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VYHLÁŠENÍ VÝZVY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CZ A SK  
 

Ministerstvo zemědělství  

a rozvoje venkova SR jako 

řídící orgán ve spolupráci  

s Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR jako národním 

orgánem pro Operační 

program přeshraniční spolupráce SR– ČR 2007–13 vyhlašuje výzvu k předkládání 

žádostí o finanční příspěvek.  

Uzávěrka přijímání žádostí je 21. listopadu 2014 ve 12.00 hod. 

V rámci výzvy budou podporovány zejména výměny, síťování a propagační aktivity  

s přeshraničním dopadem a aktivní přeshraniční spoluprací. Podrobnější specifikace jednotlivých 

aktivit a další podmínky budou uvedeny ve výzvě. 
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Místo dopadu mikroprojektů je vymezeno na české straně územím NUTS III  

– Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj a na slovenské straně územím NUTS 

III – Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj. 

Více informací a podrobnosti výzvy zde.  

 

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI – VÝZVY 
 

Vláda České republiky schválila dne 19. června 

2012 svým usnesením č.  444  nový program 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

podporu výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU 

I“). Vyhlášení 4. veřejné soutěže. Výsledky  

3. veřejné soutěže.  

Čtvrtá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových 

projektů programu NPU I (identifikační kód programu: LO) je vyhlášena podle zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dne 3. listopadu 2014.  

Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na celém území ČR, kteří splňují podmínky 

programu, mj. úspěšné ukončení řešení předchozího projektu nebo jeho ukončení nejpozději do 

30. června 2015. Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu 

o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve schváleném programu 

a v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici: NPU I Zadávací dokumentace 

4VS.pdf, (647,48 kB).  

Žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na realizaci projektu výzkumu  

a vývoje je kompletně vytištěný, úplný návrh programového projektu zpracovaný podle zadávací 

dokumentace na předepsaných formulářích, které jsou zájemcům k dispozici: NPU I formuláře 

4VS.rar, (400,97 kB).  POZOR: NELZE POUŽÍT FORMULÁŘE Z PŘEDCHOZÍCH SOUTĚŽÍ.  

http://www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/&id=28&page=1
http://www.msmt.cz/file/34310_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34310_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34309_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34309_1_1/
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Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné 

soutěži dva informativní semináře (dne 12. prosince 2014 v 10 hodin). Bližší informace o místě 

konání a způsobu přihlášení zájemců jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.  

Kompletní návrh programového projektu musí být předán v tištěné i elektronické formě v jediné 

uzavřené obálce označené adresou poskytovatele a textem „NPU I – 4. veřejná soutěž  

– NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 

12 Praha 1 v úředních hodinách podatelny, a to nejpozději do 9. ledna 2015 do 14.00 

hodin. Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.  

Postup při přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže a způsob jejich hodnocení, vč. složení 

odborného poradního orgánu, zůstává v platnosti z předchozích veřejných soutěží (viz níže).  

Výsledky 4. veřejné soutěže budou zveřejněny dne 10. června 2015 na této internetové adrese. 

Datum zahájení řešení projektu programu NPU I na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 

podpory se předpokládá nejdříve v den následujícím po dni ukončení realizační fáze předchozího 

projektu Centra, nejdříve však dne 1. července 2015.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za 

podmínek stanovených v ustanovení § 24 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. 

 

VISEGRAD FUND – VÝZVY 
 

Visegrad Fund podporuje spolupráci 

mezi Českou republikou, Slovenskou 

republikou, Maďarskem a Polskem. 

Zapojení partnerů z těchto čtyř zemí je 

nezbytnou podmínkou pro podání 

projektu v rámci VF. 

1. Small Grants – termín odevzdání 1. 12. 2014 a 1. 3. 2015 – z nich je možné financovat 

vědecko-výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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2. Standards Grants – termín odevzdání 15. 3. 2015 – z tohoto typu projektů je možné 

financovat kulturní spolupráci, vědecko-výzkumné stáže a výzkumy, vzdělávací aktivity, 

mobility,   přeshraniční spolupráci a spolupráci v oblasti turismu. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/ 

3. Visegrad Scholarships – termín odevzdání 31. 1. 2015 – jedná se o Post-Master’s scholar-

ships a travel grants do zemí Albania (AL), Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Belarus (BY), Bosnia 

and Herzegovina (BA), Czech Republic (CZ), Georgia (GE), Hungary (HU), Kosovo 

(XK), Macedonia (MK), Moldova (MD), Montenegro (ME), Poland (PL), Russia (RU), Serbia (RS), 

Slovakia (SK), and Ukraine (UA). 

Více zde: http://visegradfund.org/scholarships/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/scholarships/
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POZVÁNKA NA KONFERENCI – CO (NE)MŮŽEME DÁT NAŠIM 

STUDENTŮM 

 

 

Studenti si často stěžují, že během studia 

nezískají kompetence, které jsou klíčové pro 

uplatnění na trhu práce. Podobně si stěžují  

i organizace, že musí absolventy de facto 

všechno znovu naučit. Je situace opravdu tak 

špatná? Anebo jde z části o mylné nářky studentů i zaměstnavatelů, kteří nedoceňují např. 

užitečnost teorie, abstraktního myšlení či metodologie. Nebo by se měla univerzita opravdu 

změnit? A pokud ano, jak moc?  

Srdečně vás zveme na dvoudenní konferenci projektu Modularizace manažerského  

a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace  

a propojení ekonomických a psychologických studijních programů Registrační číslo: 

(CZ.1.07/2.200/28.0138).  

 

Tématem konference je Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim  

studentům. Program bude nabízet praktické workshopy / možnosti jak se  

uplatnit po studiu / co by mělo studium nabízet atd.  

Aktuální program a možnost registrovat se najdete na webu: 

http://contexo.cz/cs/mba/obsah/registrace–16. 

Konferenční poplatek účastníci neplatí. Těším se na vaši účast. 

Konference se koná ve dnech 29. – 30. ledna 2015 v Konviktu – Uměleckém centru 

Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc). 

 

 

 

http://contexo.cz/cs/mba/obsah/registrace-16
https://maps.google.com/maps?q=Univerzitn%C3%AD+3,+Olomouc,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.59501,17.254812&spn=0.006182,0.013937&sll=49.594742,17.255756&sspn=0.001168,0.003449&t=m&hnear=Univerzitn%C3%AD+225%2F3,+779+00+Olomouc,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&z=17
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 10. až 13. 11. 2014 

byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 
Horizont 2020 

o Část I – Vynikající věda 

 Evropská rada pro výzkum 

 Budoucí a vznikající technologie 

 Výzkumné infrastruktury 

o Část II – Vedoucí postavení v průmyslu 

 Základní a průmyslové technologie 

 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

 Část III – Společenské výzvy 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-9
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-9
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-19
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-20
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-28
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-32
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-36
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-37
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-50
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-58
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 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

 Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující 
začleňování 

 Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti 
Evropy 

 Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

 Část V – Věda se společností a pro společnost 

 Část VI – Nejaderné přímé akce JRC 

 Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

o Další programy a nástroje 

 COST 

 EUREKA 

 Vzdělávání, Erasmus+ 

 EURATOM 

 Ostatní 

o Výzvy, nabídky spolupráce, stáže 

 Výzvy 

 Horizont 2020 

 Spolupráce v projektech 

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-59
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-63
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-212
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-216
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-220
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-228
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-228
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-232
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-236
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-71
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-75
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-10
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-79
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-83
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-91
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-99
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-240
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-11
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-103
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-104
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-112
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o Politika VaVaI 

 Evropský výzkumný prostor 

 Mezinárodní spolupráce 

 Mobilita a lidské zdroje 

 Transfer znalostí 

 Open Access 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM 

 

Informační schůzka ke grantům ERC 

o Kdy: 27. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Belgický Fond na podporu vědeckého výzkumu (FNRS), nadace Research Foundation Flanders 

(FWO) a Belgická kancelář pro výzkumné politiky (BELSPO) organizují dne 27. listopadu v Bruselu 

(Belgie) informační schůzku ke grantům Evropské rady pro výzkum (ERC). Cílem je pomoci 

výzkumníkům ve správném vypracování výzkumných návrhů v rámci grantových výzev ERC 

(Starting Grants, Consolidation Grants, Proof of Concept Grants). Více informací naleznete zde. 

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

TECHNOLOGIE 

Oznámeni první čtyři přidružení členové vlajkové lodi pro výzkum grafenu 

Jako součást svého úkolu posílení evropské komunity zabývající se výzkumem a rozvojem grafenu 

byli v rámci této vlajkové lodi EU oznámeni první čtyři přidružení 

členové: Netzsch (Germany), NetComposites (UK), ABB and Imerys (Switzerland). 

Přidružené členství k iniciativě pomůže společnostem dosáhnout jejich vědeckých  

a technologických cílů zejména prostřednictvím posílení spolupráce s ostatními organizacemi 

zaměřenými na grafen, jako jsou orgány financované členskými státy a různými evropskými 

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-12
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-129
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-138
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-142
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-150
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/131-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-154
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/akce/informacni-schuzka-ke-grantum-erc
http://www.h2020-info-session-on-erc2015.be/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/novinky/oznameni-prvni-ctyri-pridruzeni-clenove-vlajkove-lodi-pro
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projekty; organizace, jež jsou součástí sítě vlajkových iniciativ; regionální a národní agentury pro 

financování v rámci celé Evropy ad. Čtyři noví přidružení členové vlajkové lodě pro výzkum 

grafenu jsou pouze prvními z mnoha. Očekává se, že každý měsíc dojde k připojení dalších členů, 

lze tedy očekávat více podobných oznámení. Související informace k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

NanotechItaly 2014 

o Kdy: 26. 11. 2014–28.11.2014 

o Kde: Benátky (Itálie) 

Mezinárodní akce NanotechItaly se koná ve dnech 26. – 28. listopadu 20124 v Benátkách (Itálie) 

pod názvem „CROSS–CUTTING KETs FOR RESPONSIBLE INNOVATION“. Zaměří se na: Zdravotní 

péči a dobré životní podmínky; Suroviny a efektivní nakládání se zdroji; Chytrá výroba; 

Bioprůmysl a kosmické aplikace. Další informace jsou k dispozici zde. 

Workshop: Bioplasty – Jak pěstujeme průmysl EU? 

o Kdy: 1. 12. 2014 13:30–18:00 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Workshop se zabývá tématem bioplastů, organizuje ho projektové konsorcium BIO–TIC  

1. prosince 2014 v Bruselu (Belgie) jako doplňkovou událost k 9. Evropské konferenci bioplastů. 

Cílem akce je identifikovat použitelná řešení hlavních překážek, které stěžují vývoj sektoru 

bioplastů v EU. Více informací k workshopu je dostupných zde. 

Workshop “Being human in a hyper–connected era” 

o Kdy: 2. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 2. prosince 2014 se v Evropském parlamentu v Bruselu (Belgie) uskuteční workshop  

s názvem „Being human in a hyper–connected era – The onlife initiative”. Cílem akce je podnítit 

diskuzi na téma vývoje v oblasti internetu a online platforem, které stále více přispívají k stírání 

hranice mezi „online“ a „offline“ světem a způsobují, že se stále větší část aktivit člověka 

přesouvá do virtuálního životného prostoru. Dopadům tohoto fenoménu na společnost,  

v kontextu Digitální agendy pro Evropu, se věnuje tzv. Onlife iniciativa, která vyzývá  

http://graphene-flagship.eu/?news=graphene-flagship-welcomes-first-associated-members
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/nanotechitaly-2014
http://www.nanotechitaly.it/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/akce/workshop-bioplasty-jak-pestujeme-prumysl-eu
http://www.industrialbiotech-europe.eu/about/
http://en.european-bioplastics.org/conference/
http://bio-tic-workshops.eu/bio-based_plastics/home
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/workshop-being-human-in-a-hyper-connected-era
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k přehodnocení způsobu, jakým vnímáme koncepty tvořící základ současných politických rámců: 

soukromí, ochranu osobních údajů, svobodu, bezpečnost a demokracii. Více informací  

o programu a registrační formulář naleznete zde. 

Akce BioFIT (Fostering Innovation and Transfer) 

o Kdy: 2. 12. 2014 až 3. 12. 2014 

o Kde: Lille (Francie) 

Akce BioFIT se koná ve dnech 2. 3. prosince 2014 v Lille (Francie) a zaměří se na stimulování  

a usnadnění transferu technologií a projektů spolupráce mezi akademickými institucemi, 

farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi a dalšími odborníky z oblasti věd o živé 

přírodě. Akce rovněž zahrne: navazování partnerství prostřednictvím bilaterálních schůzek; 

zasedání zkoumající přístupy k transferu technologií a otevřeným inovacím; a představení 

technologií a příležitostí k licencování. Klikněte zde pro další informace. 

Partnerské setkání k výzvě ICT24 – 2015 v oblasti robotiky 

o Kdy: 9. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 9. prosince 2014 se v Bruselu (Belgie) sejdou významní představitelé robotiky, aby 

diskutovali o projektových nápadech a konsorciích pro rámec výzvy ICT 2014 v oblasti robotiky. 

Akce umožní komukoliv z účastníků vytvořit si nové kontakty a najít partnery pro své projekty. 

Kromě toho je také skvělou příležitostí k hlubšímu seznámení se s danou výzvou, či k prezentaci 

vlastních nápadů a tvorbě nových konsorcií k předkládání návrhů. Partnerskou burzu pořádá 

asociace euRobotics AISBL v souvislosti se svou valnou hromadou. Více informací je  

k dispozici zde. 

Informační den k výzvám programu Horizont 2020: Nízkoenergetická výpočetní 

technika, Internet věcí a platformy propojující chytré objekty, ICT v továrnách 

budoucnosti 

o Kdy: 17. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/events/workshops/connected;jsessionid=70A2FD0E71AAB66A13C61F1476ADEB8F
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/akce/akce-biofit-fostering-innovation-and-transfer
http://www.biofit-event.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/partnerske-setkani-k-vyzve-ict24-2015-v-oblasti-robotiky
http://sparc-robotics.eu/brokerage-day-for-ict24-2015-robotics-2/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/informacni-den-k-vyzvam-programu-horizont-2020-nizkoenergeticka
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/informacni-den-k-vyzvam-programu-horizont-2020-nizkoenergeticka
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/informacni-den-k-vyzvam-programu-horizont-2020-nizkoenergeticka
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Informační den, který se bude konat 17. prosince 2014 v Bruselu (Belgie), poskytne informace  

o nových výzvách oblasti ICT v rámci programu Horizont 2020. V návaznosti na možnost 

seznámení se s novými potencionálními partnery a představení vlastních nápadů budou mít 

účastníci také možnost klást dotazy přímo členům Evropské komise. Více informací o akci  

a konkrétních výzvách je k dispozici zde. 

Pilotní iniciativa “Fast Track to Innovation” (2015–2016) 

o Kdy: 9. 1. 2015 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 9. ledna 2015 se v Bruselu (Belgie) bude konat volně přístupná interaktivní informační akce  

o projektu nazvaném “Fast Track Innovation”, který slouží jako nová možnost pro průmyslově 

řízenou inovaci v rámci programu Horizont 2020. Účastníci akce získají stěžejní poznatky o novém 

schématu, seznámí se s pravidly výzvy “Fast Track Innovation” a dostanou také praktické tipy  

a rady jak podat návrh projektu a maximalizovat šanci pro jeho úspěšné přijetí. Zároveň s tím 

budou mít také účastníci v průběhu akce možnost přímo komunikovat s představiteli EU. 

Registrace je možná skrze e–mail RTD–FTI–EVENT@ec.europa.eu. Více informací o projektu  

a akci je dostupných zde. 

Konference Net Futures 2015 

o Kdy: 25. 3. 2015 až 26. 3. 2015 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise organizuje ve dnech 25.–26. března 2015 v Bruselu (Belgie) konferenci  

s názvem Net Futures 2015. Konference se zaměří na aktuální témata: internet věcí, open source, 

cloudové služby a systémy, chytrá města a startupy. Diskuze se bude opírat o tři pilíře, které tvoří 

jednotlivé fáze životního cyklu inovativní myšlenky: výzkum a inovace, technická validace  

a konečné dodání na trh. Součástí programu budou kromě tematických panelů konzultační 

schůzky a FIWARE hackathon. Více informací naleznete zde. 

Průběh a závěry konference LET´s 2014 

V italské Boloni se ve dnech 29. září – 1. října 2014 konala mezinárodní konference LET´S 2014 

(Leading Enabling Technologies for Societal Challenges). Proběhla diskuse o úloze klíčových 

průmyslových technologií definovaných v Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-calls-info-day-low-power-computing-internet-things-and-platforms-smart-objects-ict
mailto:RTD-FTI-EVENT@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/konference-net-futures-2015
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=18864&newsletter_id=1
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/novinky/prubeh-a-zavery-konference-lets-2014
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2020 a byly identifikovány způsoby, kterými by mohl průmyslový sektor systematicky integrovat 

kreativitu, kulturu, znalosti a konkurenceschopnost. Další informace o průběhu akce a její závěry 

jsou k dispozici zde. 

Evropská komise spolu s odvětvím zpracování dat zahájili partnerství pro data 

velkého objemu 

Evropská komise a evropské odvětví zpracování dat se zavázaly investovat 2,5 miliardy eur do 

partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), jehož cílem je posílit toto odvětví a zajistit 

Evropě vedoucí postavení v oblasti zpracování dat ve světě. Toto partnerství pomůže zaměřit 

výzkum ve veřejné, soukromé i akademické sféře na podporu výzkumu a inovací týkajících se 

průlomových nápadů v oblasti velkoobjemových dat například v odvětví energetiky, výroby či 

zdraví. EU vyčlenila z programu Horizont 2020 více než 500 milionů eur na investice v průběhu 

pěti let (2016–2020) a od soukromých partnerů se očekává, že poskytnou nejméně čtyřikrát tolik 

(2 miliardy eur).  Více informací naleznete zde. 

Odpovědi na otázky týkající se oblasti využití ICT pro zdraví a dobré životní podmínky 

Evropská komise vydala dokument, který obsahuje odpovědi na otázky položené potencionálními 

účastníky výzvy „Přizpůsobení zdraví a péče“ (H2020–PHC–2015–single–stage), která je v rámci 

programu Horizont 2020 součástí oblasti Společenské výzvy  – Zdraví, demografická změna  

a dobré životní podmínky. Po obdržení dalších otázek bude dokument průběžně aktualizován. 

Webová stránka společně s dokumentem ke stažení je k dispozici zde. 

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

V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Workshop k podnikatelským příležitostem 

o Kdy: 26. 11. 2014–28. 11. 2014 

o Kde: Hamburk (Německo) 

Akce se koná ve dnech 26.–28. listopadu 2014 v Hamburku (Německo). Jedná se o podnikatelský 

workshop projektu HEKATE, který nabízí jedinečnou příležitost začínajícím výzkumným 

pracovníkům (doktorandům a postdokům) a začínajícím podnikatelům naučit se jak překlopit 

nápady do obchodních příležitostí. Projekt HEKATE (Higher Education and Enterprises: Knowledge 

http://www.lets2014.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/evropska-komise-spolu-s-odvetvim-zpracovani-dat-zahajili
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/evropska-komise-spolu-s-odvetvim-zpracovani-dat-zahajili
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_cs.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/odpovedi-na-otazky-tykajici-se-oblasti-vyuziti-ict-pro-zdravi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-topics-related-ehealth
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/workshop-k-podnikatelskym-prilezitostem
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Alliances for the Training of Entrepreneurs) je součástí evropské iniciativy pro spolupráci 

vysokých škol a podniků. Další informace o akci jsou zde. 

Informační leták týkající se otázky duševního vlastnictví určený pro žadatele z MSP 

výzvy SME Instrument 

Poradenská služba IPR Helpdesk publikovala informační leták určený malým a středním podnikům 

– MSP (Small and Medium–sized Enterprises, SMEs) k pomoci identifikovat nejrelevantnější 

aspekty týkající se otázky duševního vlastnictví, které mohou hrát roli při podávání žádosti  

o financování skrze výzvu SME Instrument. Informační leták je také důležitým zdrojem informací 

pro žadatele v oblasti dalších evropských programů určených pro MSP, včetně iniciativy 

Eurostars. Leták je ke stažení zde. 

Dvojí využití finančních prostředků EU – Průvodce pro regiony a MSP 

Evropská komise vydala novou publikaci určenou jako průvodce možnostmi financování skrze 

programy Horizont 2020, COSME i ostatní pro malé a střední podniky (MSP) vyvíjející technologie 

využitelné jak na trzích s civilním, tak vojenským materiálem. Publikace také představuje, jak 

mohou představitelé regionů zaujmout podobný přístup k oblasti podpory financování, jaké 

funguje v kontextu Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a regionálních strategií 

pro chytré specializace. Průvodce je ke stažení zde. 

Záznam z akce: IGLO Open k SME Instrumentu a FTI 

Dne 4. listopadu 2014 se v Bruselu uskutečnil seminář věnovaný SME Instrumentu – prvním 

zkušenostem a statistikám v tomto novém nástroji programu Horizont 2020. Na semináři 

vystoupil Bernd Reichert, vedoucí oddělení A2 – Horizon 2020 SME (výkonná agentura EASME), 

který kromě SME Instrumentu hovořil také o chystaném nástroji Fast track to Innovation. 

Prezentace je k dispozici zde, záznam kanceláře CZELO zde. 

 

 

 

 

http://hekate-project.eu/events/?event_planner=1892
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/informacni-letak-tykajici-se-dusevniho-vlastnictvi-urceny-pro
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/informacni-letak-tykajici-se-dusevniho-vlastnictvi-urceny-pro
http://www.czelo.cz/files/IP-relevance-in-the-SMEs-Instrument.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/dvoji-vyuziti-financnich-prostredku-eu-pruvodce-pro-regiony
http://www.czelo.cz/files/EU-funding-for-Dual-Use-Guidebook-2-.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/zaznam-z-akce-iglo-open-k-sme-instrumentu-a-fti
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/04.11.14-IGLO-Open-k-SME-Instrumentu-a-FTI_1.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/04.11.14-IGLO-Open-k-SME-Instrumentu-a-FTI.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ 

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Konference k průběžnému hodnocení projektu NOPOOR 

o Kdy: 20. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 20. listopadu 2014 se v Bruselu (Belgie) uskuteční konference k průběžnému hodnocení 

projektu NOPOOR Evropskou komisí (Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace). Tento 

projekt je financovaný ze Sedmého rámcového programu (7FP) a zaměřuje se na prohloubení 

znalostí o chudobě s cílem vytváření nových politik pro zlepšení životních podmínek v Asii, Africe 

a Latinské Americe. Na konferenci konsorcium představí své dosavadní aktivity a kroky směrem  

k dosahování zamýšlených cílů výzkumného projektu. Při této příležitosti bude prostřednictvím 

přehledu několika vědeckých programů prezentován současný stav vědeckých poznatků ve 

výzkumu chudoby. Více informací naleznete zde. 

Workshop na propojení life science a technologického sektoru s IMI2 

o Kdy: 26. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 26. listopadu 2014 organizuje Iniciativa pro inovativní léčiva 2 (IMI2) v Bruselu workshop pro 

zástupce z řad společností znalostního managementu, IT, diagnostiky, zobrazování a zdravotních 

přístrojů (tj. představitele jiných, než farmaceutických firem) s cílem propojit a podpořit 

spolupráci mezi stávajícími členy IMI2 a představit cíle a aktivity této iniciativy. Workshop je na 

pozvání, více informací naleznete pod odkazem zde, případně je možné se obrátit písemně na e-

mail IMI_events@imi.europa.eu. 

Evropská unie věnuje 24,4 milionu EUR na výzkum související s ebolou 

Evropská komise dnes oznámila, že z rozpočtu EU poskytne 24,4 milionu EUR na naléhavý 

výzkum eboly. Financování bude směřovat do pěti projektů, od rozsáhlého klinického hodnocení 

potenciální vakcíny po testování stávajících a nových látek k léčbě eboly. Finanční prostředky  

z programu Horizont 2020, programu EU pro výzkum a inovace, budou uvolněny zrychleným 

postupem, aby je projekty obdržely co nejdříve. Komise rovněž spolupracuje s průmyslem na 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/konference-k-prubeznemu-hodnoceni-projektu-nopoor
http://www.nopoor.eu/events/nopoor-mid-term-conference-20-november-2014-brussels
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/workshop-na-propojeni-life-science-a-technologickeho-sektoru
http://www.imi.europa.eu/events/2014/10/29/bringing-health-related-life-science-and-technology-sectors-imi2
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/evropska-unie-venuje-24-4-milionu-eur-na-vyzkum-souvisejici
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dalším vývoji očkovacích látek, léků a diagnostických postupů pro ebolu a další hemoragická 

onemocnění v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva. Celá zpráva v češtině je k dispozici zde. 

Výzva k zasílání příspěvků: konference ICT for Ageing Well 

Mezinárodní konference k využívání ICT pro zdravé a aktivní stárnutí (ICT for Ageing Well and  

e–Health) se uskuteční v Lisabonu (Portugalsko) ve dnech 20.–22. května 2015. Konference 

umožní setkání expertů, kteří se zabývají studiem a aplikací informačních a komunikačních 

technologií za účelem zlepšování kvality života starších lidí a podpory jejich aktivního a zdravého 

stárnutí. Zájemci mohou zasílat své příspěvky do 16. prosince 2014 prostřednictvím online 

formuláře. Více informací je dostupných zde. 

IMI2 – výzva na podporu vývoje vakcíny proti ebole 

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) otevřela výzvu na předkládání projektových návrhů 

zaměřených na podporu vývoje vakcíny proti ebole a podobným onemocněním. Uzávěrka pro 

zasílání návrhů je 1. prosince 2014. IMI bude k výzvě organizovat také dva online semináře, a to 

ve dnech 12. listopadu a 17. listopadu 2014. Další informace k výzvě naleznete pod odkazem zde. 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Společná partnerská burza platforem WssTP a ERRIN 

o Kdy: 26. 11. 2014–27. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Každoroční partnerská burza, organizovaná Evropskou technologickou platformou pro vodu 

(WssTP) a Evropskou sítí regionů pro výzkum a inovace (ERRIN) se uskuteční v Bruselu (Belgie) 

ve dnech 26. a 27. listopadu 2014. Hlavním cílem akce je povzbuzení vytváření nových 

partnerství pro společné výzkumné projekty a budování konsorcií pro nadcházející výzvy 

rámcového programu Horizont 2020. Součástí programu je prezentace aktuálních aktivit 

pracovních skupin platformy WssTP. Více informací o události naleznete zde, předběžný program 

je dostupný zde a registrační formulář zde. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1194_cs.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/vyzva-k-zasilani-prispevku-konference-ict-for-ageing-well
http://www.ict4ageingwell.org/CallForPapers.aspx
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/imi2-vyzva-na-podporu-vyvoje-vakciny-proti-ebole
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-2-0
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/spolecna-partnerska-burza-platforem-wsstp-a-errin
http://wsstp.eu/events/wsstp-h2020-brokerage-wgs-event/
http://wsstp.eu/files/2014/10/Draft-Programme-26-27-November.pdf
https://adobeformscentral.com/?f=kqfG44IFT0Vkj9Hj1i7amw
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Konference Oceán zítřka: dosavadní výsledky výzkumných projektů 

o Kdy: 27. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 27. listopadu 2014 se v Bruselu (Belgie) uskuteční konference Oceán zítřka: dosavadní 

výsledky výzkumných projektů (The Ocean of Tomorrow projects: what results so far?). 

Konference je již druhou v pořadí v sérii akcí zaměřených na zviditelnění výsledků výzkumných 

projektů financovaných v rámci iniciativy Oceán zítřka, které se zaměřují na inovativní technologie 

k podpoře udržitelnosti námořního odvětví. Součástí programu je panelová diskuze s představiteli 

průmyslu a veřejné sféry na téma aktuálních výzev a příležitostí v oblasti tzv. modrého růstu 

(Blue Growth). Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

CommNet: 3. Fórum k biohospodářství & Slavnostní udílení cen pro oblast 

komunikace 

o Kdy: 2. 12. 2014–3. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Třetí Fórum k biohospodářství a závěrečná konference, kterou pořádá podpůrná síť CommNet, se 

zaměří především na nejnovější trendy, oblast komunikace v rámci programu Horizont 2020 nebo 

dialog mezi obchodníky a politiky, se bude konat 2. a 3. prosince 2014 v Bruselu (Belgie). 

Součástí akce bude i Slavnostní udílení cen pro nejlepší komunikaci v oblasti biohospodářství.  

Průzkum výboru SCAR k výzvám v oblasti biohospodářství 

Stálý výbor pro zemědělský výzkum (SCAR) zahájil online průzkum zaměřený na aktuální dilemata 

vztahující se k sektoru biohospodářství. Cílem průzkumu je podpořit efektivní implementaci 

strategie Biohospodářství pro Evropu prostřednictvím identifikace budoucích výzev v dané oblasti 

a formulace nových relevantních výzkumných otázek. Průzkum se soustředí zejména na interakce 

mezi primárním sektorem a sektorem biohospodářství a jejich vnímaní z pohledu různých aktérů. 

Více informací naleznete zde. 

Land and Soil Management Award 2014/15 

Evropská organizace vlastníků půdy (The European Landowner’s Organization – ELO) vyhlásila 

pod záštitou Evropské komise (Generální ředitelství pro životní prostředí a Společné výzkumní 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-ocean-zitrka-dosavadni-vysledky-vyzkumnych-projektu
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20141016_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/commnet-treti-forum-k-biohospodarstvi-slavnostni-udileni-cen
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/commnet-treti-forum-k-biohospodarstvi-slavnostni-udileni-cen
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/pruzkum-vyboru-scar-k-vyzvam-v-oblasti-biohospodarstvi
http://nova-institut.de/survey/index.php/894536
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/land-and-soil-management-award-2014-15
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centrum) a ve spolupráci s dalšími organizacemi výzvu k podávání přihlášek k obdržení "Land and 

Soil Management Award 2014/15". Cílem ocenění je podpora nových konceptů ochrany půdy  

a jejich implementace, jako i zvýšení povědomí o důležitosti půdy ve spojení se zemědělstvím  

a životním prostředím. Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2014. Více informací a kontakty  

k zaslání vyplněného formuláře naleznete zde. 

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

ENERGIE 

Informační den k výzvě pro oblast energetické účinnosti programu Horizont 2020 

o Kdy: 12. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Informační den zaměřený na výzvu pro oblast energetické účinnosti v rámci programu Horizont 

2020 se uskuteční 12. prosince 2014 v Bruselu (Belgie). Akce poskytne důležité informace týkající 

se evropské politiky udržitelné energie a možností financování. Informační den je určen 

především pro zájemce o vedení evropského projektu na poli energetické účinnosti a dále pro ty, 

kteří mají v úmyslu účastnit se výzev v rámci programu Horizont 2020. Událost bude také 

vynikající možností pro setkání a vyhledání potenciálních projektových partnerů. Více informací je 

dispozici zde. 

 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Sociální a environmentální pokrok: Evropa v dlouhodobé perspektivě 

o Kdy: 24. 2. 2015 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Workshop na téma sociálního a environmentálního pokroku se uskuteční dne 24. února 2015  

v Bruselu (Belgie). Workshop se bude věnovat hlavním zjištěním projektu „WWW for Europe“, 

který je financovaný Evropskou komisí ze Sedmého rámcového programu. Více informací  

a předběžný program naleznete zde. 

 

http://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/informacni-den-k-vyzve-pro-oblast-energeticke-ucinnosti
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-day
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/socialni-a-environmentalni-pokrok-evropa-v-dlouhodobe
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=8FC3370C-9BF7-17EE-A62A0B68CADD629B
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Výstava a konference k managementu odpadů a recyklaci 

o Kdy: 11. 3. 2015–13. 3. 2015 

o Kde: Sofie (Bulharsko) 

Šestý ročník konference na téma Management odpadů a recyklace se uskuteční ve dnech 11. až 

13. března 2015 v Sofii (Bulharsko). Hlavním cílem akce je podpořit transfer technologií 

zaměřených na management odpadů a recyklaci ze západní do jihovýchodní Evropy. Na 

konferenci budou prezentovány případové studie k ekologickému nakládání s odpady a bude 

přiblížen potenciál jihovýchodní Evropy, který by bylo možné lépe využít prostřednictvím nových 

finančních programů a stimulů. Konference je doprovázena výstavou sestávající ze stánků 

předních evropských průmyslových aktérů, kteří představí svou činnost a své nejnovější produkty. 

Účastníci budou mít možnost potkat představitelé sektoru managementu odpadů a recyklace, 

průmyslu, veřejné sféry, ekologických a oborových organizací, ale i investory a podnikatele  

v dané oblasti. Více informací naleznete zde. 

Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil dne 2. listopadu 2014 svou Pátou hodnotící 

zprávu (AR5). Tento dokument poskytuje přehled aktuálního stavu vědeckých poznatků 

vztahujících se ke změně klimatu a shrnuje výsledky výzkumných projektů realizovaných za 

posledních šest let. Zpráva bude sloužit jako základ pro nadcházející jednání o Rámcové úmluvě 

Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), které proběhnou ve dnech 1. až 12. prosince 2014  

v Peru. Klíčové zjištění zprávy se opírají o výstupy výzkumných projektů financovaných v rámci 

šestého a sedmého rámcového programu EU pro výzkum (FP6 and FP7). Stručný přehled 

některých z těchto projektů naleznete zde. Pátá hodnotící zpráva IPCC je dostupná ke 

stažení zde. 

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

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Konference k 25. výročí pádu železné opony 

o Kdy: 5. 12. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/vystava-a-konference-k-managementu-odpadu-a-recyklaci
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/pata-hodnotici-zprava-mezivladniho-panelu-pro-zmenu-klimatu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-608_en.htm
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/konference-k-25-vyroci-padu-zelezne-opony
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Evropská komise (Generální ředitelství pro výzkum a inovace) organizuje 5. prosince v Bruselu 

(Belgie) konferenci k 25. výročí pádu berlínské zdi a železné opony. Tématem konference bude 

kritická analýza integrace zemí, které prošli postsocialistickou transformací, do struktur EU. Cílem 

konference je také propojit představitelé občanské společnosti, výzkumní komunity  

a evropských institucí v otázce přetrvávajících mezer ve vědeckých poznatcích a výzev, kterými 

by se měl evropský výzkum zabývat. Více informací naleznete zde. 

Informační den a partnerská burza/setkání k programu Horizont 2020, oblast 

”Společenské výzvy: Evropa v měnícím se světě” 

o Kdy: 17. 12. 2014 

o Kde: Tarragona (Španělsko) 

Informační den, který je organizován Kanceláří regionu Tarragona pro oblast vědy, se uskuteční 

17. prosince 2014 v Tarragoně (Španělsko). Hlavním cílem akce je poskytnout informace  

k novým výzvám v rámci části Společenské výzvy programu Horizont 2020 (Evropa v měnícím se 

světě – inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění). Informační den také poskytne 

příležitost k setkání předních osobnostní z oblasti výzkumu a inovací, se zájmem podílet se na 

této části programu. Účastníci budou mít dále možnost setkat se a diskutovat o svých 

projektových nápadech. Více informací včetně registrace je k dispozici na oficiálních stránkách 

akce zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI 

OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Workshop k posílení evropského obranného průmyslu 

o Kdy: 25. 11. 2014 

o Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl), společně s Evropskou obrannou 

agenturou (EDA) a Evropskou asociací rozvojových agentur (EURADA) pořádá v Bruselu (Belgie) 

dne 25. listopadu 2014 workshop s názvem “Strengthening Europe's Defence Industry: Dual use 

and smart clustering”. Cílem workshopu je umožnit účastníkům získat více informací o Evropských 

politikách a nástrojích podporujících vytváření clusterů v obranném sektoru, představit své 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2DD8214B-DC9C-5279-743699391E8EE507
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/informacni-den-a-partnerska-burza-setkani-k-programu-horizont
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/informacni-den-a-partnerska-burza-setkani-k-programu-horizont
http://events.urv.cat/event_detail/1534/detail/infoday-and-brokerage_networking-event-on-horizon-2020-societal-challenge-6_-europe-in-a-changing-w.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/akce/workshop-k-posileni-evropskeho-obranneho-prumyslu
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aktuální aktivity a sdílet své zkušenosti s ostatními clustery ze sektorů, které zacházejí se zbožím 

a technologiemi dvojího použití. Více informací naleznete zde. 

CPExpo 2014 a konference k výzkumu v oblasti bezpečnosti 

o Kdy: 9. 12. 2014 až 11. 12. 2014 

o Kde: Janov (Itálie) 

Generální ředitelství EK pro podniky a průmysl organizuje ve dnech 9. až 11. prosince 2014  

v Janově konferenci zaměřenou na výzkum ve sféře bezpečnosti (Security Research Conference). 

Konference bude součástí výstavy CPExpo 2014, na které budou představeny nejnovější 

technologie a podniky působící v oblasti „zabezpečené společnosti“. Akce poskytne prostor pro 

prezentaci inovativních technologií a systémů pro ochranu kritické infrastruktury, jako i pro 

diskuzi představitelů soukromého a veřejného sektoru o současných a budoucích bezpečnostních 

výzvách a potenciálních řešeních. Více informací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Projekt Stairway to Excellence (S2E) 

Zahajovací konference projektu Stairway to Excellence nazvaná “COHESION POLICY AND THE 

SYNERGIES WITH THE RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: THE STAIRWAY TO EXCELLENCE” 

se konala ve dnech 2. až 3. října 2014 v Praze (Česká republika). Prezentace byly nyní umístěny 

online a jsou dostupné zde. Projekt S2E je řízen Společným výzkumným střediskem EK (JRC)  

a jeho webová stránka je zde. Další informace můžete rovněž nalézt zde. 

Průzkum platformy S3P k příkladům úspěšných partnerství ve výzkumu a inovacích 

Platforma S3P pro chytrou specializaci spouští online průzkum k příkladům úspěšných partnerství 

v oblasti výzkumu a inovací (implementujících minulé či současné inovační strategie pro chytrou 

specializaci) mezi národními a regionálními orgány, strukturálními fondy EU, výzkumnými 

agenturami, inovačními centry, technologickými parky, klastry, malými a středními podniky  

a dalšími aktéry. Více informací naleznete zde. 

 

 

http://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2014/11/25/default-calendar/workshop-on-strengthening-europe%27s-defence-industry-dual-use-and-smart-clustering-
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/akce/cpexpo-2014-a-konference-k-vyzkumu-v-oblasti-bezpecnosti
http://www.centrocongressigenova.it/cp-expo-2014/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/projekt-stairway-to-excellence-s2e
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/launching-conference
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/gearing-research-and-innovation-funds-new-eu-countries
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/pruzkum-platformy-s3p-k-prikladum-uspesnych-partnerstvi-ve
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-cooperation
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HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

Evropská konference o posuzování dopadů technologií 

o Kdy: 25. 2. 2015–27. 2. 2015 

o Kde: Berlín (Německo) 

Mezinárodní konference s podtitulem Příští horizont posuzování dopadů technologií (The Next 

Horizon of Technology Assessment) se uskuteční v Berlíně (Německo) ve dnech 25. až 27. února 

2015. Jedná se již o druhou konferenci organizovanou v kontextu projektu PACITA (Parliaments 

and Civil Society in Technology Assessment), financovaného ze Sedmého rámcového programu. 

Cílem akce je povzbudit sdílení poznatků a zkušeností s využíváním evropských kapacit 

posuzování dopadů technologií na společnost a politické rozhodování. Program pozůstává z více 

než 40 bloků, pokrývajících pestrou škálu témat jako je genomika veřejného zdraví, péče  

o stárnoucí společnost, digitální demokracie, vědecká žurnalistika a jiné. Včasná registrace je 

otevřená do prvního prosince 2014. Více informací naleznete zde. 

Záznam z akce: Konference EuroTech Universities 

Aliance EuroTech Universities, pod záštitou Zastoupení Svobodného státu Bavorsko při EU, 

uspořádala dne 20. října v Bruselu (Belgie) konferenci s názvem „Mobilizing Universities to 

Address the Grand Societal Challenges“. Konference se zaměřila na roli univerzit jako klíčových 

společenských aktérů, vytvářejících důležité institucionální zázemí pro produkci vědeckých 

poznatků a inovativních řešení globálních problémů. Akce poskytla prostor pro otevřenou diskuzi 

na toto aktuální téma mezi zástupci akademického sektoru, měst, Evropské komise a širší 

veřejností. Záznam z akce naleznete zde.  

Záznam z akce: East Forum 2014 

Letošní, již devátý ročník konference East Forum, s podtitulem „Promoting talent and 

entrepreneurship in Europe: a way for growth”, se uskutečnil dne 24. října 2014 v Bruselu 

(Belgie). Konference se zaměřila na diskuzi a analýzu současných výzev a příležitostí v oblasti 

udržitelného růstu a zaměstnanosti. K produktivnímu dialogu o možnostech podpory mladých 

talentů a jejich zapájení do trhu práce byli přizváni představitelé startupů (začínajících 

perspektivních podniků, které přicházejí s inovativními produkty) a představitelé finančních  

a politických institucí, které hrají důležitou roli ve směrování toku investic do výzkumu a inovací. 

Záznam z akce naleznete zde.  

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/akce/evropska-konference-o-posuzovani-dopadu-technologii
http://berlinconference.pacitaproject.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/konference-eurotech-universities
http://www.czelo.cz/files/20.10.14-Konference-Eurotech-Universities.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/zaznam-z-akce-east-forum-2014
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/24.10.14-East-Forum-2014.pdf
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Výzva k zasílání příspěvků: University–Industry Interaction Conference 2015 

Mezinárodní konference k vzájemné interakci mezi univerzitami a sektorem průmyslu se uskuteční 

v Berlíně (Německo) ve dnech 24. až 26. června 2015. Akce má za cíl poskytnout prostor pro 

setkání a plodnou diskuzi představitelů výzkumné sféry a podniků na téma interakce mezi 

univerzitami a průmyslem ve sféře inovací a podnikání, s důrazem jak na teorii, tak na její 

zosobnění v praxi. V současnosti je otevřená výzva k zasílání příspěvků. Uzávěrka pro zaslání 

abstraktů je 15. prosince 2014. Více informací je k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Nové vydání zpravodaje JRC 

Číslo Zpravodaje JRC na září a říjen 2014 obsahuje úvodník generální ředitelky Evropského 

výboru pro standardizaci (CEN) a Evropského výboru pro elektrotechnickou standardizaci 

(CENELEC) Eleny Santiago Cid. Hlavní zpráva popisuje slibnou buducnost zdravotní péče díky 

revoluci v datech, a popisuje aktivity JRC v dané oblasti (výpočty a modelování ve vztahu  

k testování na zvířatech, bezpečnosti nanomateriálů, světově srovnatelných klinických výsledků či 

e–zdraví). Další články popisují studii JRC, která kvantifikuje vlivy změny klimatu v Evropě, nový 

varovný systém pro cunami testovaný v Portugalsku, chytrou daňovou reformu cílenou na zvýšení 

konkurenceschopnosti obchodního sektoru, první studii o stravování v evropských školách či jak 

aerosoly mohou ovlivnit fotovoltaický potenciál v Evropě a v Africe. Zpravodaj naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Kurz k managementu projektů a finančním výkazům 

o Kdy: 11. 12. 2014–12. 12. 2014 

o Kde: Vídeň (Rakousko) 

Společnost Europe Media organizuje ve dnech 11.–12. prosince 2014 ve Vídni (Rakousko) školení 

k managementu projektů programu H2020 (od jeho zahájení až po další fáze implementace). 

Představena bude rovněž problematika podávání zpráv, včetně finančních výkazů. Další informace 

a registrace jsou dostupné zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/vyzva-k-zasilani-prispevku-university-industry-interaction
http://www.university-industry.com/index/calls/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-vi-nejaderne-prime-akce-jrc/novinky/nove-vydani-zpravodaje-jrc
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc_newsletter_2014_07.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/kurs-k-managementu-projektu-a-financnim-vykazum
http://www.eutrainingsite.com/212?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=NL201410&utm_content=NL201410&utm_campaign=NL201410
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Konference k otevřenému přístupu a posunu k otevřeným datům 

o Kdy: 25. 3. 2015 

o Kde: Londýn (UK) 

Konference nazvaná „The future for Open Access and the move towards Open Data” se koná dne 

26. března 2015 v Londýně (UK) a je provázána se zveřejněním přezkumu Rady pro výzkum UK  

k dopadům otevřeného přístupu počátkem r. 2015. Akce se zaměří na implementaci zbývajících 

klíčových otázek a na příští kroky ve světle záměru britské vlády vypracovat a schválit kulturu 

otevřeného přístupu pro výzkum financovaný z veřejných zdrojů. Proběhne diskuse o způsobech, 

jakými mohou vysoké školy, akademici a vydavatelé maximalizovat potenciál otevřeného 

přístupu. Další informace naleznete zde. 

Školicí kursy: výhled na 1. pololetí 2015 

Společnost Europe Media zveřejnila přehled plánovaných školení na první pololetí roku 2015. 

Termíny si můžete ověřit zde. 

Duševní vlastnictví při vývoji a výrobě lékařských přístrojů 

Služba European IPR Helpdesk připravila nový informační dokument o 18 stranách popisující 

otázky duševního vlastnictví (IP), které by měly být brány v úvahu pro vývoj a výrobu lékařských 

přístrojů. Autory textu jsou právníci společnosti Rouse Legal Arty Rajendra a Mary Smillie. 

Dokument je dostupný zde. 

 

Veřejná konzultace k interakci standardizace a práv k duševnímu vlastnictví 

Evropská komise zahájila novou konzultaci k interakci standardizace a práv k duševnímu 

vlastnictví (IPR), jako jsou patenty. Záměrem je vytvořit moderní rámec zahrnující jak normy, tak 

IPR. Zainteresované subjekty mohou předkládat své názory na to, jak výkonný je současný rámec 

a jak by se měl vyvinout, aby byla zajištěna efektivnost norem a jejich přizpůsobení rychle se 

měnícímu hospodářskému a technologickému prostředí. Konzultace je otevřena do 31. ledna 

2015 a zapojit se můžete zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/konference-k-otevrenemu-pristupu-a-posunu-k-otevrenym-datum
http://www.westminsterforumprojects.co.uk/forums/event.php?eid=876&t=8293
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/skolici-kursy-vyhled-na-1-pololeti-2015
http://www.eutrainingsite.com/blog.php?id=120&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=NL201410&utm_content=NL201410&utm_campaign=NL201410
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/dusevni-vlastnictvi-pro-lekarske-pristroje
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_medical_devices.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/verejna-konzultace-k-interakci-standardizace-a-prav-k-dusevnimu
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833
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Relevantnost duševního vlastnictví v Nástroji pro MSP 

Nový informační dokument služby European IPR Helpdesk pomáhá identifikovat nejrelevantnější 

aspekty duševního vlastnictví (IP), které by žadatelé v Nástroji pro MSP měli brát v úvahu při 

psaní návrhů projektů a obchodních plánů nutných pro první dvě fáze. Řádná správa IP je také 

zásadní pro přilákání investorů během komercializační fáze. Nový informační leták naleznete zde. 

Zpravodaj European IPR Helpdesk č. 15 (říjen – prosinec 2014) 

Služba European IPR Helpdesk vydala další číslo svého Zpravodaje na období říjen–prosinec 

2014. Obsahuje např. rozhovor s řešitelem grantu ERC Proof of Concept profesorem D. Januzzim, 

články k 20. výročí Komunitárního systému obchodních značek, základnímu bezplatnému 

vyhledávacímu nástroji pro obchodní značky TMview či tipy pro MSP pro správu IP v sektoru 

lékařských přístrojů. Nechybí ani kvíz o petentech a přehled školení a akcí. Zpravodaj je 

dostupný zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

COST 2014 – výsledky průzkumu spokojenosti 

Výsledky analýzy dopadů a průzkumu uživatelské spokojenosti realizované programem COST 

(European Cooperation in Science and Technology framework) jsou nyní dostupné ke stažení. 

Analytická studie dopadů měla za cíl identifikovat roli a přidanou hodnotu programu COST pro 

Evropský výzkumný prostor z hlediska vlivu na networking, budování kapacit, vytváření politické 

agendy a celkových dopadů na hospodářství a společnost. Data získané prostřednictvím 

průzkumu spokojenosti uživatelů reflektují postoje uživatelů k procesu podávání výzkumných 

návrhů, výběrovému procesu, aktivitám a nástrojům financovaným prostřednictvím COST, jako  

i k administrativní a finanční podpoře. Výsledky studií naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

Příští uzávěrka programu EUROSTARS: 5. březen 2015 

Další uzávěrka předkládání návrhů projektů v rámci 3, výzvy programu EUROSTARS–2 bude  

5. března 2015 ve 20:00 SEČ. Veškeré informace o aplikačním procesu, včetně seznamu zemí 

účastnících se této výzvy, naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/relevantnost-dusevniho-vlastnictvi-v-nastroji-pro-msp
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_relevance_in_the_SMEs_Instrument.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/zpravodaj-european-ipr-helpdesk-c-15-rijen-prosinec-2014
https://www.iprhelpdesk.eu/IPR_Helpdesk_Bulletin_issue_15
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/cost/novinky/cost-2014-vysledky-pruzkumu-spokojenosti
http://www.cost.eu/media/newsroom/2014_IA_CSS
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/pristi-uzaverka-programu-eurostars-5-brezen-2015
https://www.eurostars-eureka.eu/applicationInformation
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Nový klastr EUREKA v oblasti metalurgie 

Nejnovější klastr programu evropské spolupráce EUREKA nazvaný Metallurgy Europe byl oficiálně 

zahájen dne 10. září 2014 v londýnském Muzeu věd. Na první dva roky se zavázal investovat do 

vývoje metalurgických technologií 1 miliardu eur. Tento klastr je společnou iniciativou EUREKY 

a Evropské kosmické agentury, přičemž se jedná o historicky první spolupráci těchto dvou 

největších nadnárodních programů pro výzkum v Evropě. Klastry EUREKA jsou dlouhodobými 

strategickými partnerstvími veřejného a soukromého sektoru, jejichž cílem je vyvinout 

konkurenceschopné technologie. Pozitivní je, že do Metalurgického klastru je již od jeho počátku 

zapojena česká společnost COMTES FHT a.s. Další informace jsou dostupné zde. 

Zpráva o budoucím řízení vzdělávání v Austrálii 

Rada australských obchodních děkanů (Australian Business Deans Council, ABDC) zveřejnila 

zprávu nazvanou „The Future of Management Education” jako reakci na skutečnost, že řízení 

vzdělávání je nutné pozměnit v návaznosti na měnící se obchodní a podnikatelské prostředí. 

Druhým impulsem je nedostatečná australská výkonnost v produktivitě a inovacích. Zpráva 

obsahuje čtyři doporučení pro obchodní školy. Rovněž vyzývá podnikatelský sektor, aby úžeji 

spolupracoval s těmito školami ve všech aspektech jejich řízení, včetně výuky, učení a výzkumu. 

Dokument je k dispozici zde. 

Studie dopadu programu Erasmus 

Nová studie o dopadu studentského výměnného programu Erasmus zveřejněná dne 22. září 2014 

ukazuje, že se absolventi s mezinárodní zkušeností mnohem lépe uplatní na trhu práce. Studie, 

kterou vypracovali nezávislí odborníci, je nejrozsáhlejší svého druhu. Shromážděny byly názory 

téměř 80 000 respondentů včetně studentů a podniků. Studie kombinuje kvantitativní  

i kvalitativní výzkum. Elektronické průzkumy proběhly ve 34 zemích (členských státech EU, Bývalé 

jugoslávské republice Makedonii, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a Turecku)  

a analyzovány byly odpovědi více než 75 000 studentů a absolventů, včetně více než 55 000 těch, 

kteří studovali nebo se připravovali v zahraničí. Internetových průzkumů se navíc zúčastnilo 5 000 

zaměstnanců, 1 000 vysokoškolských institucí a 650 zaměstnavatelů (z toho 55 % malých  

a středních podniků). Kvalitativní studie se zaměřila na osm zemí s různou velikostí a zeměpisnou 

polohou: Bulharsko, Českou republiku, Finsko, Německo, Litvu, Portugalsko, Španělsko a Spojené 

království. Její součástí byly návštěvy na místě, pohovory, skupinové diskuse a institucionální 

semináře. Tisková zpráva v češtině je zde a zpráva sama pak zde. 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/novy-klastr-eureka-v-oblasti-metalurgie
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.esa.int/ESA
http://www.eurekanetwork.org/programmes/clusters
http://www.eurekanetwork.org/showarticle?p_r_p_564233524_articleId=4325472&p_r_p_564233524_groupId=10137&utm_medium=email&utm_campaign=EUREKA%20eZine%2066&utm_content=EUREKA%20eZine%2066+CID_581930ea1ed1e64f88985b98b149ffdb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=New%20EUREKA%20Cluster%20to%20invest%201%20billion%20euro%20in%20European%20metallurgy
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zprava-o-budoucim-rizeni-vzdelavani-v-australii
http://www.abdc.edu.au/data/FoME/Future_of_Management_Education_Report_-_July_2014.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/studie-dopadu-programu-erasmus
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_cs.htm
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
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Budoucnost terciárního vzdělávání – konference pro vědce Boloňského procesu 

(FOHE–BPRC) 

Rumunské Ministerstvo národního vzdělávání a Výkonná grantová agentura pro vysokoškolské 

vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace organizují ve dnech 24.–26. listopadu 2014 v Bukurešti 

(Rumunsko) druhý ročník konference “Future of Higher Education – Bologna Process 

Researchers’ Conference” (FOHE–BPRC 2). Akce je součástí oficiálního kalendáře Evropského 

vysokoškolského prostoru (EHEA) a poskytne unikátní fórum pro dialog v oblasti terciálního 

vzdělávání mezi vědci, experty a státní správou. Více informací je zde. 

Publikace OECD: Měření inovací ve vzdělávání 

Nová publikace OECD má několik cílů. První je informativní: poskytuje čtenářům mezinárodní 

srovnání o inovacích ve vzdělávání v porovnání s ostatními sektory, a dokumentuje změny ve 

vzdělávacích praktikách v období 1999–2011. Druhý cíl je metodologický: hodnotí dva přístupy 

k zachycení rozsahu a typu inovací objevujících se ve vzdělávacích systémech. Třetí cíl je 

průzkumný a vysvětlující: představeno je více než 200 opatření inovací ve vzdělávání za využití 

existujících mezinárodních dat. Čtvrtý cíl je prospektivní: zpráva navrhuje nové budoucí přístupy 

k měření inovací ve vzdělávání. Publikace je dostupná online zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Nová poradní rada na podporu projektové a bezpečnostní kultury v ITER 

S cílem zlepšit projektovou výkonnost a v návaznosti na specifickou manažerskou a kulturní 

komplexitu ITER, byla v r. 2014 založena Externí manažerská poradní rada (External 

Management Advisory Board, EMAB). V říjnu t. r. se rada sešla v sídle ITER na svém prvním 

zasedání. Úkolem EMAB je radit vyšším manažerům Organizace ITER a generálnímu řediteli, jak 

posílit projektovou a bezpečnostní kulturu v mezinárodním projektu se sedmi členy. Předsedou 

rady je Jean Jacquinot, vědecký poradce předsedy francouzské Komise pro alternativní energie  

a atomovou energii (CEA). Další zasedání EMAB proběhne ve dnech 11.–12. prosince 2014. 

Podzimní číslo zpravodaje Fusion in Europe 

Nejnovější vydání zpravodaje Fusion in Europe informuje na 20 stranách o zahájení nové 

organizace „Evropské konsorcium pro vývoj fúzní energie (European Consortium for the 

Development of Fusion Energy, EUROfusion), o přípravách na první plazmové pokusy na 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/budoucnost-tercialniho-vzdelavani-konference-pro-vedce
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/budoucnost-tercialniho-vzdelavani-konference-pro-vedce
http://fohe-bprc.forhe.ro/
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/publikace-oecd-mereni-inovaci-ve-vzdelavani
http://www.oecd.org/education/measuring-innovation-in-education.htm
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/nova-poradni-rada-na-podporu-projektove-a-bezpecnostni-kultury
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/podzimni-cislo-zpravodaje-fusion-in-europe
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Wendelstein 7–X stellarator příští rok a novinky z kontrolních místností tokamaků JET a ASDEX 

Upgrade. Zpravodaj naleznete zde. 

Výstupy 25. konference IAEA o fúzní energii 

V pořadí 25. ročník konference IAEA o fúzní energii (Fusion Energy Conference, FEC) se konal  

v Petrohradě (Rusko) ve dnech 13.–18. října 2014. Společně ji organizovala Mezinárodní agentura 

pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) a vláda Ruské federace  

s podporou ROSATOM. Více informací naleznete na webových stránkách konference, program  

a abstrakty zde a tiskovou zprávu zde. 

EFDA se změnila v EUROfusion 

Dne 9. října 2014 oficiálně zahájila Evropská komise Evropské konsorcium pro rozvoj fúzní 

energie (European Consortium for the Development of Fusion Energy, EUROfusion). Tato nová 

konsorciální dohoda nahrazuje jak 14 let starou Evropskou dohodu o rozvoji fúze (European 

Fusion Development Agreement, EFDA), tak 29 bilaterálních asociačních dohod mezi EK  

a výzkumnými ústavy v 27 zemích. Grantová dohoda poskytuje EUROfusion financování ve výši 

424 milionů z programu EURATOM (2014–2018), který doplňuje program Horizont 2020. Stejnou 

částku poskytnou členské státy, což znamená celkem 850 mil. eur na dalších 5 let. Podrobnou 

informaci naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

Záznam z akce: Kulatý stůl ISC k nástrojům rozvojové pomoci EU 

Dne 23. října pořádala agentura ISC (Intelligence in Science) v Bruselu (Belgie) diskuzi  

u kulatého stolu na téma Rozvojová pomoc EU: budoucí výzvy a příležitosti z hlediska nástrojů 

rozvojové spolupráce. Hlavní zaměření akce bylo na spolupráci EU a Afriky v kontextu nových 

strategií financování a vývoje. Zápis z akce naleznete zde.  

 

 

 

 

http://www.euro-fusion.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/09/FUSION-IN-EUROPE-14-2-web.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/vystupy-25-konference-iaea-o-fuzni-energii
http://www.fec2014.org/en/
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2014/cn221/cn221ProvisionalProgramme.pdf
http://www.iter.org/newsline/-/2023
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/efda-se-zmenila-v-eurofusion
https://www.euro-fusion.org/2014/10/ribbon-cut-road-open/
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/zaznam-z-akce-kulaty-stul-isc-k-rozvojove-pomoci-eu
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/23.10.14-Kulaty-stul-ISC.pdf
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Příležitosti pro vědce z oblasti SSH v rámci výzev programu Horizont 2020  

– publikována aktualizace témat pro rok 2015 

V rámci projektu Net4Society byla publikována nová zpráva s názvem Příležitosti pro vědce  

z oblasti socio–ekonomických a humanitních věd, která obsahuje plný text relevantních témat pro 

čerpání příspěvku z programu Horizont 2020 s uzávěrkou v roce 2015. Dokument slouží jako 

vodítko a jeho smyslem je také demonstrovat množství příležitostí pro vědce z oblasti SSH  

v rámci programu. Další informace vztahující se k pravidlům účasti v jednotlivých výzvách lze 

nalézt na Portálu pro účastníky. Odpovídající odkazy pro výzvy či témata jsou k dispozici uvnitř 

dokumentu. Dokument je ke stažení zde. 

Výzva v oblasti satelitní navigace – Galileo 

Evropská komise zveřejnila druhou výzvu v oblasti vývoje nových aplikací využívajících satelitní 

navigační systém GALILEO, v rámci programu Horizont 2020. Výzva se zaměřuje na tři témata: 

„Aplikace využívající Evropské družicové navigační programy (EGNSS)“, „Aplikace využívající 

EGNSS, založené na malých a středních podnicích“, „Využití potenciálu aplikací využívajících 

EGNSS prostřednictvím mezinárodní spolupráce“. Celkový rozpočet je stanoven na 25 milionů 

EUR a uzávěrka pro podání žádosti je 8. dubna 2015. Více informací naleznete na Portálu pro 

účastníky zde. 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH 

Nabídka spolupráce: EUROGIA 2020 

Centrum pro průmyslový technologický rozvoj (CDTI) ve Španělsku nabízí asistenci při hledání 

partnerů do projektů EUROGIA 2020 (klastru EUREKA pro nízkouhlíkové energetické technologie). 

Podniky nebo výzkumná střediska působící v oblasti nízkouhlíkových energetických technologií, 

které mají inovativní výzkumné návrhy a zájem budovat silné konsorcia se španělskými partnery, 

mohou zasílat uvedený vyplněný formulář kontaktním osobám CDTI: Alberto Bermejo 

(alberto.bermejo@cdti.es), Juana Sanchez Perez (juana.sanchez@cdti.es). 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/prilezitosti-pro-vedce-z-oblasti-ssh-v-ramci-vyzev-programu
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/prilezitosti-pro-vedce-z-oblasti-ssh-v-ramci-vyzev-programu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.czelo.cz/files/NET4SOCIETY-Opportunities-SSHresearchers-2015-final.pdf
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/vyzva-v-oblasti-satelitni-navigace-galileo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2085-galileo-1-2015.html
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/nabidka-spoluprace-eurogia-2020
http://www.czelo.cz/files/Eureka-CDTI-Partner-search-template.docx
mailto:juana.sanchez@cdti.es


 

           11. číslo, ročník 2014 

29 

Nabídka spolupráce v oblasti ICT – Továrny budoucnosti 

Výzkumné centrum progresivních technologií na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě hledá 

partnery (univerzity nebo aktéry z oblasti průmyslu) do připravovaného projektu v rámci výzvy 

FoF–08 (Factories of the Future) programu Horizont 2020, která se zaměřuje na téma ICT 

(modelování, simulace, analytika a technologie pro zpracování předpovědí).  

Podrobnosti o nabídce naleznete zde. 

Nabídka spolupráce do projektu ACQUEAU 

FIDESOL, španělské Centrum pro podporu technologických inovací, hledá partnery (malé nebo 

střední podniky) se zkušeností s vývojem, výrobou a marketingem hydrometrických senzorů do 

projektu v rámci otevřené výzvy Acqueau (EUREKA clusteru zaměřeného na vodu). Cílem 

výzkumného projektu bude vyvinutí Geografického informačního systému (GIS) pro zemědělství, 

který by prostřednictvím plánování a monitorování využití vodných zdrojů přispěl k lepšímu 

hospodaření s vodou a zdokonalení její kvality. Více informací o připravovaném projektu  

a relevantní kontakty naleznete zde. 

Nabídka spolupráce do projektů ACQUEAU 

Irská společnost Rain safe zaměřující se na řešení a inovace v sektoru vodního hospodářství  

a francouzská společnost Save–Innovations, která navrhuje a vyrábí vysokoúčinné technologie 

pro získávání energie z vodních toků s nízkou rychlostí proudění, hledají partnery se zkušenostmi  

z oboru do svých projektů v rámci otevřené výzvy Acqueau (EUREKA clusteru zaměřeného na 

vodu). Více informací o jednotlivých projektech naleznete na stránkách Acqueau pro hledání 

partnerů. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Tematický den CLORA k mezinárodní spolupráci 

Dne 23. října 2014 se v Bruselu konal Tematický den k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací, který organizovala francouzská styčná kancelář CLORA. Záznam kanceláře 

CZELO z dané akce je  k dispozici zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/nabidka-spoluprace-v-oblasti-ict-tovarny-budoucnosti
http://danube-inco.net/object/call/13990
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/nabidka-spoluprace-do-projektu-acqueau
http://www.acqueau.eu/wp-content/uploads/2014/10/ACQUEAU_Find-a-partner-template_FIDESOL.pdf
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/nabidka-spoluprace-do-projektu-acqueau-2
http://www.acqueau.eu/looking-for-a-partner/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/tematicky-den-clora-k-mezinarodni-spolupraci
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/23.10.14-Tematicky-den-CLORA-k-mezinarodni-spolupraci.pdf
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

Zpráva o pokroku v genderové rovnosti 

Evropská komise publikovala dne 3. září 2014 právu o genderové rovnosti ve veřejném výzkumu, 

a to napříč 3 evropskými zeměmi. K významnému pokroku došlo v 18 zemích v oblasti genderové 

rovnováhy ve státní správě. Nicméně celkový pokrok je pomalý. Zpráva vychází z průzkumu členů 

poradní skupiny EK k genderu, výzkumu a inovacím, tzv. Helsinské skupiny, a pokrývá členské 

státy EU a další evropské země přidružené k rámcovým programům EU. Zpráva je k dispozici zde. 

POLITIKA VAVAI / TRANSFER ZNALOSTÍ 

Akce BioFIT (Fostering Innovation and Transfer) 

Akce BioFIT se koná ve dnech 2. až 3. prosince 2014 v Lille (Francie) a zaměří se na stimulování 

a usnadnění transferu technologií a projektů spolupráce mezi akademickými institucemi, 

farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi a dalšími odborníky z oblasti věd o živé 

přírodě. Akce rovněž zahrne: navazování partnerství prostřednictvím bilaterálních schůzek; 

zasedání zkoumající přístupy k transferu technologií a otevřeným inovacím; a představení 

technologií a příležitostí k licencování. Klikněte zde pro další informace. 

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS 

Konference k otevřenému přístupu a posunu k otevřeným datům 

 

Konference nazvaná „The future for Open Access and the move towards Open Data” se koná dne 

26. března 2015 v Londýně (UK) a je provázána se zveřejněním přezkumu Rady pro výzkum UK  

k dopadům otevřeného přístupu počátkem r. 2015. Akce se zaměří na implementaci zbývajících 

klíčových otázek a na příští kroky ve světle záměru britské vlády vypracovat a schválit kulturu 

otevřeného přístupu pro výzkum financovaný z veřejných zdrojů. Proběhne diskuse o způsobech, 

jakými mohou vysoké školy, akademici a vydavatelé maximalizovat potenciál otevřeného 

přístupu. Další informace naleznete zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/zprava-o-pokroku-v-genderove-rovnosti
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2014&na=na-030914
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/tranfer-znalosti/novinky/akce-biofit-fostering-innovation-and-transfer
http://www.biofit-event.com/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/open-access/novinky/konference-k-otevrenemu-pristupu-a-posunu-k-otevrenym-datum
http://www.westminsterforumprojects.co.uk/forums/event.php?eid=876&t=8293


 

           11. číslo, ročník 2014 

31 

 

 

 

 

 

 

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/

