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VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU
BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU

M i n i s t e r s t v o v n i t r a vyhlásilo
dne 21. října 2015 veřejnou soutěž
ve výzkumu,

experimentálním

vývoji

a inovacích Programu bezpečnostního
výzkumu České republiky 2015-2020 (BV
III/1-VS) – 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 (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za
účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů
mající charakter základního výzkumu.
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Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat
na

internetové

adrese

poskytovatele

http://www.mvcr.cz

na

adrese

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx.
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou
poskytovatele a označením „BV III/1-VS - druhá veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do
podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní
lhůty, tj. od 22. října 2015 do 16. prosince 2015. Úřední hodiny podatelny pro
veřejnost: Po - Čt 6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00–14:45 hod.
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“
se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného
následujícím

způsobem:

„Obálka

obsahuje

utajované

informace

na

stupni

„Vyhrazené“/„Důvěrné“.
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně
vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Na poskytnutí podpory není
právní nárok.


Zadávací dokumentace (pdf, 449 kB)

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: Usnesení vlády ČR č. 593 ze dne 9. srpna 2013
– Předkládací zpráva – Program bezpečnostního výzkumu České republiky (pdf, 35 kB)
o

Usnesení vlády (pdf, 35 kB)

o

Předkládací zpráva (pdf, 57 kB)

o

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci: Usnesení vlády ČR č. 763 ze dne 15. září 2014 –
Změny Programu bezpečnostního výzkumu České Republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS)
o

Usnesení vlády (pdf, 38 kB)

o

Změny Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2015–2020 (pdf, 144 kB)
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Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci: Návrh projektu (závazná osnova) (pdf, 32 kB)
Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci: Přílohy k návrhu projektu (pdf, 43 kB)
4.1 Přílohy k prokázání způsobilosti:
4.1.1 Čestné prohlášení uchazeče – povinná pro všechny uchazeče – uchazeč vybere odpovídající
vzor prohlášení
A) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR – výzkumná organizace
B) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR právnická osoba – podnik (malý nebo
střední)
C) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR právnická osoba – podnik (velký)
D) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR fyzická osoba – podnik (malý nebo
střední)
E) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR fyzická osoba – podnik (velký)
F) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v zahraničí – výzkumná organizace
G) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v zahraničí právnická osoba – podnik (malý
nebo střední)
H) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v zahraničí právnická osoba – podnik (velký)
I) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v zahraničí fyzická osoba – podnik (malý
nebo střední)
J) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v zahraničí fyzická osoba – podnik (velký)
4.1.2 Strukturované profesní životopisy všech členů řešitelského týmu: povinná pro
všechny uchazeče, BEZ VZORU
4.1.3 Příslušné oprávnění k činnosti: povinná pro všechny uchazeče, kromě veřejných
a státních vysokých škol, v. v. i. a organizačních jednotek MV a MO, BEZ VZORU
4.1.4 Plná moc: povinná v případě, zplnomocní-li statutární zástupce k podpisu návrhu
projektu a dalších dokumentů jinou osobu
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4.2 Přílohy k projektu
4.2.1 Čestné prohlášení k projektu: povinná pro všechny uchazeče, v případě více
uchazečů předkládá koordinátor projektu
4.2.2 Popis výsledků projektu a plán jejich využití: povinná pro všechny uchazeče, v
případě více uchazečů předkládá koordinátor projektu
4.2.3 Podpůrné informace o projektu: Povinná pro všechny uchazeče, v případě více
uchazečů předkládá koordinátor projektu
4.2.4 Přílohy pro zvláštní kategorie projektů podle kapitoly 4.1: Povinná pro všechny
uchazeče, v případě více uchazečů předkládá koordinátor projektu, BEZ VZORU

4.3 Další přílohy
4.3.1 Návrh smlouvy mezi uchazeči: Povinná pouze v případě spolupráce více
uchazečů, BEZ VZORU
4.3.2 Specifikace majetku a služeb: povinná v případě, bude-li uchazeč využívat pro
nákup majetku § 8 odst. 5 Zákona
4.3.3 Specifikace subdodávek: povinná pro všechny uchazeče využívající v projektu
subdodávky

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR
Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace
Pavel Bělobrádek předložil Analýzu stavu
výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich
srovnání se zahraničím v roce 2014 potvrdila,
že Česká republika disponuje kvalitním
vědeckým zázemím i špičkovými odborníky.
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Česká věda ale zaostává v aplikovaném výzkumu, nedaří se spolupráce výzkumníků
s

průmyslem

a

systém

řízení

a

financování

vědy

je

roztříštěný.

Tato analýza je první, která nebyla zadána externě, ale vypracovala ji přímo Sekce místopředsedy
vlády pro vědu, výzkum a inovace. Je také první, která nejen popisuje stav, ale snaží se najít
i řešení, pojmenovává trendy a analyticky porovnává Českou republiku se zahraničím.
Anglický překlad dokumentu je nyní v přípravě a bude v nejbližší době taktéž zveřejněn.
PŘÍLOHY

Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014
Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 – hlavní výstupy

INFORMACE Z OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zveřejnilo Záměry výzev pro vysoké školy
a aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV.
Účelem zveřejnění záměrů je včas informovat
potencionální žadatele o zaměření připravovaných
výzev. Podrobnosti najdete ZDE.
Harmonogram výzev OP VVV

Dne 24. září 2015 proběhlo jednání Hlavní plánovací komise OP VVV, kde byly
projednány a schváleny úpravy Harmonogramu výzev na rok 2015. Zásadní úpravy se
týkaly časového nastavení výzev.
Harmonogram výzev OP VVV na rok 2015.pdf aktualizovaná verze k 13. 11. 2015
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Aktuální přehled výzev OP VVV vyhlášených ještě v roce 2015 (dle harmonogramu
výzev z webu MŠMT).
PO1 – Podpora excelentních výzkumných týmů – již vyhlášená
Druh výzvy: kolová
Na webových stránkách: 15. 7. 2015
Vyhlášení a Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 8. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 1. 2016
Alokace na výzvu: 2,5 mld. Kč (ERDF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 40 – 250 mil. Kč
Oprávnění žadatelé: VO (dle definice Rámce)

PO1 – Excelentní výzkum
Druh výzvy: kolová – dvoukolová
Na webových stránkách: 30. 11. 2015
Vyhlášení a Zahájení příjmu žádostí o podporu:
leden 2016, kolo 11. 11. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2016 – 2. kolo 17. 2. 2017
Alokace na výzvu: 6 mld. Kč (ERDF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 100 – 1 350 mil. Kč (ERDF)
Oprávnění žadatelé: VO (dle definice Rámce)

PO2 – Budování expertních kapacit – transfer technologií
Druh výzvy: kolová – komplementární výzva k OP PIK a OP PPR
Na webových stránkách: 11. 12. 2015
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Vyhlášení a Zahájení příjmu žádostí o podporu: leden 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 3. 2016
Alokace na výzvu: 450mil Kč (ESF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 5 – 40 mil. Kč
Oprávnění žadatelé: VO

PO1 – Výzkumné vzdělávací infrastruktury – budování a modernizace
Druh výzvy: kolová
Na webových stránkách: 18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: leden 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 9. 2016
Alokace na výzvu: 3,5 mld. Kč (ERDF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 2 – 1 200 mil. Kč
Oprávnění žadatelé: VO + VŠ (nebo jen VŠ splňují-li definici)

PO2 – ESF výzva pro vysoké školy
Druh výzvy: kolová – Výzva je komplementární s PO 3 SC 4 v oblasti vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a s PO 2 IP 2 SC 1 v oblasti vzdělávání.
Na webových stránkách: 18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: leden 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 8. 2016
Alokace na výzvu: 3,5 mld. Kč (ESF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 1,5 – 250 mil Kč
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Oprávnění žadatelé: Vysoké školy

PO2 – ERDF výzva pro vysoké školy
Druh výzvy: kolová – Výzva je komplementární s PO 2 IP 1 SC 1, SC2 a SC 4 v oblasti
vzdělávání a s PO 3 IP 1 SC 3 v oblasti infrastruktur určených pro vzdělávací účely.
Na webových stránkách: 18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: leden 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016
Alokace na výzvu: 10 mld. Kč (ERDF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 1,5 mil – 1, 200 mld. Kč
Oprávnění žadatelé: Vysoké školy – Účast partnera není v projektu povolena

PO2 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Druh výzvy: kolová
Na webových stránkách: 18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: leden 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2016
Alokace na výzvu: 550 mil. Kč (ESF)
Výše celkových způsobilých výdajů: 1,5 mil – 15 mil Kč
Oprávnění žadatelé: Vysoké školy
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VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI EKONOMIE
A MANAGEMENTU
Centrum ekonomických studií Vysoké školy
ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo
druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných
projektů. Navržené projekty musí být zaměřeny
na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti
Ekonomie a/nebo Management. Součástí řešení
projektu je zveřejňování vědeckých výstupů
obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových znalostí dalšími dostupnými
formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích apod.
VYMEZENÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE


Oprávněným žadatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má dlouhodobý
pobyt či sídlo na území ČR.



Soutěž o finanční podporu projektů je dvoukolová. První kolo je otevřené všem žadatelům.
Do druhého kola postupují pouze projekty, které se účastnily kola prvního, a které byly
vybrány organizačním výborem a byly schváleny Správní radou CES VŠEM.



Žádosti je možné podávat pouze v oblastech Ekonomie a managementu.



Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou
formou na email: ces"zavináč"vsem.cz a to do 1. 1. 2016.



Projektové žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti včetně předběžného
rozpočtu a časového harmonogramu.



Žádost podává hlavní řešitel projektu s tím, že složení řešitelského týmu je uvedeno
v žádosti.



Žádosti s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po
konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

PROJEKTY


Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum. Součástí řešení
projektu je zveřejňování vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků,
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šíření nových znalostí dalšími dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na
konferencích apod.


Cíle, způsoby řešení a výstupy projektu navrhuje hlavní řešitel.



Minimální doba trvání grantových projektů je 6 měsíců. Maximální doba trvání grantových
projektů je 24 měsíců.



Výsledky řešení projektu (včetně patentů a průmyslových vzorů) jsou vlastnictvím Centra
ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM).



Realizace projektu je zahájena vždy k 1. dni měsíce následujícího po schválení daného
projektu.



Osobou odpovědnou za grantový projekt a za řádné plnění projektu je hlavní řešitel.



Každý projekt musí zahrnovat u nejméně 20 % realizovaných aktivit spolupráci s VŠEM,
o. p. s. (prostřednictvím zapojení akademických pracovníků či studentů).



Součástí projektu je jeho prezentace a propagace navenek. Grantový tým má povinnost
zveřejnit výstupy projektu, zavést „Dny vědy“ s prezentací výzkumného projektu na VŠEM.
Dny vědy musejí být pořádány minimálně 1x za trimestr v průběhu řešení projektu.
Prezentaci průběhu řešení a výstupů lze pojmout jako neformální setkání s odbornou
komunitou a studenty. O Dnech vědy je třeba s dostatečným předstihem informovat
prorektora

pro

pedagogiku

a

výzkum,

aby

informace

mohla

být

zveřejněna

zainteresovaným skupinám.


Řešitel (řešitelský tým) má povinnost výstupy projektu publikovat v odborném časopise CES
VŠEM Ekonomické listy a to minimálně 2x ročně po dobu trvání projektu.



Každý podpořený projekt musí deklarovat minimálně jeden výstup ve světově uznávané
databázi (SCOPUS, ERIH nebo Web of Science). Pokud se jedná o krátkodobý projekt (do
1 roku včetně), je možné doložit výstup ve vědecké databázi i zpětně. Pokud tato podmínka
nebude splněna, musí řešitel (řešitelský tým) vracet finanční prostředky vložené do projektu
a to až do výše 100 %. O celkové výši krácení příspěvku rozhodne komise, která projekt
schválila.

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI


Přihlášky odevzdané v termínu jsou posouzeny odbornou komisí.



Komise při posuzování projektů a rozhodování o přidělení grantů přihlíží především k:
o

kvalitě projektu

o

formě prezentace projektu v souladu s propagací výzkumných aktivit VŠEM a CES

o

možnosti navázání na další granty či jinou formu odborné spolupráce
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o


schopnosti dosažení na externí zdroje financování

Deklarovaným výstupům projektu (výstupem prokazatelně musejí být v případě
výzkumných projektů bodově hodnocené výstupy VaV v RIV).



Komise rozhodne o přidělení či nepřidělení grantu nejpozději do 60 ti dnů od termínu
uzávěrky přihlášek. Komise může projekt schválit bez připomínek či s připomínkami.



Hlavní řešitelé budou o stanovisku informování písemně (emailem).

PRŮBĚH PROJEKTU


Po schválení projektu a přidělení finanční podpory je hlavní řešitel povinen zpracovat časový
plán projektu včetně termínů prezentací výstupů („Dny vědy“).



Hlavní řešitel zpracovává o průběhu projektu pravidelný reporting (blíže upravuje grantová
smlouva).

NÁKLADY PROJEKTU


Předběžná kalkulace nákladů projektu je nedílnou součástí Žádosti o grant.



Maximální možná výše přidělené finanční podpory na jeden projekt je 500 000 Kč.



Maximální výše celkových nákladů projektu je stanovena v rámci písemného vyrozumění
o schválení interního grantu.



Proplácení nákladů projektu dále upravuje grantová smlouva.



Součástí finančních prostředků přidělovaných řešitelům v rámci veřejné soutěže CES VŠEM
jsou prostředky na odměnu řešitele či řešitelského týmu (osobní náklady do výše 10 000
Kč/měsíc/řešitele).



Řešitelům při úspěšném plnění projektů náleží mimořádná odměna za každou průběžnou
zprávu (do výše 2 000 Kč/řešitel).



Výstupy vzešlé z projektu jsou finančně ohodnoceny (JImp 30 000 Kč, JSCOPUS 20 000 Kč, JREC
8 000 Kč a D 10 000 Kč za daný výstup). Při větším množství autorů se odměna dělí jejich
počtem.

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI


Příloha č. 1 – Formulář Žádosti (formát pdf)



Příloha č. 2 – Formulář Rozpočet (formát xlsx)

K datu uzavření sběru projektových žádostí v rámci první veřejné grantové výzvy CES VŠEM byly
k 1. 9. 2015 byly doručeny řádně 4 projektové žádosti, z nichž všechny splnily podmínky formálního
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hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise,
složené ze čtyř osob, z toho 2 externích hodnotitelů. Členové komise se před jednáním komise
důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Každý hodnotitel vyplnil
hodnotící posudek. Počet bodů pro každý projekt byl sečten a vydělen počtem hodnotitelů.
Výsledná bodovací škála včetně doporučení a komentářů byla předána k finálnímu rozhodnutí
zakladateli VŠEM.


Výsledky grantové soutěže



Pravidla 1. veřejné výzvy CES VŠEM
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 10. až 12. 11. 2015
byly

vyhlášeny

nové

výzvy

v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v kompletním

přehledu zde.

Dne 14. 10. 2015 byly na účastnickém portálu (Participant Portal ) Evropské komise uveřejněny
nové výzvy programu Horizont 2020. Od 10. 11. 2015 jsou výzvy otevřeny.

Horizont 2020


Program Horizont 2020



Část I – Vynikající věda



o

Budoucí a vznikající technologie

o

Výzkumné infrastruktury

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu
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o

Základní a průmyslové technologie


o



Část III – Společenské výzvy


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

o

Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti

o

Evropský inovační a technologický institut

o

Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje
o



Přístup k rizikovému financování

Synergie se strukturálními fondy

Politika VaVaI
o

Česká republika

o

Evropská politika výzkumu
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o

Evropský výzkumný prostor


o

Společné programovaní

Další evropské iniciativy


Evropská inovační partnerství

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020
Cestovní mapa výzkumných infrastruktur v ČR
Nutnost vytvoření strategického přístupu k výzkumným infrastrukturám vzhledem na jejich zvyšující
se význam vedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k vypracování Cestovní mapy
výzkumných infrastruktur na léta 2016–2022. Dokument vychází ze souhrnných výstupů
komplexního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR provedeného v roku 2014.
Cestovní mapa je členěna na 6 vědně-oborových oblastí – fyzikální vědy, energetika,
environmentální vědy, biomedicína, společenské a humanitní vědy, informační a komunikační
technologie /e-infrastruktury. Každá infrastruktura je popsána formou business plánu, který
zahrnuje základní charakteristiku výzkumné infrastruktury, výhled pro budoucí rozvoj výzkumné
infrastruktury a popis jejích socioekonomických přínosů. Dokument je dostupný zde.
Záznam z akce: Výzkumné infrastruktury jako stimulátory znalostí a inovací
v evropských regionech
V rámci Open Days pořádala Evropská komise Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD)
dne 14. října 2015 workshop „Research Infrastructures as drivers of knowledge and innovation in
European regions“. Zápis z akce naleznete zde a prezentace zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
Využití Investičního plánu pro VaVaI v oblasti vesmír (seminář)


Kdy: 24. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise (DG GROW) pořádá dne 24. listopadu 2015 v Bruselu seminář o možnostech
využití finančních nástrojů Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerova investičního balíčku) na
výzkumné (vědecké a průmyslové) projekty v oblasti vesmír. EK představí možnost využití půjček
a garancí Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), ale také způsoby projektového
financování prostřednictvím grantů programů COSME a Horizont 2020. Předběžný program,
registrace (otevřena do 20. 11. 2015) a bližší informace o konání semináře naleznete zde.
Konference na téma informačních a komunikačních technologií „PREDICT 2015“


Kdy: 25. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 25. listopadu 2015 se v Bruselu uskuteční konference na téma informačních a komunikačních
technologií (ICT), která je spoluorganizována Společným výzkumným střediskem Evropské komise
(JRC) a GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT). Účastníci budou moci
diskutovat o výzkumu a nových trendech v oblasti ICT a taktéž o podmínkách pro budoucí rozvoj
ICT v Evropě. Účast na konferenci je podmíněná vyžádáním pozvánky na JRC-IPTS-PREDICT
Conference@ec.europa.eu. Bližší informace a program naleznete zde.
Stockholmské inovační dny 2015


Kdy: 2. 12. 2015–3. 12. 2015



Kde: Stockholm, Kista (Švédsko)

Ve dnech 2. až 3. prosince 2015 se ve švédském Stockholmu uskuteční inovační dny, kde budou
prezentovány výsledky inovačních aktivit v oblasti sítí a internetu věcí (Internet of Things). Událost
je unikátní příležitostí pro podnikatele, zástupce průmyslu, akademiky a výzkumníky k setkání
a společné diskuzi na daná témata. Součástí inovačních dní je odevzdávání cen EIT Digital Idea
Challenge 2015. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.
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Záznam z akce: Informační den k výzkumným cPPP
Dne 16. října 2015 pořádala Evropská komise v Bruselu informační den k výzkumným aktivitám
a aktuálním výzvám smluvních partnerství veřejného a soukromého sektoru (contractual PublicPrivate Partnerships, cPPP): Factories of the Future, Energy–efficient Buildings, Sustainable Process
Industry a Green Vehicles. Zástupci evropských asociací EFFRA, ECTP-E2B, SPIRE a EGVI
sdružujících soukromé a veřejné výzkumné subjekty představili víceleté plány daných cPPP v rámci
H2020. Na paralelních seminářích k jednotlivým cPPP představili zástupci odpovídajících
generálních ředitelství (DG RTD, CNECT, ENER) aktuální výzvy pro PPP v pracovním programu
H2020 na období 2016–2017, včetně relevantních motivační ceny (Horizon prizes). Záznam je
k dispozici zde.
Rámcová dohoda o partnerství mezi EK a projektem Human Brain
Dne 30. října 2015 Evropská komise (EK) podepsala rámcovou dohodu o partnerství (Framework
Partnership Agreement, FPA) s projektem Human Brain (The Human Brain Project, HBP). Hlavním
cílem projektu je porozumění fungování lidského mozku za využití ICT technologií a matematických
metod. Projekt je finančně podpořen 1 miliardou EUR na období deseti let (2013–2023) z programu
Horizont 2020 a zahrnuje spolupráci více než 400 výzkumníků z 24 evropských zemí. HBP byl vybrán
v roce 2013 jako FET Flagship (Future and Emerging Technologies Flagship), který představuje
dlouhodobá strategická mezioborová partnerství v klíčových technologických oblastech. Pro více
informací klikněte zde.
Publikace o smluvních partnerstvích mezi veřejným a soukromým sektorem v H2020
Na internetovém portálu EU BookShop je možné stáhnout publikaci zaměřenou na smluvní
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (contractual Public-Private Partnerships, cPPPs).
Hlavním tématem publikace jsou nové příležitosti v pracovním programu 2016–2017 ve
4 stávajících okruzích cPPPs v programu Horizont 2020: Továrny budoucnosti (Factories of the
Future, FoF), Eneregeticky úsporné budovy (Energy-Efficient Buildings, EeB), Evropská iniciativa
ekologických vozidel (European Green Vehicle Initiative, EGVI) a Udržitelný zpracovatelský průmysl
se šetrným zacházením se zdroji a energiemi (Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency, SPIRE). Celou publikaci můžete zdarma stáhnout zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / PŘÍSTUP
K RIZIKOVÉMU FINANCOVÁNÍ
Využití Investičního plánu pro VaVaI v oblasti vesmír (seminář)


Kdy: 24. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise (DG GROW) pořádá dne 24. listopadu 2015 v Bruselu seminář o možnostech
využití finančních nástrojů Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerova investičního balíčku) na
výzkumné (vědecké a průmyslové) projekty v oblasti vesmír. EK představí možnost využití půjček
a garancí Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), ale také způsoby projektového
financování prostřednictvím grantů programů COSME a Horizont 2020. Předběžný program,
registrace (otevřena do 20. 11. 2015) a bližší informace o konání semináře naleznete zde.
Záznam z akce: EFSI Boosts Innovation!
Dne 26. října 2015 pořádala Evropská komise v Bruselu seminář EFSI Boosts Innovation!, věnovaný
fungování Evropského fondu pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments
– EFSI, zhmotnění tzv. Junckerova investičního balíčku – investičního plánu pro Evropu) a jeho
vlivu na výzkum a inovace. Zástupce EK a EIB představili fungování, řízení a strategii fondu,
Evropské centrum pro investiční poradenství (European Investment Advisory Hub, EIAH)
a Evropský registr investičních projektů (European Investment Projects Portal), který bude spuštěn
v prvním čtvrtletí 2016. Záznam z akce je ke stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Konference partnerů EIP v oblasti aktivního a zdravého stárnutí


Kdy: 9. 12. 2015 až 10. 12. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 9. – 10. prosince 2015 se v Bruselu uskuteční 4. konference Evropského inovačního
partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP AHA) na téma tržního využívání inovací
v oblasti AHA. Cílem konference je nastolení diskuze o dosavadních úspěších a taktéž o vizích
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o vývoji EIP do budoucnosti. Více informací a program naleznete zde, zájemci o účast na konferenci
se mohou obracet e-mailem přímo na EIP AHA na adresu ec-eip-aha@ec.europa.eu.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
Informační den ke společenské výzvě 2


Kdy: 25. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Výkonná agentura pro výzkum (The Research Executive Agency, REA) pořádá dne 25. listopadu
2015 v Bruselu (Belgie) informační den zaměřený na předkládání výzev v roce 2016 v oblasti
společenské výzvy 2 – Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika. Během akce
budou poskytnuty informace týkající se nových příležitostí financování se zaměřením na
4 následující výzvy: Modrý růst – podpora možností oceánu, Udržitelná bezpečnost potravin
– odolné a udržitelné zdroje, Obnova venkova – Podpora inovací a obchodních příležitostí a BIO
inovace. Informační den je součástí informačního týdne ke Společenské výzvě 2. Více informací
k programu informačního dne naleznete zde.
Mezinárodní partnerská burza pro společenskou výzvu 2


Kdy: 26. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

BioHorizon (platforma sdružující NCP v oblasti společenské výzvy 2) pořádá dne 26. listopadu 2015
v Bruselu (Belgie) první mezinárodní partnerskou burzu zaměřenou na společenskou výzvu
2 – Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika (SC2). Akce je vhodnou příležitostí
pro sdílení zkušeností a nalezení partnerů pro své projektové záměry v rámci SC2, jejíž první výzvy
mají uzávěrku počátkem roku 2016. Partnerská burza je zacílena na veřejné orgány, malé a střední
podniky, zástupce průmyslu, univerzity a výzkumné organizace. Pro bližší informace k programu
a registraci klikněte zde.
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Konference na téma řízení rizik v oblasti lesnictví


Kdy: 21. 4. 2016–23. 4. 2016



Kde: Freiburg (Německo)

Ve dnech 21. až 23. dubna 2016 se v německém Freiburgu uskuteční konference na téma řízení
rizik spojených s dopady klimatických změn na lesní zdroje, která je organizována Institutem
lesnictví Freiburské univerzity. Přední experti z vědecké komunity budou diskutovat o hrozbách
plynoucích se změn klimatu, o dopadech klimatických změn na lesní zdroje, schopnosti předpovídat
rizika a taktéž o vlivu nejistoty na rozhodovací proces. Součásti konference je doprovodná terénní
exkurze. Více informací naleznete zde.
Závěrečná zpráva EIP AGRI pracovní skupiny zaměřené na nemoci pocházejícím z půdy
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP AGRI) zveřejnilo závěrečnou zprávu
pracovní skupiny zaměřenou na integrovanou ochranu rostlin proti nemocem pocházejícím z půdy.
Zpráva obsahuje doporučení pro budoucí výzkumná témata a operační skupiny a možnosti dalšího
vývoje. EIP AGRI pracovní skupina popisuje současné znalosti inovačních technik pro potlačení
těchto chorob (houbové patogeny a háďátka). Více informací naleznete zde. Další zprávy EIP AGRI
pracovních skupin jsou k dispozici zde.
Ocenění v oblasti udržitelného managementu půdy
Evropský svaz vlastníků půdy (ELO) ve spolupráci s Evropskou komisí vyhlásil ocenění v oblasti
udržitelného managementu půdy. Finanční odměnu 5000 € dostane projekt, který prokáže nejlepší
praxi a nové koncepty v udržitelném využívání a ochraně půdy. Farmáři a vlastníci půdy mohou
podávat přihlášky individuálně nebo ve spolupráci s výzkumnými instituty, univerzitami
a soukromými společnostmi do 31. prosince 2015. Více informací a přihlašovací formulář naleznete
zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ
ENERGIE
EUREC: Střednědobé hodnocení programu Horizont 2020


Kdy: 3. 12. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 3. prosince 2015 pořádá Asociace evropských výzkumných center obnovitelných zdrojů energie
(The Association of European Renewable Energy Research Centres, EUREC) v Bruselu (Belgie)
workshop na téma „Shapes on the Horizon: Ideas for Horizon 2020's Mid-Term Review and a Look
Beyond“. Hlavními tématy workshopu budou přezkum programu Horizont 2020 v polovině období
a klíčové aspekty formování výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Pro bližší
informace ohledně programu a registrace sledujte tento odkaz. V případě dotazů kontaktujte Céline
Suchet.
Záznam z akce: Informační den k výzkumným cPPP
Dne 16. října 2015 pořádala Evropská komise v Bruselu informační den k výzkumným aktivitám
a aktuálním výzvám smluvních partnerství veřejného a soukromého sektoru (contractual PublicPrivate Partnerships, cPPP): Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Sustainable Process
Industry a Green Vehicles. Zástupci evropských asociací EFFRA, ECTP-E2B, SPIRE a EGVI
sdružujících soukromé a veřejné výzkumné subjekty představili víceleté plány daných cPPP v rámci
H2020. Na paralelních seminářích k jednotlivým cPPP představili zástupci odpovídajících
generálních ředitelství (DG RTD, CNECT, ENER) aktuální výzvy pro PPP v pracovním programu
H2020 na období 2016–2017, včetně relevantních motivační ceny (Horizon prizes). Záznam je
k dispozici zde.
Publikace o smluvních partnerstvích mezi veřejným a soukromým sektorem v H2020
Na internetovém portálu EU BookShop je možné stáhnout publikaci zaměřenou na smluvní
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (contractual Public-Private Partnerships, cPPPs).
Hlavním tématem publikace jsou nové příležitosti v pracovním programu 2016–2017 ve
4 stávajících okruzích cPPPs v programu Horizont 2020: Továrny budoucnosti (Factories of the
Future, FoF), Eneregeticky úsporné budovy (Energy-Efficient Buildings, EeB), Evropská iniciativa
ekologických vozidel (European Green Vehicle Initiative, EGVI) a Udržitelný zpracovatelský průmysl
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se šetrným zacházením se zdroji a energiemi (Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency, SPIRE). Celou publikaci můžete zdarma stáhnout zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA
6. konference o výzkumu v oblasti dopravy


Kdy: 18. 4. 2016–21. 4. 2016



Kde: Varšava (Polsko)

TRA – Transport Research Arena, pořádá ve dnech 18. až 21. dubna 2016 ve Varšavě (Polsko)
6. konferenci na téma výzkumu v oblasti dopravy: 6th European Transport Research Conference.
Letošní ročník nese název Moving Forward – Innovatiove Solutions for Tomorrow’s Mobility. Účast
je zpoplatněna. Výzva k podávání příspěvků a registrace je nyní otevřena. Bližší informace zde.
Záznam z akce: Modernizace dopravy prostřednictvím veřejných zakázek pro inovace
a ICT
V rámci Open days pořádalo DG CNECT 13. října seminář o modernizaci dopravních služeb
prostřednictvím veřejných zakázek pro inovace a informačních a komunikačních technologií (ICT).
EK představila možnosti a pravidla zadávání veřejných zakázek pro inovace (Innovation
Procurement), resp. jejích dvou typů: předobchodní zadávání veřejných zakázek (Pre-Commercial
Procurement, PCP) a veřejného zadávání inovativních řešení (Public Procurement of Innovative
Solutions, PPI), dále synergie financování projektů v rámci PCP a PPI z rozpočtu H2020
a z kohezních fondů (ESIF). Rovněž byla představena nová iniciativa EK pro podporu zadavatelů
veřejných zakázek, EAFIP (European Assistance for Innovative Procurement) a také úspěšné
inovační projekty v oblasti dopravy využívající ICT technologie, implementované jako veřejné
zakázky. Záznam z akce s prezentacemi řečníků naleznete zde.
Publikace o smluvních partnerstvích mezi veřejným a soukromým sektorem v H2020
Na internetovém portálu EU BookShop je možné stáhnout publikaci zaměřenou na smluvní
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (contractual Public-Private Partnerships, cPPPs).
Hlavním tématem publikace jsou nové příležitosti v pracovním programu 2016–2017 ve
4 stávajících okruzích cPPPs v programu Horizont 2020: Továrny budoucnosti (Factories of the
Future, FoF), Eneregeticky úsporné budovy (Energy–Efficient Buildings, EeB), Evropská iniciativa
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ekologických vozidel (European Green Vehicle Initiative, EGVI) a Udržitelný zpracovatelský průmysl
se šetrným zacházením se zdroji a energiemi (Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency, SPIRE). Celou publikaci můžete zdarma stáhnout zde.
Záznam z akce: Smart cities project development workshop (ERRIN)
Evropská síť regionů pro výzkum a inovace (European Regions Research & Innovations Network,
ERRIN) uspořádalo dne 28. října 2015 v Bruselu seminář s názvem Smart Cities project
development workshop. Seminář byl věnovaný výzvě Smart and Sustainable Cities (Lighthouse
project) pro rok 2016 (uzávěrka pro podávání projektových návrhů do SCC 1 je 5. 4. 2016), dalším
výzvám SCC v pracovním programu H2020 pro období 2016–2017, Evropskému inovačnímu
partnerství pro chytrá města (EIP on Smart Cities), a také dvěma konkrétním projektovým
návrhům: Utrecht Lighthouse Project a projektu NEWSTON, sdružujícímu kandidáty na tzv. follower
cities ze Švédska, Finska, Polska a Španělska. Záznam z akce je ke stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
EUREC: Střednědobé hodnocení programu Horizont 2020


Kdy: 3. 12. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 3. prosince 2015 pořádá Asociace evropských výzkumných center obnovitelných zdrojů energie
(The Association of European Renewable Energy Research Centres, EUREC) v Bruselu (Belgie)
workshop na téma „Shapes on the Horizon: Ideas for Horizon 2020's Mid-Term Review and a Look
Beyond“. Hlavními tématy workshopu budou přezkum programu Horizont 2020 v polovině období
a klíčové aspekty formování výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Pro bližší
informace ohledně programu a registrace sledujte tento odkaz. V případě dotazů kontaktujte Céline
Suchet.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ
– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Konference EURO-SOCIETY-2014 – Changing Europe


Kdy: 19. 11. 2015–20. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise (DG RTD) pořádá ve dnech 19. až 20. listopadu 2015 v Bruselu (Belgie) konferenci
pro projekty vybrané v rámci společenské výzvy 6 programu Horizont 2020 pod názvem
Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe. Konference
pokryje následující čtyři témata: Odolná a udržitelná hospodářská a měnová unie v Evropě,
Evropský program pro růst, Evropská společenství po krizi a Politické výzvy pro Evropu. V rámci
akce bude půl dne věnováno setkání EURO-2014 projektů pod záštitou Výkonné agentury pro
výzkum (Research Executive Agency, REA). Pro bližší informace o programu a registraci klikněte
zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Stockholmské inovační dny 2015


Kdy: 2. 12. 2015 až 3. 12. 2015



Kde: Stockholm, Kista (Švédsko)

Ve dnech 2. až 3. prosince 2015 se ve švédském Stockholmu uskuteční inovační dny, kde budou
prezentovány výsledky inovačních aktivit v oblasti sítí a internetu věcí (Internet of Things). Událost
je unikátní příležitostí pro podnikatele, zástupce průmyslu, akademiky a výzkumníky k setkání
a společné diskuzi na daná témata. Součástí inovačních dní je odevzdávání cen EIT Digital Idea
Challenge 2015. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Ceny EIT 2016
Evropský inovační a technologický (European Institute of Innovation and Technology, EIT)
vyhlašuje letošní ročník EIT Awards, jimiž budou oceněni členové Znalostních a inovačních
společenství (Knowledge and Innovation Communities, KIC). Ceny se udělují ve třech kategoriích
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– cena pro absolventy EIT vzdělávacích programů, cena pro inovátory produktů a služeb v rámci
KIC a cena pro úspěšné podnikatelské start-upy. Bližší informace naleznete zde.
EIT zveřejnil tříletý pracovní program
Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil tříletý pracovní program na období
2016–2018, který nastiňuje ambice EIT v střednědobém horizontu. Při přípravě a implementaci
ročních podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství (KIC) v období 2016–2018 se
budou zohledňovat zkušenosti z předchozích let. V tomto období bude EIT taktéž vypracovávat
novou Strategickou inovační agendu (SIA), obsahující dlouhodobé strategické cíle, priority
a rozpočtové potřeby pro programové období 2021–2027. Předpokládaný termín předložení
předběžné verze SIA je 30. června 2018. Tříletý pracovní program EIT naleznete zde.
Správní rada EIT ustanovila Řídící výbor
Správní rada Evropského technologického a inovačního institutu (EIT) ustanovila Řídící výbor, jehož
úkolem je výběr čtyř nových členů Správní rady EIT. Členy výboru se stali přední experti Ulf
Johansson (Chairperson), Jana Kolar and Marja Makarow, kteří předloží seznam navržených členů
na schválení Evropské komisi na jaře 2016. Správní rada EIT je nezávislý orgán, který působí v roli
lídra EIT a je současně zodpovědný za výběr, navržení a hodnocení znalostních a inovačních
společenství (KIC). Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Záznam z akce: Informační den k HRS4R (čl. 32 grantové dohody H2020)
Dne 29. října 2015 pořádala Evropská komise (EK) v Bruselu informační den k čl. 32 grantové
dohody H2020 věnovaný povinnostem dodržovat Chartu výzkumných pracovníků a Kodex pro jejich
zaměstnávání (The European Charter for Researchers and the Code of conduct for their
Recruitement, C&C), jejímž implementačním nástrojem je tzv. HR strategie pro výzkumné
pracovníky (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R) a ocenění "HR Excellence in
Research". Anotovaný článek 32 naleznete na stranách 223–225 Anotovaného modelu grantové
dohody rámcového programu 2020 (AGA — Annotated Model Grant Agreement). Záznam je
k dispozici zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY
JRC Technická zpráva – Výzkumné organizace a inteligentní specializace
Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre – JRC) zveřejnilo technickou zprávu
zaměřenou na výzkumné organice a inteligentní specializaci. Technická zpráva se uvádí, že
výzkumné organizace jsou schopny identifikovat potřeby průmyslu a technologické možnosti,
usnadnit přístup ke znalostem pro regionální podniky prostřednictvím svých sítí a spolupráci při
výzkumu a často hrají klíčovou roli v rozvoji klastrových seskupení. Veřejné orgány by měly usilovat
o lepší zapojení výzkumných organizací do přípravy a realizace výzkumných inovačních strategií pro
inteligentní specializaci (RIS3) a RIS3 by měla podporovat spolupráci mezi výzkumnými
organizacemi či univerzitami a malými a středními podniky podporují inovace. Technická zpráva
Společného výzkumného střediska ke stažení zde.

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA
Cestovní mapa výzkumných infrastruktur v ČR
Nutnost vytvoření strategického přístupu k výzkumným infrastrukturám vzhledem na jejich zvyšující
se význam vedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k vypracování Cestovní mapy
výzkumných infrastruktur na léta 2016–2022. Dokument vychází ze souhrnných výstupů
komplexního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR provedeného v roku 2014.
Cestovní mapa je členěna na 6 vědně-oborových oblastí – fyzikální vědy, energetika,
environmentální vědy, biomedicína, společenské a humanitní vědy, informační a komunikační
technologie /e-infrastruktury. Každá infrastruktura je popsána formou business plánu, který
zahrnuje základní charakteristiku výzkumné infrastruktury, výhled pro budoucí rozvoj výzkumné
infrastruktury a popis jejích socioekonomických přínosů. Dokument je dostupný zde.

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci, ve které se zaměřuje
na vědu, technologie a průmysl a jejich vztah k inovacím pro růst a společnost (OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard 2015). V kapitole věnované trendům znalostní ekonomiky je
na základě citovanosti publikací sestaven graf nejúspěšnějších institucí v časovém období
2003–2012. Za Českou republiku se v oblasti veřejných výzkumných institucí na 19. příčce umístila
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Akademie věd České republiky s celkovým počtem 5008 citovaných publikací (strana 62). Celou
zprávu naleznete ke stažení zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
Rozhodnutí Evropské komise o vzniku Skupiny vysokých představitelů vědeckých
poradců
Dne 16. října přijala Evropská komise (EK) rozhodnutí o vzniku Skupiny vysokých představitelů
vědeckých poradců (High Level Group of Scientific Advisors), jejímž cílem je poskytovat nezávislé,
objektivní a nepolitické pohledy a doporučení rozhodujícím orgánům v oblasti evropské vědní
politiky. Skupina je součástí Vědeckého poradního mechanismu (Scientific Advice Mechanism,
SAM), který byl zaveden v květnu 2015. Rozhodnutí se zaměřuje na ustanovení Skupiny, její
institucionální vymezení, fungování a cíle. Sedmičlenná skupina vědeckých poradců zároveň působí
jako poradní orgán Komisaře pro výzkum, vědu a inovace. Celé rozhodnutí Komise můžete nalézt
zde.
Klíčové iniciativy ve vědě a výzkumu v rámci nového pracovního programu EK
Dne 27. října 2015 přijala Evropská komise Pracovní program na rok 2016, který potvrzuje důraz
na 10 politických priorit a nastiňuje snahu o revizi existující evropské legislativy. Pracovní program
představuje 23 klíčových iniciativ v rámci společného přístupu na evropské úrovni, například
v oblasti migrace, jednotného trhu nebo hospodářské a měnové unie. Pro oblast vědy, výzkumu
a inovací jsou relevantní zejména:
-

dlouhodobý důraz na proces zjednodušováni programu Horizont 2020

-

zajištění stabilního financování výzkumu a inovací, a taktéž budování moderních
infrastruktur prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)

-

podpora výzkumu v oblasti budování Energetické unie a nízkouhlíkové evropské ekonomiky

Nový pracovní program EK naleznete zde.
Záznam z akce: Have your say on FP7
Dne 27. října 2015 uspořádala Evropská komise (EK) společně s Evropským hospodářským
a sociálním výborem (EESC) konferenci o výsledcích veřejné konzultace o ex-post hodnocení 7.RP

27

11. číslo, ročník 2015

s názvem Have your say on FP7, results of the public consultation on FP7 Ex-Post Evaluation.
Záznam je k dispozici zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ
Výzvy pro podávání návrhů v rámci JPI Urban Europe
Od poloviny prosince 2015 bude možné podávat návrhy v rámci výzev Společné programové
iniciativy (JPI) Urban Europe – ERA-NET Cofund Smart Urban Futures podporovaných v rámci
programu Horizont 2020 na témata: 1. Koncepty a strategie pro chytrou městskou proměnu a růst,
2. Nová dynamika veřejných služeb a 3. Inkluzivní a dostupná městská společenství. Výběrové
řízení bude dvoukolové: přibližně 50 předběžných projektových návrhů bude vybráno do druhého
kola, ve kterém úspěšná konsorcia projekty dále rozpracují. Uzávěrka pro podávání předběžných
projektových návrhů je plánovaná na polovinu března 2016 (bude upřesněno). Více informací
naleznete zde.

POLITIKA

VAVAI

/

DALŠÍ

EVROPSKÉ INICIATIVY

/

EVROPSKÁ INOVAČNÍ

PARTNERSTVÍ
Brožura EIP AGRI k aktuálním výzvám programu Horizont 2020
Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství (EIP AGRI) zveřejnilo brožuru, která
obsahuje relevantní oblasti pro oblast zemědělství a lesnictví napříč všemi pracovními programy
a zaměřuje se na výzvy programu Horizont 2020 pro rok 2016. Více informací naleznete zde.
Infografika je dostupná zde.
Závěrečná zpráva EIP AGRI pracovní skupiny zaměřené na nemoci pocházejícím z půdy
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP AGRI) zveřejnilo závěrečnou zprávu
pracovní skupiny zaměřenou na integrovanou ochranu rostlin proti nemocem pocházejícím z půdy.
Zpráva obsahuje doporučení pro budoucí výzkumná témata a operační skupiny a možnosti dalšího
vývoje. EIP AGRI pracovní skupina popisuje současné znalosti inovačních technik pro potlačení
těchto chorob (houbové patogeny a háďátka). Více informací naleznete zde. Další zprávy EIP AGRI
pracovních skupin jsou k dispozici zde.
ZDROJ : CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
www.czelo.cz/
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