 pořádá společná technologická iniciativa Clean Sky obecný
informační den k pokračování iniciativy pod hlavičkou Clean Sky 2. Akce se
uskuteční v Bruselu a představí hlavně samotný program, pravidla účasti a postup
podávání návrhů projektů. Podrobnosti naleznete zde.
Strategický plán EIP pro chytrá města a komunity
Dne 26. listopadu 2013 se v Bruselu uskuteční zahajovací konference ke
strategickému dokumentu Evropského inovačního partnerství pro chytrá města
a komunity (EIP Smart Cities and Communities). Na akci se budou především
diskutovat aktivity navržené tímto strategickým implementačním plánem (SIP).
Registraci a podrobnosti naleznete zde.
Každoroční akce Asociace evropských leteckých výzkumných ústavů
Dne 3. prosince 2013 pořádá Asociace evropských leteckých výzkumných ústavů
(EREA) v Bruselu svou každoroční událost „EREA Annual Event.“ Hlavní řeč letos
pronese Jean Botti, finanční ředitel Evropské společnosti pro leteckou obranu
a vesmír (EADS) a poté proběhne udělení ceny EREA za nejlepší vědecký článek
roku 2013. Registrovat se na tuto událost je možné do 25. listopadu 2013 zde.
Informační den: energetika v Horizontu 2020
Dne 5. prosince 2013 v Bruselu Evropská komise pořádá informační den zaměřený
na oblast energetiky v Horizontu 2020. Tato akce poskytne účastníkům příležitost
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získat nezbytné informace o výzvách k předkládání návrhů, jež budou otevřeny
v roce 2014 a 2015. Očekává se, že tyto výzvy budou zahrnovat energetickou
účinnost, konkurenceschopné nízkouhlíkové energie a Smart Cities. Zmíněn bude
i program EURATOM. Energy Information Day účastníkům také umožní budovat síť
kontaktů, získat odpovědi na své otázky a porozumět novým, zjednodušeným
pravidlům účasti v Horizontu 2020. Více informací a registraci naleznete zde.
První evropské symposium o recyklaci letadel
Ve dnech 12.–13. prosince 2013 se v německém Stuttgartu bude konat první
evropské
předsedá

symposium

o

recyklaci

letadel.

Cílem

symposia,

kterému

Pforzheimská univerzita, bude upozornit na nejnovější technologie,

obchodní a manažerské postupy a vědecké výsledky týkající se aviatiky, motorů,
trupů letadel, podvozků a komponentů letadlového interiéru. Konference bude
zároveň příležitostí pro všechny zainteresované strany v oblasti leteckého průmyslu,
materiálů a dodávek produktů, recyklace a odpadového hospodářství, aby diskutovali
o aktuálním stavu a potenciálu technologií používaných při vyřazování letadel
z provozu a jejich recyklaci. Více informací naleznete zde.
Underground Space Technology
Ve švédském hlavním městě Stockholmu se bude konat ve dnech 13. - 14. prosince
2013 konference věnovaná „Underground Space Technology“. Konference bude
příležitostí pro osobní setkání mezi delegáty a navázání budoucích obchodních
partnerství. Podrobnější informace naleznete zde.
Informační den k dopravě v Horizontu 2020
Evropská komise pořádá dne 18. prosince 2013 v Bruselu informační den
a partnerskou burzu zaměřené na oblast „Smart, Green and Integrated Transport“
programu Horizont 2020. Hlavním cílem akce bude představit podobu výzev pro rok
2014. Vzhledem k vysokému zájmu o informační dny doporučujeme zaregistrovat se
co nejdříve. Více informací naleznete zde.
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Konference k makro trendům v aplikovaných vědách
Ve dnech 20.–21. prosince 2013 se v Paříži koná konference „MacroTrend
Conference on Applied Science: Paris 2013”. Akce pokryje různorodou škálu oborů
včetně chemie, věd o Zemi a oceánografie. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
7. evropská konference o zemním plynu
The Energy Exchange pořádá letos již sedmý ročník Evropské plynové konference,
která si upevnila svou pověst místa každoročního setkání mezinárodní komunity
zemního plynu. Konference se bude konat ve dnech 28.–30. ledna 2014 ve Vídni
a shromáždí přes 300 hlavních představitelů a zástupců regionálních vlád, vedoucích
pracovníků průmyslu a tzv. opinion leaders. Bude se tak jednat o ideální prostor
a příležitost pro analýzu současné situace a hledání řešení, kterak překonat
problémy, jimž v současné době čelí plynárenský sektor. Více informací naleznete
zde.
Summit EU – ASEAN k letectví
Ve dnech 12.–14. února 2014 se bude konat v Singapuru summit EU – ASEAN pro
letectví. Cílem summitu, který je organizován společně DG MOVE Evropské komise
a pracovní skupinou ASEAN pro leteckou dopravu, bude posílení strategického
dialogu a partnerství mezi zeměmi EU a ASEAN. Podrobnější informace naleznete
zde.

Výzvy 7. rámcového programu 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 institutu pro vědy o živé přírodě
Mezinárodní institut pro vědy o živé přírodě (ILSI Europe) vydal návrh dokumentu
o aktivitách plánovaných na rok 2014. Publikaci naleznete zde.
Nový web a magazín pro mobilitu
Doprava a mobilita mají nové webové stránky a magazín. Portál je rozdělen na
informace o prostředcích veřejné dopravy, smart cities a službách. Přístup na stránky
získáte zde.
Nový ředitel pro Galileo v EK
Novým ředitelem oddělení pro Galileo v DG Entreprise Evropské komise se stal
Němec Matthias Petschke. Podrobnosti o jeho profesním životopisu naleznete zde.
Přijetí Strategického prováděcího plánu pro Smart Cities
Skupina na vysoké úrovni pro Evropské inovační partnerství (EIP) „Smart Cities and
Communities“ na svém zasedání 14. října 2013 přijala Strategický prováděcí plán pro
činnost partnerství. Plán se zaměřuje na tři konkrétní oblasti: udržitelnou městskou
mobilitu, udržitelné čtvrti a integrované infrastruktury energií, ICT a dopravy.
Základem všech aktivit budou otevřená data a společné standardy datových formátů,
jež zajistí interoperabilitu a reprodukovatelnost všech dosažených výsledků
a technologií. Detaily o těchto a dalších krocích budou zveřejněny 26. listopadu 2013
při příležitosti oficiálního spuštění strategického plánu. Ten je k dispozici ke stažení
zde.
Závěrečná konference iniciativy CONCERTO
V dnech 22. a 23. října 2013 se v Bruselu konala závěrečná konference iniciativy
CONCERTO. Tato iniciativa fungovala v rámci 6. a 7. RP v letech 2005–2009.
Během tohoto období vypsala 3 výzvy pro podávání návrhů projektů v oblasti
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energetické účinnosti ve městech a městských částech. Záznam kanceláře CZELO
naleznete zde.
Společné zahajovací setkání k účinnému využívání zdrojů
Dne 5. listopadu 2013 Ředitelství pro životní prostředí DG RTD oficiálně zahájilo
čtrnáct nových výzkumných a demonstračních projektů v oblasti účinného využívání
zdrojů, v rámci kterých bude poskytnuto více než 40 milionů EUR na podporu
činnosti více než 140 vědců a podnikatelů pocházejících z 19 různých evropských
zemí. Špičkoví vědci v oblasti účinného využívání zdrojů identifikují nová ekologická
inovativní řešení a nápady k efektivnějšímu evropskému hospodářství a skupina
perspektivních firem, z nichž 4 z 5 jsou malé a střední podniky, je připravena
demonstrovat tyto myšlenky v rámci pilotních projektů. Více informací naleznete zde.
Druhá výzva pro akční skupiny EIP pro vodu
Evropské inovační partnerství pro vodu (EIP Water) vyhlásilo druhou výzvu pro
vytváření akčních skupin. Tyto akční skupiny jsou sdruženími aktérů, kteří pracují na
tématech vztahujících se k osmi hlavním prioritám EIP. Činnost akčních skupin je
klíčovou součástí implementační fáze partnerství. Výzva bude otevřena do
31. prosince 2013. Podrobnosti naleznete zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Mezinárodní konference k vědě ve společnosti
Ve dnech 22.–23. listopadu 2013 se ve Varšavě (Polsko) koná Mezinárodní
konference k vědě ve společnosti. Záměrem akce je projednat problematické otázky
z oborových a mezioborových oblastí věd, zvláště vztahy mezi vědou a společností.
Ke klíčovým tématům bude patřit: společenský dopad věd, etika ve vědě a metody
sdílení znalostí. Podrobnosti jsou dostupné zde.
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Konstrukce národních narativů a politika paměti v regionu střední a východní
Evropy po roce 1989
Ve dnech 28.–29. listopadu 2013 se v litevském Vilniusu bude konat konference o
budování

národních

historických

narativů

a

o

politice

paměti, která

bude

cílit především na vědce z oblasti sociálních a humanitních věd. Konference zahrnuje
témata jako teoretické problémy vztahu paměti a historie,“ „národní hrdinové – mezi
legendou a politickým řádem,“ nebo „dělení národního dědictví.“ Pro více informací
pokračujte zde.
43 odstínů sociálních a humanitních věd v H2020?
Dne 2. prosince 2013 Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) pořádá
v Bruselu již druhou akci o společenských a humanitních vědách (SSH), tentokrát
pod názvem „43 odstínů SSH v Horizontu 2020.“ Na této akci profesor Wim van den
Doel, děkan Fakulty humanitních studií na univerzitě v Leidenu a předseda LERU
SSH Community, předloží vyhodnocení návrhů pracovních programů H2020
z pohledu SSH. Provede zejména důkladnou analýzu 6. společenské výzvy
„Inclusive, innovative and reflective societies“ a začlenění SSH do dalších šesti
výzev. Více informací bude brzy k dispozici zde.
Řešení společenských problémů prostřednictvím strategických partnerství
mezi univerzitami a průmyslem
Bruselská kancelář aliance EuroTech, která sdružuje univerzity prezentující
nejmodernější přístupy v řešení klíčových výzev Evropy, organizuje sérii akcí na
vysoké úrovni s cílem šířit a diskutovat tyto přístupy mezi zainteresovanými subjekty
v EU. Jedna z těchto akcí proběhne 3. prosince 2013 v Bruselu a ponese název
„Řešení společenských problémů prostřednictvím strategických partnerství mezi
univerzitami a průmyslem.“ Mezi řečníky vystoupí např. rektor Eindhovenské
technologické univerzity, hlavní vědecká poradkyně předsedy Evropské komise nebo
viceprezident pro externí spolupráci Siemens Corporate Technology. Více informací
naleznete zde.
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Výzva k zasílání příspěvků na konferenci Progressive Economy
Ve dnech 5. až 6. března 2014 se v Bruselu koná každoroční ekonomická
akademická konference. Progressive Economy, v jejíž vědecké radě sedí např.
Joseph Stiglitz, Charles Wyplosz či syn J. K. Galbraitha, vyhlásila uzávěrku pro
zasílání abstraktů k příspěvkům k jednotlivým tématům do 25. listopadu 2013. Více
podrobností naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE

Akce k evropskému výzkumu
Konkurence a regulace v síťových odvětvích
Dne 22. listopadu 2013 bruselský think-tank Centre for European Policy Studies
(CEPS), ve spolupráci s Delft University of Technology, Švýcarským federálním
technologickým institutem v Lausanne a Florence School of Regulation na
Evropském univerzitním institutu, pořádá již šestou výroční konferenci o konkurenci a
regulaci v síťových odvětvích, která se uskuteční v Rezidenčním paláci v Bruselu.
Pro účastníky z oblasti businessu je registrační poplatek 300 euro, pro akademiky
200 euro. Program, registraci a další informace naleznete zde.
Řešení společenských problémů prostřednictvím strategických partnerství
mezi univerzitami a průmyslem
Bruselská kancelář aliance EuroTech, která sdružuje univerzity prezentující
nejmodernější přístupy v řešení klíčových výzev Evropy, organizuje sérii akcí na
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vysoké úrovni s cílem šířit a diskutovat tyto přístupy mezi zainteresovanými subjekty
v EU. Jedna z těchto akcí proběhne 3. prosince 2013 v Bruselu a ponese název
„Řešení společenských problémů prostřednictvím strategických partnerství mezi
univerzitami a průmyslem.“ Mezi řečníky vystoupí např. rektor Eindhovenské
technologické univerzity, hlavní vědecká poradkyně předsedy Evropské komise nebo
viceprezident pro externí spolupráci Siemens Corporate Technology. Více informací
naleznete zde.
Mezinárodní partnerská burza EEN
Ve dnech 5.–6. prosince 2013 se v Rize (Lotyšsko) uskuteční mezinárodní
partnerská burza, kterou organizuje lotyšská pobočka Enterprise Europe Network
(EEN). Akce se zaměří na průmyslovou výrobu, mechanické strojírenství,
kovovýrobu, automatizaci, elektroniku, elektrotechniku a nástroje. Účast je bezplatná
a cílená zejména na MSP, vědce, vysokoškolské a výzkumné instituce a organizace
pro transfer technologií. Registrace je otevřena do 19. 11. 2013 a žádosti o osobní
setkání je nutné podat do 25. 11. 2013. Další informace naleznete zde.
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace
Výroční zpráva evropské sítě EUREKA 2012
Evropská síť pro průmyslový výzkum EUREKA zveřejnila Výroční zprávu za rok
2012, kterou připravilo maďarské a turecké předsednictví v EURECE. Deset kapitol
na celkem 84 stranách poskytuje hloubkovou analýzu jednotlivých programů
EUREKY včetně přehledu o členských zemích. Zpráva je k dispozici zde.
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Nové číslo zpravodaje e-IRG
Druhé vydání newsletteru Reflexní skupiny pro e-infrastruktury (e-IRG) v r. 2013
obsahuje, mimo jiné, výstupy květnového semináře v Dublinu, informaci o e-IRG Bílé
knize, zprávu o právních otázkách a další zajímavosti. Aktuální číslo naleznete zde.
Zpráva o klastrech Eureky za rok 2012
V pěti kapitolách zpráva detailně popisuje, co jsou klastry Eureky a jejich pozitivní vliv
na nové ekonomické a společenské výzvy. Zpráva byla vypracována za tureckého
předsednictví v Eurece (07/2012 – 06/2013) a dostupná je zde.
Seminář k sociálním inovacím, Brusel 9. října 2013 – výstupy
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala
v Bruselu dne 9. října 2013 seminář “Social Innovation and Elderly Workers in the
Regions of Visegrad Countries”. Jednalo se o doprovodnou akci 11. Týdne
evropských regionů a měst (OPEN DAYS 2013), která přilákala na 40 účastníků.
Výstupy akce naleznete zde.
Pracovní skupina IGLO pro strukturální fondy + prezentace k Platformě S3
Záznam kanceláře CZELO ze zasedání Pracovní skupiny IGLO ke strukturálním
fondům dne 3. 10. 2013 na téma chytré specializace a Platforma S3 naleznete zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Seminář ERC ke genderovým otázkám
Dne 2. prosince 2013 organizuje v Bruselu pracovní skupina Evropské rady pro
výzkum (ERC) seminář věnovaný otázkám genderu – “On the way to the top:
providing equal opportunities for men and women in science and technology“. Cílem
semináře je výměna zkušeností expertů z různých evropských zemí k otázkám
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genderu a širšího zapojování žen do výzkumu. Více informací, včetně registrace a
programu, naleznete zde.
Konference QPR
Ve dnech 9.–11. dubna 2014 se v Adelaide (Austrálie) bude konat 11. ročník bienální
konference ke kvalitě v postgraduálním výzkumu (Quality in Postgraduate Research,
QPR). Akce je určena odborníkům, praktikům, státním úředníkům, manažerům
a vedoucím pracovníkům vysokých škol, podílejících se na rozvoji a poskytování
doktorského vzdělávání. Hlavním tématem bude kvalita kontroly a management
postgraduálních vědeckých titulů. Další informace včetně programu a registrace
naleznete zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další
Portál pro účastníky 7. RP – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace
Zpráva OECD k vědám, technologiím a průmyslu v r. 2013
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila dne 24. října
2013 zprávu pod názvem „Science Technology and Industry Scoreboard 2013“, která
vychází jednou za dva roky. Na 279 stránkách poskytuje přehled o trendech ve
vědách, technologiích a průmyslu s cílem zmapovat pokrok v oblasti inovací
a postavení zemí v globálním znalostním hospodářství. Podle zprávy vlády zemí
OECD v roce 2012 v průměru investovaly ekvivalent 0,8 % HDP do přímého
financování VaV doma i v zahraničí. Dalším významným poznatkem je, že v zemích
OECD se zvyšuje mobilita vědeckých pracovníků a spolupráce mezi výzkumnými
institucemi. Celou zprávu naleznete zde.
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Cestovní granty pro účast na informačních dnech Horizontu 2020
Národní ředitelství mezinárodních vztahů argentinského Ministerstva pro vědu,
techniku a produktivní inovace (MINCYT) prostřednictvím projektu ABEST III vyzývá
k předkládání žádostí o finanční podporu na akce zaměřené na usnadnění mobility
výzkumných pracovníků, koordinátorů, projektových manažerů, zástupců univerzit
a argentinských výzkumných institucí při EU a jejich evropských partnerů (včetně
NCPs) v Argentině. Účelem je podpořit účast na informačních dnech Horizontu 2020
(H2020) a organizovat (či účastnit se) setkání odborníků na podporu spolupráce mezi
výzkumnými týmy s ohledem na H2020, Evropské technologické platformy (ETPs),
Společné technologické iniciativy (JTIs) či Partnerství veřejného a soukromého
sektoru (PPPs). Žádosti budou hodnoceny ad-hoc sestavenou komisí a výsledky
výzvy budou sděleny příjemcům před 16. prosincem 2013. Více o podmínkách
financování najdete zde.
Výstupy z konference OPENING A DIRECT PATH FROM SCHOOL TO SCIENCE
Kancelář CZELO ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i.
(SSČ AV ČR) uspořádala dne 16. října 2013 v Bruselu půldenní konferenci s cílem
představit minulé i současné aktivity v oblasti zatraktivnění studia vědeckých oborů
mladé generaci a plány do budoucna v nové generaci unijních programů (Horizont
2020 a ERASMUS+). Detailní informaci včetně prezentací a fotogalerie naleznete
zde.
Prezentace z workshopu Open Days – akce COFUND
Na stránkách Open Days 2013 jsou k dispozici prezentace z workshopu k akci
COFUND Marie Curie, který organizovala Evropská komise dne 8. října 2013
v Bruselu. Podrobnosti naleznete zde.
Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO
Brusel
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