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REKTOR UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI VYHLAŠUJE  

6. ROČNÍK STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA UP 
 

 

Cílem studentské grantové soutěže je 

podpora projektů realizovaných studenty 

doktorského nebo magisterského studijního 

programu a financovaných z prostředků na 

specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student 

doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický 

pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo 

magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu  

v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. 
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Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt. 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR Zásady studentské grantové 

soutěže na UP (úplné znění). 

Časový harmonogram soutěže: 

Vyhlášení soutěže 28. 11. 2014 

Soutěžní lhůta 01. 12. 2014–16. 1. 2015 (17:00) 

Hodnotící lhůta 17. 1.–27. 2. 2015 

Počátek řešení projektů 1. 3. 2015 

Termín pro odevzdání zprávy 15. 1. (víceleté projekty) 

 15. 3. (jednoleté projekty) 

Veřejné oponentury závěrečných zpráv do 31. 3. 2016 

 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu: 

http://obd.upol.cz.  

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

po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP. 

Přihlášky se podávají do 16. 1. 2015 do 17.00 hod.   

Projekty, včetně povinných příloh, se předkládají v českém, slovenském či anglickém jazyce. 

Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy: 

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

a časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální velikost 

je limitována počtem 10 stran. 

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

dosavadní výsledky. Rozsah není omezen. 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy. 

http://obd.upol.cz/
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Všechny přílohy musí být ve formátu: .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo 

.pdf (dokument programu Adobe Acrobat). 

Kontaktní osoba:   

Mgr. Pavla Tresterová 

tel.: 585 631 419  

e-mail: pavla.tresterova@upol.cz 

 

Pro 6. ročník stanovily jednotlivé fakulty prioritní témata a podmínky takto:  

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

 Teologie 

 Filosofie 

 Sociální práce 

 Pedagogika a psychologie 

 

Finanční limity 

 min. 20 000 Kč  

 max. 3 000 000 Kč 

 

Délka trvání projektů 

 1 rok 

Řešitelé projektů 

 studenti prezenční formy studia doktorských studijních programů 

 studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů 

 akademičtí pracovníci 

 

mailto:pavla.tresterova@upol.cz
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Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 0 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 nejsou povoleny investiční nákupy 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

 Výzkum maligních onemocnění 

 Molekulární podstata onemocnění 

 Cíle a buněčné interakce chemických látek 

 Výzkum neurodegenerativních onemocnění 

 Výzkum onemocnění srdce a cév 

 Nové metody a technologie v prevenci a ošetřování zubního kazu, parodontopatii 

nepravidelností zubů a onemocnění orofaciálního systému 

 

Finanční limity 

 min. 60 000 Kč 

 max. 3 000 000 Kč 

 

Délka trvání projektů 

 1 rok 

 

Řešitelé projektů 

 studenti prezenční formy studia 
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 studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů, jejichž školícím 

pracovištěm jsou ústavy a kliniky LF  

 akademičtí pracovníci 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 nejsou povoleny investiční nákupy 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

 Filozofie 

 Česká literatura, český jazyk 

 Obecná a aplikovaná lingvistika 

 Anglická a americká literatura, anglický jazyk 

 Německá literatura, německý jazyk, judaistika 

 Nederlandistika 

 Románské jazyky a literatury 

 Slovanské jazyky a literatury 

 Sinologie, japanistika 

 Klasická filologie 

 České a obecné dějiny, pomocné vědy historické, archeologie 

 Klinická a pedagogická psychologie 

 Politologie a evropská studia 

 Sociologie a andragogika, antropologie a kulturní antropologie 

 Mediální a kulturální studia, žurnalistika 

 Aplikovaná ekonomická studia 
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 Teorie a dějiny hudby, literatury, divadla, filmu 

 Teorie a dějiny výtvarných umění  

 Filozofická fakulty UP: dějiny a současné výzvy 

 

Finanční limity 

 min. 100 000 Kč 

 max. 300 000 Kč pro jednoleté projekty a 2 000 000 Kč pro dvouleté projekty (za celou 

dobu trvání projektu) 

 

Délka trvání projektů 

 1–2 roky 

 

Řešitelé projektů 

 studenti prezenční formy DSP, kde je FF UP školicím pracovištěm 

 akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na FF UP 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 při nesplnění závazku plynoucích z uděleného projektu možnost diskvalifikace řešitelů z 

dalších soutěží SGS po dobu tří let 

 projekty s celkovým rozpočtem přesahujícím 600 000 Kč musejí být schváleny vedoucím 

katedry, pod niž projekt oborově spadá 

 nejsou povoleny investiční nákupy 

 každý projekt bude posouzen dvěma hodnotiteli 
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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

 Matematické modely a struktury 

 Teorie a algoritmy pro zpracování informací 

 Obecné problémy lineární statistické indukce dat se speciální strukturou 

 Aplikovaná fyzika – se zaměřením na nanomateriály 

 Aplikovaná fyzika – se zaměřením na přístrojovou fyziku 

 Biofyzika 

 Moderní optika 

 Kvantová optika a kvantové zpracování informace 

 Didaktika přírodovědných oborů 

 Syntéza, charakteristika a studium aplikačních možností komplexních sloučenin některých 

přechodných kovů 

 Struktura a dynamika biomolekul 

 Vývoj nových syntetických metod pro přípravu biologicky aktivních látek 

 Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů 

 Analýza látek ve složitých matricích 

 Studium přeměny sulfonamidů za vzniku heterocyklických sloučenin s využitím solid phase 

syntézy  

 Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech 

 Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních  

a taxonomických úrovních 

 Molekulární buněčná biologie rostlin  

 Studium biosyntézy sekundárních metabolitů rostlin 

 Rostlinná proteomika 

 Optimalizace využití krajiny 

 Ekologické procesy v terestrických populacích a společenstvech 

 Mikrobiální procesy v tekoucích vodách se zaměřením na produkci a spotřebu metanu 

 Nové technologie analýzy fytohormonů v rostlinách 

 Studium buněčné reakce na poškození DNA v různých genetických pozadích  

u lidských nádorových a nenádorových buněk  

 Studium molekulárních mechanismů účinků cytokininů 
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 Nové růstové regulátory pro biotechnologické a biomedicínské aplikace 

 Transkripčně regulační mechanismy enzymů metabolizujících léčiva 

 Vliv genotoxických látek na genomovou stabilitu 

 Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození 

 Reprodukční strategie živočichů 

 Evoluční ekologie ptáků 

 Molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků 

 Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce 

 Prostorové systémy: vývoj, analýza a vizualizace 

 Geologické procesy a geofaktory životního prostředí na styku Českého masivu  

a Západních Karpat 

 Integrace senzorových sítí, bezkontaktního monitoringu a pokročilá vizualizace při studiu 

krajiny 

 

Finanční limity 

 min. 100 000 Kč 

 max. 3 000 000 Kč 

 

Délka trvání projektů 

 1 rok 

 

Řešitelé projektů 

 studenti prezenční formy studia doktorských studijních programů 

 studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů 

 akademičtí pracovníci 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 
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Doplňkové podmínky 

 nejsou povoleny mezifakultní projekty 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

 a) Přírodovědné biologické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

 b) Přírodovědné antropologické, zdravovědné, matematické a technické obory ve vazbě na 

proces vzdělávání 

 c) Umělecké obory ve vazbě na proces vzdělávání 

 d) Pedagogické a speciálněpedagogické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

 e) Společenskovědní obory ve vazbě na proces vzdělávání 

 f) Filologické a lingvistické obory ve vazbě na proces vzdělávání 

 

Finanční limity 

 min. 100 000 Kč 

 max. 250 000 Kč 

 

Délka trvání projektů 

 1 rok 

 

Řešitelé projektů 

 Hlavními řešiteli projektů mohou být studenti prezenční formy doktorských studijních 

programů v rámci akreditovaných oborů na PdF UP, kde UP je školicím pracovištěm, nebo 

akademický pracovník UP, který je školitelem.  

 Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského 

studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.  
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Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 10 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 Finanční prostředky u projektů skupiny b), c), d), e), f) mohou být použity pouze na osobní 

náklady stipendijní či mzdové, pokrytí cestovného a služeb spojených s aktivní účastí na 

vědeckých konferencích a na publikační náklady spojené s relevantními vědeckými výstupy; 

nebude možné financování nákladů na spotřební materiál či drobný hmotný majetek apod. 

U projektů ve skupině a) prokazatelné laboratorní experimentální povahy či náročnějších 

terénních výzkumů rozhoduje o případném použití jiných než výše uvedených nákladů 

rozhodnutí děkana fakulty po vyjádření zpravodaje projektu. 

 Nejsou povoleny investiční nákupy 

 Nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 Financování projektu je nutno rozložit na období do konce roku 2015, finanční prostředky 

nelze převádět do roku následujícího. 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Prioritní témata a jejich garanti 

1. Pohybová aktivita v environmentálním kontextu (prof. Frömel) 

2. Biomechanické aspekty pohybových aktivit (prof. Janura) 

3. Pohyb člověka ve zdraví a nemoci (prof. Opavský) 

4. Motorika, tělesná zátěž a pohybový výkon člověka (prof. Psotta) 

5. Pohyb ve filosofickém, socio-kulturním, psychologickém a pedagogickém diskursu (prof. 

Jirásek) 

 

Finanční limity 

 max. 1 200 000 Kč/projekt/rok  
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Délka trvání projektů 

 2 roky  

Řešitelé projektů 

 školitelé studentů prezenční formy doktorského studijního programu s plným úvazkem na 

FTK 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku  

 

Doplňkové podmínky 

 odměna řešitele = 20 000 Kč/rok; stipendium/odměna spoluřešitele = dle rozpočtu projektu 

 každý student nebo akademický pracovník může být řešitelem/spoluřešitelem pouze 

jednoho projektu 

 nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 zájemce o podání projektu musí před podáním projektové přihlášky konzultovat zaměření, 

personální složení týmu a rozpočet s garantem prioritního tématu 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

Prioritní témata 

Právo a společnost. 

Finanční limity 

 max. 600 000 Kč 

 max. 150 000 Kč/na osobu v projektu, celkové náklady projektu podělené počtem osob 

v realizačním týmu musí být max. 150 000 Kč/osoba, tzn., že v projektu s celkovým 

rozpočtem 450 000 Kč musí být v realizačním týmu zapojeny min. 3 osoby 
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Délka trvání projektů 

 1 rok  

 

Řešitelé projektů 

 student prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu 

 akademický pracovník 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 Každý student zapojený v projektu IGA 2015 se musí zúčastnit Monseho studentské 

vědecké soutěže vyhlašované v následujícím akademickém roce (přibližně v listopadu 

2015). 

 Každá osoba může být účastníkem jen jednoho projektu, s výjimkou osoby školitele, který 

může být školitelem ve více projektech. 

 Rozpočet projektu (včetně osobních nákladů) by měl být odpovídající plánovaným 

výstupům, které musí splňovat podmínky pro zadání do databáze RIV. 

 Životopis každého člena řešitelského týmu může být maximálně na dvě strany A4. 

 Součástí popisu projektu IGA 2015 bude seznam výstupů ze současně běžícího projektu 

IGA 2014. 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD 

 

Prioritní témata 

 Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl  

 Hodnocení somatického stavu, úrovně pohybové aktivity a životního stylu u současné 

populace 



 

           12. číslo, ročník 2014 

13 

 Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí a mládeže 

 Úroveň vědomostí studentů a pracovníků nelékařských zdravotnických profesí v oblasti 

Ochrany člověka za mimořádných událostí 

 Reprodukční zdraví ženy  

 Mezinárodní klasifikace v porodní asistenci  

 Validizace diagnostických prvků u ošetřovatelské diagnózy  

 Neefektivní kojení 00104 u žen po fyziologickém porodu. 

 Evidence Based Practise v nelékařských oborech (v porodnictví a porodní asistenci) 

 Kvalita života vybraných skupin populace  

 Péče o seniory v kontextu ošetřovatelské etiky  

 Ošetřovatelská péče založená na důkazech  

 Standardizovaná terminologie v ošetřovatelství  

 Hodnotící techniky v ošetřovatelské péči  

 Klasifikační systémy v ošetřovatelství 

 Personální management nelékařských zdravotnických pracovníků 

 Evidence-Based Health Care 

 Faktory zátěže rodinných pečujících  

 Kognitivní a pohybová rehabilitace 

 Kognitivní a posturálně dechová rehabilitace nemocných po iktu 

 Spasticita a možnosti rehabilitačního ovlivnění 

  

Finanční limity 

 min. 40 000 Kč/ projekt 

 max. 70 000 Kč/ projekt 

 

Délka trvání projektů 

 1 rok 

 

Řešitelé projektů 

 studenti doktorského studijního programu Ošetřovatelství v prezenční i kombinované 

formě studia  

 akademičtí pracovníci FZV UP v Olomouci 
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Doplňkové náklady (provozní režie fakulty) 

 5 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 

Doplňkové podmínky 

 Položka rozpočtu „osobní náklady“ je limitována na 50 % (včetně zákonných odvodů)  

z celkového rozpočtu projektu (stipendium řešiteli – studentu; odměna řešiteli – akad. 

pracovníku) 

 Požadovanými výstupy jsou: 

a) min. 1x odborný článek (publikovaný či v době řešení projektu přijatý, event. zaslaný 

k publikování) v časopise řazeném v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 

časopisů vydávaných v ČR 

b) min. 1x aktivní účast na konferenci (prezentace metodiky, designu či výsledků 

výzkumu), příp. poster 

 Nezbytnost všechny výstupy (spojené s řešením projektu) tomuto projektu řádně dedikovat 

 Vyžaduje-li projekt posouzení Etickou komisí, musí si řešitel projektu zažádat o Stanovisko 

Etické komise FZV UP v Olomouci nejpozději do posledního dne soutěžní lhůty. 

 Nejsou povoleny mezifakultní projekty 

 Nejsou povoleny investice 

 

 

V Olomouci 28. 11. 2014    prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

                                                                                                           rektor  
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI  

A INOVACÍCH 

 
Ministerstvo vnitra vyhlašuje dne 

26. listopadu 2014 veřejnou soutěž 

ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích Programu 

bezpečnostního výzkumu České 

republiky v letech 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. 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-prvni-verejne-

souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení první veřejné 

soutěže). 

Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele  

a označením „BV III/1-VS - první veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva 

vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 27. listopadu 2014 

do 16. ledna 2015. 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. 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx
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Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 

Zadávací dokumentace k vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České 

republiky v letech 2015-2020 (BV III/1–VS) 

 Zadávací dokumentace k vyhlášení první veřejné soutěže (pdf, 836 kB) 

9. VÝZVA PROGRAMU PODPORY ENVIROMENTÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Ministerstvo životního prostředí 

vyhlašuje 9. výzvu pro předkládání 

žádostí o dotaci v rámci Programu 

podpory environmentálního 

vzdělávání, osvěty a poradenství 

na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty a environmentálního poradenství.  

Dne 25. listopadu 2014 ministr životního prostředí podepsal Dodatek č. 23 ke Směrnici MŽP č. 

6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, kterým se vydává nový text Příloh 

III  pro Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. 

V rámci uvedeného programu byla zároveň otevřena 9. výzva pro předkládání žádostí o dotaci.  

Příjem žádostí probíhá od 26. listopadu 2014 do 27. února 2015. 

Alokovaná částka činí 20 mil. Kč.  

Dokumenty pro 9. výzvu 

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům v těchto oblastech: 

III. 1. VYBAVENÍ UČEBEN A PORADEN PRO EVVO A EP 

 

Podprogram je zaměřen na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP) prostřednictvím 

http://www.mvcr.cz/soubor/zadavaci-dokumentace-k-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-pdf.aspx
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15933-oedn_dodatek_23_20141125.pdf
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15932-oedn_prilohy_iii_20141125.pdf
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15932-oedn_prilohy_iii_20141125.pdf
https://www.sfzp.cz/sekce/602/prilohy-iii-podpora-environmentalniho-vzdelavani-osvety-a-poradenstvi/
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podpory technického a materiálového zázemí učeben environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty a environmentálních poraden. O podporu je možné žádat na materiální a provozní 

vybavení environmentálních vzdělávacích učeben a poraden, a to především: pořízení technického 

vybavení vycházející z EVVO a EP – pořízení interiérových didaktických a interaktivní modelů  

a prvků, pořízení exteriérových materiálů a pomůcek investičního charakteru 

 

Relevance využití pořizovaného vybavení k EVVO a EP se dokládá v Podrobném popisu projektu, 

který je povinnou přílohou žádosti. Příjemce musí být vlastníkem a uživatelem předmětu po dobu 

nejméně 5 let od dokončení projektu.  

Pokud vybavení či předměty podpořené z tohoto Programu budou souviset s poskytovanými 

službami, musí být tyto služby poskytovány za cenu, která je v místě a čase obvyklá. 

Tyto služby je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které 

jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, 

obce). 

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 8 000 000 Kč.  

III. 2. PILÍŘE EVVO A EP 

 

Cílem je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, 

které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního 

prostředí a udržitelného rozvoje. Opatření je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu 

fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, 

školy, školská zařízení, kraje, obce). 

Je možné žádat o podporu na: 

 Koordinaci dlouhodobých environmentálních osvětových, poradenských a vzdělávacích 

akcí, programů a kampaní, celorepublikového popřípadě nadregionálního významu  

a dosahu; koordinaci mezinárodních EVVO a EP projektů a programů realizovaných v ČR; 

 Environmentální akce, programy a kampaně k podpoře musí být žadatelem realizovány 

soustavně již nejméně po dobu tří let a zaměřeny na klíčová témata životního prostředí  

a udržitelného rozvoje. V rámci realizace osvětových a/nebo poradenských akcí jsou 

preferovány aktivity přímého kontaktu s cílovou skupinou a v rámci vzdělávacích programů 

se preferují moderní aktivní formy výuky.  
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 U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 12 000 000 Kč. 

Pro výběr akcí platí: 

 Akce musí být v souladu se strategiemi dle zaměření jednotlivých podprogramů – akce musí 

být v souladu s platnou krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(dále jen „EVVO") a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována; 

 Akce musí mít prokazatelný přínos pro rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) 

v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a pro informovanost obyvatelstva  

v environmentálních otázkách; 

 Žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností  

a oprávněnost nákladových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů. 

 VÝZVA V RÁMCI ČESKO-ŠVÝCARSKÉ SPOLUPRÁCE 
 

Fond partnerství v rámci Programu 

švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje 

výzvu k předkládání žádostí o grant  

z Fondu Partnerství spolufinancovaného 

z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty z České 

republiky a Švýcarska. Podpořené sub-projekty budou zaměřeny na posílení bilaterálního 

partnerství, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými 

subjekty. Podmínkou pro předložení žádosti o grant je realizace sub-projektu se švýcarským 

partnerem. 

Podporované aktivity: 

 Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými 

subjekty v ČR; 

 Semináře v ČR – pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou 

institucí; 
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 Semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích  

a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí 

odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost); 

 Studijní cesty – řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je 

organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele 

a musí mít jasný přínos pro jeho činnost); 

 Doplňující aktivity – nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu  

a celkového cíle 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je  

31. března 2015. 

O grant z PF mohou žádat následující subjekty: 

 

 instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní 

samospráva); 

 univerzity a školy; 

 nevládní neziskové organizace včetně církevních organizací; 

 další subjekty působící ve veřejném zájmu; 

 profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové 

 asociace, asociace podnikatelů, asociace malých středních podniků, družstevní svazy, 

 sociální partneři – tj. národně uznávané a zastupující odborové svazy a svazy 

zaměstnavatelů). 

 

Žadatel o grant musí být český subjekt, který je registrován a vykonává své aktivity v České 

republice. 

 

Žádat o grant nemůže fyzická osoba. 

 

Partnerská organizace musí být švýcarský subjekt, vztah žadatele a partnera musí být 

nekomerčního charakteru. Partnerství nesmí být založeno na dodavatelsko-

odběratelských vztazích. Partnerem nesmí být fyzická osoba. 

Související dokumenty, text výzvy, formulář žádosti vč. příloh, pokyny pro žadatele, případně další 

dokumenty a formuláře naleznete níže.  
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 13. cyklus výzvy Fondu partnerstvíPDF (200kB)  

 Formulář žádosti o grant včetně přílohZIP (427kB)  

 Pokyny pro žadatelePDF (262kB)  

 Přílohy k Pokynům pro žadateleZIP (869kB)  

 

INFORMACE O SOFTWAROVÉ APLIKACI MS2014 – BUDOUCÍM 

NÁSTUPCI BENEFITU  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický 

monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 

2014–2020. Žadatelům o evropské dotace 

tak odpadnou mnohé zbytečné úkony, 

především papírování. Jednou ze zásadních 

novinek při čerpání evropských dotací v novém 

programovém období 2014–2020 je 

softwarová Aplikace MS2014+.  jejíž 

součástí je i nástroj pro podávání žádostí o 

dotaci. 

Oproti minulému období, kdy ministerstva využívala rozdílné a ne plně kompatibilní systémy, je 

nyní pro žadatele připraveno jednotné prostředí. Žadatelé, kteří předkládají své projekty do různých 

operačních programů, se tak nebudou muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně 

odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní 

správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti  

a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje. 

Pro informování budoucích žadatelů o podporu / příjemců připravilo ministerstvo sérii 

konzultačních dní, které představí proces podání elektronické žádosti prostřednictvím 

nové Aplikace MS2014+ a další související operace, jako je například užití 

elektronického podpisu, připojení příloh žádosti, nebo automatická elektronická 

komunikace. Školení jsou zdarma a začnou probíhat od ledna 2015.  

 

http://www.swiss-contribution.cz/assets/cs/media/SWISS_Vyzva_2014-12-03_PF-13-kolo-Vyzva.pdf
http://www.swiss-contribution.cz/assets/cs/media/SWISS_Formular_2014-12-03_PF-13-kolo-Formular-zadosti-vcetne-priloh.zip
http://www.swiss-contribution.cz/assets/cs/media/SWISS_Pokyn_2014-12-01_PF-13-kolo-Pokyny-pro-zadatele.pdf
http://www.swiss-contribution.cz/assets/cs/media/SWISS_Pokyn-Pr-001_2014-12-01_PF-13-kolo-Prilohy-k-Pokynum-pro-zadatele.zip
https://mseu-sandbox.mssf.cz/index.aspx
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY OP VK 
 

 

 

Název projektu Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost 

CZ.1.07/2.2.00/28.0080 

Program podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Registrační číslo projektu  CZ.1.07/2.2.00/28.0080 

Celková výše finanční 

podpory v Kč 

24 897 692,18 Kč 

Termín realizace 11/2011–10/2014  

Hlavní řešitel za UPOL 

Partneři  

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. 

Česká advokátní komora 

Evropská asociace studentů práva Olomouc o.s. 

Příjemce projektu Univerzita Palackého v Olomouci                    

Webové stránky projektu http://pravomoderne.upol.cz/  

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

 

Dne 31. října 2014 byl na Právnické fakultě UP ukončen projekt  „Komplexní inovace výuky práva 

pro moderní společnost“, zkráceně Právo moderně (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0080). 

Cílem projektu byla komplexní modernizace výuky práva na PF UP v Olomouci, a to v magisterském 

a doktorském studijním programu. Tato inovace měla návaznost na zjištěné požadavky praxe  

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

http://pravomoderne.upol.cz/
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a směřovala k inovaci skladby předmětů a jejich obsahu tak, aby PF UP poskytovala kvalitní 

vzdělávání komplexně připravující na výkon všech právnických povolání. 

Projekt zahrnoval inovaci výuky soukromého, veřejného a trestního práva, jakož i předmětů 

společenskovědních. Dále posílil tzv. klauzurní styl výuky, zavedl modularizaci a kladl důraz na 

zapojení odborníků z praxe. Samostatnou aktivitou byla inovace doktorského programu zahrnující 

jeho internacionalizaci. Součástí projektu bylo i zlepšení systému hodnocení kvality výuky. 

Cílovou skupinou projektu byli studenti magisterského programu Právo a právní věda a doktorského 

programu Teoretické právní vědy a akademičtí pracovníci PF UP, jejichž odborné kompetence byly 

projektem prohloubeny. 

Cíle projektu byly zcela naplněny a lze tedy konstatovat, že projekt byl beze zbytku úspěšný. 
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 16. 11. až 12. 12. 2014 

byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

Horizont 2020 

        Část I – Vynikající věda 

            Evropská rada pro výzkum 

            Akce Marie Skłodowska-Curie 

            Budoucí a vznikající technologie 

            Výzkumné infrastruktury 

        Část II – Vedoucí postavení v průmyslu 

            Základní a průmyslové technologie 

            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 

            Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

            Část V – Věda se společností a pro společnost 

            Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

        Další programy a nástroje 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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            EUREKA 

            Vzdělávání, Erasmus+ 

            Ostatní 

        Výzvy, nabídky spolupráce, stáže 

            Výzvy 

                Ostatní 

        Politika VaVaI 

            Evropská politika výzkumu 

            Evropský výzkumný prostor 

                Hodnocení výzkumu 

                Mezinárodní spolupráce 

 

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

Příprava pracovního programu FET 2016–2017 

Evropská komise zveřejnila informace a časový harmonogram přípravy pracovního programu na 

období 2016–2017 pro oblast budoucích a vznikajících technologií (FET). Předběžná témata byla 

vybrána na základě veřejné konzultace, která probíhala v létě a na doporučení nezávislého 

poradního orgánu (FET Advisory Board). Detailní příprava pracovního programu začne v lednu 

2015, první výzvy pro rok 2016 budou vyhlášeny v třetím čtvrtletí roku 2015. Více informací, včetně 

odkazu na dokument s navrženými tématy FET Proactive naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Nová výzva výzkumné infrastruktury PRACE v rámci programu SHAPE 

PRACE (Výzkumná infrastruktura v oblasti high performance computing – HPC) vyhlásila druhou 

výzvu v rámci programu SHAPE, zaměřeného na malé a střední podniky. Výzva je otevřená pro 

všechny malé a střední podniky se zajímavým nápadem, který je možné implementovat 

prostřednictvím HPC systémů. Cílem je pomoci vybraným podnikům uvést HPC nástroje a techniky 

do jejich obchodního, provozního nebo výrobního prostředí. Součástí projektů bude definování 

vhodného HPC modelu pro zvolené řešení, posouzení obchodní a technické proveditelnosti daného 

modelu a možné využití zdrojů PRACE pro jeho testování. Uzávěrka výzvy je 15. ledna 2015. Více 

informací naleznete zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/novinky/priprava-pracovniho-programu-fet-2016-2017
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/newsletter-item-detail.cfm?item_id=19298&newsletter_id=129
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/nova-vyzva-vyzkumne-infrastruktury-prace-v-ramci-programu-shape
http://www.prace-ri.eu/shape-secondcall-launch-pr/
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Záznam z akce: e-Infrastruktury pro Afriku  

V Bruselu se dne 29. října 2014 konala jednodenní konference nazvaná „e-Infrastruktury pro Afriku: 

Vstupní brány do budoucnosti“. Záznam kanceláře CZELO včetně odkazů na prezentace naleznete 

zde. 

Záznam z akce: Budoucí směřování BBMRI, jedné z největších evropských výzkumných 

infrastruktur v oblasti zdraví 

Záznam kanceláře CZELO ze semináře, na kterém bylo představeno budoucí směřování BBMRI 

(Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure) a který se konal v Bruselu dne 

18. listopadu 2014, naleznete zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

Workshop k aktuálnímu vývoji v oblasti nanotechnologií pro úpravu vody 

 Kdy: 20. 1. 2015–21. 1. 2015  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Technologické centrum Leitat organizuje v Barceloně (Španělsko) ve dnech 20.–21. ledna 2015 

pátý workshop klastru Nano4water, zaměřený na aktuální vývoj v oblasti nanotechnologií pro 

úpravu vody (Recent Advances in Nanotechnology for Water Treatment). Workshop poskytne 

zázemí pro diskuzi o aktivitách a významných výsledcích výzkumných projektů zabývajících se 

membránovými procesy a nanomateriály využitelnými pro úpravu vody prostřednictvím filtrace  

a katalytických procesů. Více informací naleznete zde.  

ARTEMIS – Partnerská burza pro výzvy 2015 

 Kdy: 21. 1. 2015–22. 1. 2015  

 Kde: Amsterdam (Nizozemí) 

Partnerská burza asociace průmyslových podniků ARTEMIS 2015 se bude konat ve dnech 21.–22. 

ledna 2015 v Amsterdamu (Nizozemí). Hlavním cílem dvoudenní akce je podpořit přípravy návrhů 

žádostí pro výzvy v oblasti vestavných a kyber-fyzikálních systémů v roce 2015, včetně výzev 

iniciativy ECSEL (Elektronické součásti a systémy). Vzhledem k předpokládanému počtu zhruba 250 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/e-infrastruktury-pro-afriku-zaznam-z-konference
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/29.10.14-konference-e-Infrastruktury-pro-Afriku_1.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/budouci-smerovani-bbmri-jedne-z-nejvetsich-evropskych
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/budouci-smerovani-bbmri-jedne-z-nejvetsich-evropskych
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/18.11.14-Biobanky-vyzkumna-infrastruktura-BBMRI-2.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/workshop-k-aktualnimu-vyvoji-v-oblasti-nanotechnologii-pro
http://leitat.org/nano4water/index.html#contact
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/artemis-partnerska-burza-pro-vyzvy-2015
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účastníků je akce i skvělou možností pro setkání s potenciálními konsorciálními partnery. Více 

informací je k dispozici zde. 

Konference 4M/ICOMM 2015 

 Kdy: 31. 3. 2015–2. 4. 2015  

 Kde: Milán (Itálie) 

Asociace 4M, která byla založena jako síť excelence v rámci Šestého rámcového programu (FP6), 

organizuje ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro mikrovýrobu (International Institution for 

Micromanufacturing – I2M2) v Miláně (Itálie) ve dnech 31. března až 2. dubna 2015 další ročník 

své konference – 4M/ICOMM 2015. Záměrem akce je poskytnout prostor pro odborníky  

z akademické oblasti a průmyslu, kteří se zabývají mikrovýrobou, pro sdílení výsledků svého 

výzkumu zaměřeného na procesy, zařízení či systémy pro výrobu miniaturních součástek, patřících 

svými rozměry do oblasti nano, mikro či mezostruktur. Více informací naleznete zde. 

8. Mezinárodní konference k biotechnologickým materiálům: To nejlepší z Evropy a 

Asie 

 Kdy: 13. 4. 2015–15. 4. 2015  

 Kde: Kolín nad Rýnem (Německo) 

Konference se uskuteční 13.–15. dubna 2015 v Kolíně nad Rýnem (Německo) a jejím cílem je 

poskytnout hlavním představitelům oblasti evropských a asijských biochemických látek, bioplastů 

a kompozitního průmyslu, možnost prezentovat a diskutovat nad posledním vývojem a strategiemi. 

Akce přivede dohromady nováčky i experty z vedoucích společností včetně reprezentantů 

politických uskupení a asociací, kteří se společně budou moci účastnit diskuze nad danými tématy. 

Díky velkému úspěchu z minulého ročníku bude třetí den věnován speciálně otázkám začínajících 

společností s převratnými inovacemi. 

Speciální témata: Bio-based 3D Printing – Microplasts in the enviroment – 3rd Day Dedicated to 

High–Potential Start-ups 

Více informací včetně registrace je k dispozici zde. 

 

http://www.artemis-ia.eu/brokerage2015/home-1.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/konference-4m-icomm-2015
http://www.4m-association.org/conference/2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/akce/8-mezinarodni-konference-k-biotechnologickym-materialum-to
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/akce/8-mezinarodni-konference-k-biotechnologickym-materialum-to
http://www.biowerkstoff-kongress.de/home
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EuroNanoForum 2015 

 Kdy: 10. 6. 2015–12. 6. 2015  

 Kde: Riga (Litva) 

V pořadí již sedmé EuroNanoForum, největší evropská konference k oblasti věd o nanotechnologiích 

a materiálech, inovací a obchodu, se bude konat 10.–12. června 2015 v Rize (Litva). Konference 

představuje místo setkání pro představitele průmyslu, vědy i politiky. Akce posoudí status 

evropských nanotechnologií: nejnovější vývoj v nano- vědách, - technologiích a -výrobě, inovacích 

a přidružených průmyslových oborech. Program kombinuje také aspekty nadcházejících výzev 

programu Horizont 2020, chytré specializace a partnerství veřejného a soukromého sektoru, stejně 

jako nejdůležitější rámcové podmínky – bezpečnost, činnost Mezinárodní kontrolní komise (IRP), 

vzdělávání, standardy, regulace a financování. 

Více informací je dostupných na oficiálních internetových stránkách konference zde. 

Mezinárodní konference k modelování, simulaci a optimalizaci experimentů, procesů  

a systémů 

 Kdy: 8. 7. 2015–1. 7. 2015  

 Kde: Atény (Řecko) 

Organizace LFME (The Learning Foundation in Mechatronics) uspořádá v Aténách (Řecko) ve dnech 

8. až 11. července 2015 šestý ročník mezinárodní konference věnované modelování, simulaci  

a optimalizaci experimentů, procesů a systémů (Conference on Experiments, Process, System 

Modeling, Simulation and Optimization – EpsMsO). Organizátoři zvou vědce a inženýry  

z akademické sféry a průmyslového sektoru k účasti na konferenci, sdílení a šíření aktuálních  

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

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Ve Španělsku garantovány první úvěrové záruky pro malé a střední podniky účastnící 

se programu Horizont 2020 

Evropská Komise uvítala první komerční využití "InnovFin SME Guarantee", nového nástroje EU pro 

garanci půjček v rámci Horizontu 2020 pro inovace v malých a středních podnicích (SMEs). Evropský 

investiční fond, pod nímž tento nástroj funguje, podepsal se španělskou bankou Bankinter dohodu 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/euronanoforum-2015
http://euronanoforum2015.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/mezinarodni-konference-k-modelovani-simulaci-a-optimalizaci
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/mezinarodni-konference-k-modelovani-simulaci-a-optimalizaci
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/ve-spanelsku-garantovany-prvni-uverove-zaruky-pro-male
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/ve-spanelsku-garantovany-prvni-uverove-zaruky-pro-male
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm?lang=-en
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o podpoře dosahující až 200 mil. EUR pro půjčky, které budou v příštích dvou letech směřovat do 

inovativních podniků ve Španělsku. Bankinter se tak stává první bankou v Evropě, která nabízí 

úvěry podpořené nástrojem "InnovFin SME Guarantee", očekává se však, že zapojovat se budou 

postupně i další finanční instituce. Celá zpráva je dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA 

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Představení Akademie ICRC v Bruselu 

Dne 27. října 2014 uspořádala kancelář CZELO v Bruselu akci k představení aktivit Akademie ICRC. 

Jedná se o vzdělávací projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical 

Research Center) v Brně, zaměřeného na podporu spolupráce s vysokoškolskými a středoškolskými 

studenty v oblasti klinického výzkumu. Cílem je přiblížit studentům možnosti dalšího vzdělávání  

a osobního uplatnění v oblasti vědy a výzkumu a ukázat jim, jak je možné se do výzkumu zapojit. 

Od podzimu 2012 nabídla Akademie přednášky více než 700 studentům, uspořádala tři semináře 

pro více než 150 studentů a následně díky nim získalo 20 studentů možnost podílet se na 

výzkumných aktivitách ICRC na pozici Výzkumného asistenta pod vedením zkušených mentorů. 

Prezentace Zuzany Povolné a Lucie Jungwirthové je k dispozici zde. 

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

Konference k evropské kruhové ekonomice  

 Kdy: 5. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

V návaznosti na komuniké vydané Evropskou komisí v červenci tohoto roku, s názvem „Towards  

a circular economy: A zero waste programme for Europe” a s ohledem na začátek nového pětiletého 

cyklu v tvorbě evropské politiky se dne 5. března 2015 v Bruselu (Belgie) uskuteční konference na 

téma budoucího směřování Evropy ke kruhové ekonomice (circular economy). Diskuze se zaměří 

na příležitosti efektivního využívání zdrojů v různých sektorech, podpory zeleného růstu, tvorby 

nových pracovních míst a nových byznys modelů. Více informací a registrační formulář naleznete 

zde. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/first-sme-loan-guarantee-under-horizon-2020-launched-spain?utm_content=buffer93e81&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/predstaveni-akademie-icrc-v-bruselu
http://www.akademieicrc.com/
http://www.czelo.cz/files/ICRC-Academy-27-10-2014/2014-10-27-ICRC-Academy-presentation.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-k-evropske-kruhove-ekonomice
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=246&page_id=2158
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Globální vědecká konference k chytrému využití klimatu v zemědělství 2015 

 Kdy: 16. 3. 2015–18. 3. 2015  

 Kde: Montpellier (Francie) 

V pořadí třetí vědecká konference k otázkám chytrého využití klimatu v zemědělství se uskuteční 

16. až 18. března 2015 ve městě Montpellier (Francie). Hlavním záměrem je vystavět budoucí 

agendu výzkumu a překlenout propast mezi vědeckou politikou zaměřenou na změnu klimatu  

a zemědělství. Registrace bude poté probíhat do 30. ledna 2015. 

Více informací je k dispozici zde. 

Konference k vývoji v mořském a přístavním sektoru 

 Kdy: 11. 5. 2015–12. 5. 2015  

 Kde: Antverpy (Belgie) 

V Antverpách (Belgie) se ve dnech 11. a 12. května 2015 uskuteční dvoudenní mezinárodní 

konference s názvem "Key developments in the port and maritime sector". Konference poskytne 

široký prostor k diskuzi mezi představiteli akademické, podnikatelské a veřejné sféry na aktuální 

témata v oblasti rozvoje námořního a přístavního sektoru. Více informací naleznete zde.  

 

Záznam z akce: Seminář k potravinové bezpečnosti  

Dne 5. listopadu 2014 se v Bruselu (Belgie) uskutečnil seminář organizovaný University of Warwick, 

s názvem „Food security: an interdisciplinary approach“. Seminář měl za cíl zdůraznit potřebu 

spolupráce vědců z různých oblastí zabývajících se problematikou výživy a veřejného zdraví, 

potravinové produkce a zásobování, environmentální a sociální udržitelnosti, sociální spravedlnosti 

a vytváření politik v oblasti vědy a techniky; ve snaze odpovědět na globální výzvy, jako je problém 

potravinové bezpečnosti. Vědci z Warwick University představili systém pro podporu rozhodování 

(DSS), který umožňuje komplexní zpracování velkého množství různorodých dat, předpovídání 

budoucího vývoje a zhodnocení potenciálních strategií pro zvládání nastávajících krizí. Více 

informací naleznete v záznamu z akce.  

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/globalni-vedecka-konference-k-chytremu-vyuziti-klimatu
http://csa2015.cirad.fr/index.php/csa2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-k-vyvoji-v-morskem-a-pristavnim-sektoru
https://www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/news-and-events/events-and-conferences/wctr-sig-2-conferenc/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/zaznam-z-akce-seminar-potravinove-bezpecnosti
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/5.11.14-Food-security-an-interdisciplinary-approach.doc
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Záznam z akce: Konference TechItaly 2014 – Panelová diskuze k potravinové 

bezpečnosti 

V rámci mezinárodní konference TechItaly 2014 se pod záštitou italského předsednictví v Radě EU 

uskutečnila dne 11. listopadu 2014 v Bruselu (Belgie) panelová diskuze na téma potravinové 

bezpečnosti a kvality potravin (Food safety and quality: towards Expo 2015). Hlavním tématem 

diskuze byly aktuální výzvy z hlediska dostupnosti potravinových produktů, jejich kvality a způsobu 

jejich označování v Evropské unii. Debata se soustředila také na pozici Evropy jako aktéra na 

světovém trhu s potravinami a promyšlení strategií jak dosáhnout toho, aby měl každý člověk na 

planetě přístup k dostatečnému množství zdravotně nezávadných, kvalitních potravin. Právě na 

tyto otázky bude zaměřená světová výstava Expo 2015, která se uskuteční v Miláně pod heslem 

„Potraviny pro planetu, energie pro život“ („Feeding the planet, energy for life“), a která má za cíl 

prezentovat tradice, kreativitu a inovace v odvětvích spojených s produkcí a zpracováním potravin, 

od vědy až po podnikání. Záznam z akce naleznete zde.  

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

ENERGIE 

Horizont 2020 Energetická účinnost: předvybráno 45 projektů pro financování 

Po vyhodnocení celkem 393 žádostí zaslaných do uzávěrky 5. června 2014 bylo experty vybráno 45 

projektů, pro které se nyní začnou vypracovávat grantové dohody. V rámci všech témat výzvy 

zaznamenaly největší, asi 35% úspěšnost žádosti z oblasti “Improving the financeability and 

attractiveness of sustainable energy investments” (EE-19-2014). Celkový rozpočet vyhrazený pro 

15 témat výzvy oblasti energetické účinnosti činí 76,5 mil. EUR. 

Více informací je k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

Mezinárodní konference k environmentálním vědám a rozvoji 

 Kdy: 14. 2. 2015–15.2.2015  

 Kde: Amsterdam (Nizozemsko) 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/zaznam-z-akce-konference-techitaly-2014-panelova-diskuze
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/zaznam-z-akce-konference-techitaly-2014-panelova-diskuze
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/11.11.14-TechItaly-2014-Food-safety-and-quality.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/horizont-2020-energeticka-ucinnost-predvybrano-45-projektu-pro
https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-energy-efficiency-45-projects-pre-selected-funding
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/mezinarodni-konference-k-environmentalnim-vedam-a-rozvoji
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Šestý ročník Mezinárodní konference k environmentálním vědám a rozvoji (International 

Conference on Environmental Science and Development – ICESD 2015) se uskuteční ve dnech 14. 

až 15. února 2015 v Amsterdamu (Nizozemsko). Akce je určena pro odborníky z akademické  

a průmyslové sféry, kteří se zabývají environmentalistikou. Jejím cílem je podpořit výzkum  

a rozvojové aktivity v daném odvětví prostřednictvím sdílení vědeckých poznatků a navazování 

nových partnerství. Více informací naleznete na stránkách konference. 

Newsletter Meziparlamentní skupiny pro změnu klimatu, biodiverzitu a udržitelný 

rozvoj 

Meziparlamentní skupina pro oblast změny klimatu, biodiverzity a udržitelného rozvoje, které 

předsedá český poslanec EP Pavel Poc, vydala listopadové číslo svého Newsletteru. Kromě jiných 

naleznete v tomto vydání i seznam většiny relevantních akcí pro toto téma pro listopad a prosinec 

tohoto roku. Newsletter je k dispozici zde. Více informací ke skupině je dále dostupných na jejich 

oficiálních stránkách zde. 

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Nová brožura LERU o vynikajících výsledcích interdisciplinárního výzkumu v sociálních 

vědách 

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) představila na shromáždění rektorů ve dnech 14. až 

15. listopadu 2014 v Miláně (Itálie) svou novou brožuru. Publikace uvádí příklady excelentního 

interdisciplinárního výzkumu v sociálních a humanitních vědách (SSH), který je realizován členskými 

institucemi LERU. Na nezbytnost společenskovědního výzkumu pro nalezení odpovědí na významné 

problémy dnešní společnosti upozorňuje také tzv. Prohlášení z Leidenu (The Leiden Statement), na 

kterém spolupracuje sedm univerzitních sítí (AAU, AEARU, GO8, LERU, RU11, Russell Group, U15 

Canada), a které bude podepsané tento týden při příležitosti mezinárodního setkání na Leidenské 

univerzitě. Více informací o setkání naleznete zde. Brožura LERU je dostupná ke stažení zde. 

 

 

 

http://www.icesd.org/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/newsletter-meziparlamentni-skupiny-pro-zmenu-klimatu
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/newsletter-meziparlamentni-skupiny-pro-zmenu-klimatu
http://eepurl.com/8RGRX
http://www.ebcd.org/en/EP_Intergroup_CCBSD/General__information.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/nova-brozura-leru-o-vynikajicich-vysledcich
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/nova-brozura-leru-o-vynikajicich-vysledcich
http://www.leru.org/index.php/public/calendar/global-network-of-renowned-research-universities-gathers-in-leiden/
http://www.leru.org/files/publications/SSH_Brochure_2014_showcase.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI  

– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Publikace „Budoucnost bezpečnostního výzkumu v sociálních a humanitních vědách“ 

Vědecká prověřovací skupina "Humanities" Evropské vědecké nadace publikovala studii 

„Budoucnost bezpečnostního výzkumu v sociálních a humanitních vědách“ (The Future of Security 

Research in the Social Sciences and Humanities). Publikace navazuje na výstupy projektu SAFE 

(Security: Advancing a Framework for Enquiry), který analyzoval, jakým způsobem přispívají 

humanitní a sociální vědy k výzkumu v oblasti bezpečnosti. Nastiňuje nové výzkumné výzvy a úkoly, 

které vyplývají z toho, že bezpečnost není možné vnímat nezávisle od jejich integrálních prvků, 

které jsou jak společenské, tak kulturní, politické, historické a etické. Závěry a doporučení studie 

mají za cíl obohatit porozumění této výzkumné oblasti a povzbudit vypracovávání inovativních 

výzkumných návrhů. Publikaci si můžete stáhnout zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Konference ke globálním výzvám a možnostem mezinárodní spolupráce ve vědě  

a výzkumu 

 Kdy: 2. 3. 2015–6. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Agentura ISC (The Intelligence in Science) organizuje ve dnech 2. až 6. března 2015 v Bruselu 

(Belgie) po dvou letech další ročník konference s názvem „EU Science – Global Challenges, Global 

Collaboration“. Akce se zaměří možnosti a nástroje pro mezinárodní spolupráci v oblasti vědy  

a výzkumu a naváže na témata konference z roku 2013, jako jsou ICT, zdravotnictví, bezpečnost, 

vesmír, budování kapacit a infrastruktury, výzkumné politiky a globální vládnutí. Více informací 

naleznete zde. 

Prezentace a videozáznamy z konference WIRE 2014 k dispozici online 

Na webových stránkách konference „Týden inovativních regionů v Evropě 2014“ (Week of 

Innovative Regions in Europe 2014, WIRE V, která se konala ve dnech 12.–13. června 2014 

v Athénách (Řecko) byly zveřejněny videa a prezentace (zde), rozhovory (zde) a fotogalerie (zde). 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/novinky/publikace-budoucnost-bezpecnostniho-vyzkumu-v-socialnich
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/future_security_research.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/konference-ke-globalnim-vyzvam-a-moznostem-mezinarodni
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/konference-ke-globalnim-vyzvam-a-moznostem-mezinarodni
http://www.globalsciencecollaboration.org/call-for-papers-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/prezentace-a-videozaznamy-z-konference-wire-2014-k-dispozici
http://www.wire2014.eu/
http://www.wire2014.eu/conference-videos-presentations
http://www.wire2014.eu/interviews
http://www.wire2014.eu/gallery
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HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

Výroční konference Asociace pro vzdělávání ve vědě (ASE) 

 Kdy: 7. 2. 2015–10.2.2015  

 Kde: Reading (Spojené království) 

Asociace pro vzdělávání ve vědě (Association for Science Education – ASE) organizuje ve městě 

Reading (Spojené království) ve dnech 7. až 10. února 2015 svou výroční konferenci. Účastníci 

budou mít možnost diskutovat o tom, jak popularizovat vědu a vědecké výsledky v různých oborech 

a na různých úrovních pokročilosti. Součástí konference je výstava, která nabídne užitečné rady  

a pomůcky pro výuku, jako i praktické ukázky a soutěže. Pro více informací stránky ASE. 

ESF Science Policy Briefing získal ocenění za podporu vzdělávání veřejnosti o sociálních 

dimenzích vědy 

Prestižní Zimanovu cenu, kterou uděluje Evropská asociace pro studium vědy a techniky (EASST), 

získal za nejinovativnější kooperativní akci s cílem podpořit lepší porozumění veřejnosti sociálním 

dimenzím vědy ESF Policy Briefing s názvem „Věda ve společnosti: Péče o naší budoucnost  

v turbulentních časech“. ESF Policy Briefing je výstupem strategické akce Budoucnost vědy ve 

společnosti, v rámci které byli uspořádány tři tematické workshopy. Aktivně na něm pracovala 

prominentní skupina akademiků z oboru sociálních studií vědy (Social Studies of Science), které 

předsedá profesorka Ulrike Felt, společně s představiteli organizací financujících výzkum  

a evropskými politickými činiteli, kteří se na workshopech účastnili. Více informací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Finanční účetnictví evropských projektů 

 Kdy: 22. 1. 2015–23. 1. 2015  

 Kde: Berlín (Německo) 

Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve dnech 22.–23. ledna 2015 v Berlíně 

(Německo) seminář ke správnému vedení finančního účetnictví v rámci projektů podpořených 

z fondů a programů EU. Seminář je určen zvláště koordinátorům těchto projektů. Detaily naleznete 

zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/akce/vyrocni-konference-asociace-pro-vzdelavani-ve-vede-ase
http://www.ase.org.uk/conferences/annual-conference/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/esf-science-policy-briefing-ziskal-oceneni-za-podporu
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/esf-science-policy-briefing-ziskal-oceneni-za-podporu
http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/esf-science-policy-briefing-wins-award-for-promoting-public-understanding-of-the-social-dimensions-o.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+esf%2FGlobal_News+%28ESF+-++Global+News%29
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/financni-ucetnictvi-evropskych-projektu-1
http://www.euroacad.eu/events/event/financial-accounting-of-eu-funded-projects-3.html
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Konference VikingPLoP 2015 

 Kdy: 14. 5. 2015–17.5.2015  

 Kde: Ribaritsa (Bulharsko) 

Konference dle norského vzoru VikingPloP se uskuteční ve dnech 14.–17. května 2015 v rezortu 

Ribaritsa (Bulharsko). Akce poskytne skvělou příležitost k získání více znalostí o vzorech, setkání se 

s experty, obdržení zpětné vazby ke své vlastní práci a zároveň k diskuzi s dalšími nadšenci pro 

vzory. K účasti na konferenci jsou vyzváni zvláště nováčci a neakademičtí pracovníci, kteří jsou pro 

tuto oblast výrazně zapálení. Otevřená a podnětná atmosféra vytváří z VikingPLop vynikající 

příležitost pro seznámení se se vzory a komunitou, již se jim věnuje. VikingPLoP 2015 klade důraz 

na vestavěné systémy, s čímž souvisí i výzva k předložení práce zvláště na toto téma. 

Více informací je k dispozici na oficiálních stránkách akce zde. 

Záznam z akce: Seminář EPO – SIPO 

Záznam kanceláře CZELO ze semináře Evropského patentového úřadu (EPO) a čínského Státního 

úřadu pro duševní vlastnictví (SIPO), který se pod názvem "Recent Developments in the European 

and Chinese Patent Systems" konal v Bruselu dne 13. listopadu 2014, je dostupný zde. 

Konference VikingPLoP 2015 – Výzva k podání příspěvků 

Ve dnech 14.–17. května 2015 se v rezortu Ribaritsa (Bulharsko) uskuteční konference 

VikingPLoP, jejíž součástí je zároveň výzva k zaslání příspěvků na téma vzorů a jazyků vzorů, stejně 

jako k příspěvkům týkajících se dosavadních zkušeností či teorie a využití vzorů. Podané příspěvky 

pokrývají široké množství oblastí, od technických po společenské a organizační záležitosti. 

Očekávány jsou témata, která pokryjí domény, jako jsou vestavěné systémy, pedagogika  

a vzdělání, vývoj softwaru a další. Uzávěrka pro podání příspěvku je 18. ledna 2015. Akce zároveň 

poskytne skvělou příležitost k získání více znalostí o vzorech, setkání se s experty, obdržení zpětné 

vazby ke své vlastní práci a zároveň k diskuzi s dalšími nadšenci pro vzory. Více informací k akci  

a podávání příspěvků je k dispozici zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/konference-vikingplop-2015
http://www.vikingplop.org/index.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/zaznam-ze-seminare-epo-sipo
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/13.11.14-seminar-EPO-SIPO_1.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/konference-vikingplop-2015-vyzva-k-podani-prispevku
http://www.vikingplop.org/index.html
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Zpráva pro EK k novým způsobům učení a výuky na vysokých školách 

Skupina EU na vysoké úrovni pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání vydala dne 22. října 

2014 zprávu o nových způsobech učení a výuky na univerzitách. Skupina, jíž předsedá bývalá irská 

prezidentka Mary McAleeseová, zformulovala patnáct doporučení (viz příloha 1), v nichž upozorňuje 

na potřebu cílenějšího poskytování finančních prostředků, aby se podpořil rozvoj a využívání 

flexibilnějších digitálních učebních a výukových metod na vysokých školách. Na základě důkladné 

analýzy stávající situace a osvědčených postupů v EU i v jiných částech světa stanovila skupina na 

vysoké úrovni způsoby, jak podpořit zavádění nových metod vzdělávání založených na 

technologiích. Ačkoli skupina uznává, že hlavními aktéry změn jsou samotné instituce 

vysokoškolského vzdělávání, poukazuje též na odpovědnost veřejných orgánů za vytvoření 

takového prostředí, které napomůže změnám. Tisková zpráva v češtině je zde a zpráva sama pak 

zde. 

Záznam z akce: představení nástroje ´U–B Tool´ 

Dne 4. listopadu 2014 se v Bruselu uskutečnil seminář, na kterém byly představeny výstupy 

projektu EUIMA a nástroj na analýzu výzkumné spolupráce mezi univerzitami a průmyslovým 

sektorem. Záznam z akce naleznete zde, detailní informace o nástroji U–B Tool jsou v dokumentu 

zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

15. zasedání Rady ITER 

Ve dnech 18.–20. listopadu 2014 proběhlo ve francouzském městě St Paul–lez–Durance v pořadí 

již 15. zasedání Rady ITER (ITER Council, IC). Rada přivítala dokončení základů komplexu 

Tokamaku a zahájení výstavby zdí. Proběhla diskuse k aktivitám nejen Organizace ITER, ale  

i jednotlivých členů ITER a jejich Domácích agentur. Shoda panovala nad tím, že je nutné lépe 

dodržovat pracovní plán. IC dále jmenovala Bernarda Bigota, předsedu francouzské komise CEA, 

příštím generálním ředitelem Organizace ITER. Ve funkci nahradí v polovině r. 2015 Japonce Osamu 

Motojimu. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zprava-pro-ek-k-novym-zpusobum-uceni-a-vyuky-na-vysokych-skolach
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_cs.htm
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zaznam-z-akce-predstaveni-nastroje-u-b-tool
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/04.11.14-Launch-Event-U-B-Tool.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/UBTool.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/15-zasedani-rady-iter
http://www.iter.org/newsline/-/2043
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Iniciativa ERANETMED: Výzva v oblasti obnovitelných energií, vodních zdrojů a jejich 

propojení pro Středomořský region 

Iniciativa ERANETMED, která se zaměřuje na koordinaci aktivit různých národních výzkumných 

programů členských států EU, přidružených zemí evropských rámcových programů a partnerských 

států ze Středomoří, otevřela výzvu k předkládání výzkumných návrhů v oblasti obnovitelných 

energií a vodních zdrojů. Výzva obsahuje tři témata: Obnovitelné energie a energetická účinnost, 

Hospodaření s vodními zdroji a Spojitost mezi energií a vodou (Energy – Water nexus). Celkový 

rozpočet pro tuto výzvu činí 13 420 000 EUR. Uzávěrka pro zasílání výzkumných návrhů je 2. února 

2015. Více informací o výzvě naleznete zde. 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

Výzva EUREKA klastru Celtic–Plus 

Celtic–Plus, klastr EUREKA v oblasti telekomunikačních sítí a služeb otevřel novou výzvu  

k předkládání návrhů výzkumných projektů s uzávěrkou dne 10. února 2015. Projekty klastru 

Celtic–Plus jsou určeny jak velkým, tak malým a středním podnikům, univerzitám a výzkumným 

organizacím, a to i společnostem mimo členské země EUREKY. Tematické zaměření je poměrně 

široké, žadatelé mají možnost definovat své návrhy projektů podle vlastních výzkumných zájmů  

a priorit, avšak výzkum by měl pokrývat oblast informačních a komunikačních technologií. Více 

informací o výzvě a kritériích hodnocení návrhů naleznete na stránkách Celtic–Plus. 

Iniciativa společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění 

(JPND) otevře v lednu roku 2015 novou výzvu 

Iniciativa společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění (JPND) otevře 

v lednu 2015 ve spolupráci s Evropskou komisí nadnárodní výzvu k předkládání výzkumných 

návrhů. Tato výzva bude jedním z prvních konkrétních výsledků snahy o hledání synergií mezi JPND 

a rámcovým programem Horizont 2020. Výzva se zaměří na tři témata: Genetická, epigenetická  

a environmentální rizika a ochranné faktory neurodegenerativních onemocnění; Longitudiální 

kohorty ve výzkumu neurodegenerativních onemocnění; Pokročilé experimentální modely 

neurodegenerativních onemocnění. Členské státy JPND uvolní pro tuto výzvu 30 milionů EUR 

a Evropská komise tuto částku doplní o 30 %. Více informací naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/iniciativa-eranetmed-vyzva-v-oblasti-obnovitelnych-energii
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/horizont-2020/novinky/iniciativa-eranetmed-vyzva-v-oblasti-obnovitelnych-energii
http://www.czelo.cz/files/eranetmed-call-text.pdf
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/ostatni/novinky/vyzva-eureka-klastru-celtic-plus
http://www.celticplus.eu/Project-calls/Call-2015/call-2015-information.asp
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/ostatni/novinky/iniciativa-spolecneho-programovani-pro-vyzkum-1
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/ostatni/novinky/iniciativa-spolecneho-programovani-pro-vyzkum-1
http://www.neurodegenerationresearch.eu/2014/11/jpnd-joint-transnational-call-for-research-proposals-preannouncement/
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH 

Nový webový portál: Life Science Room  

Nový webový portál www.LifeScienceRoom.eu byl vytvořen za účelem podpory inovace  

a mezinárodní spolupráce v oblasti přírodních věd. Kromě jiného nabízí například možnost vyhledání 

partnerů, přípravu projektů, hledání či pronájem nástrojů a zařízení nebo koupi a prodej licencí. 

Přístup na portál je zdarma, potřebná je pouze registrace. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Online průzkum spokojenosti s informačním portálem CORDIS 

Server rámcových programů CORDIS (Community Reasearch and Development Information 

Service) spustil online průzkum, který zjišťuje názory uživatelů na nedávné změny na informačním 

portálu a celkovou spokojenost se službami CORDIS. Průzkum naleznete zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

Zpráva EK o schématu ERA–NET 

Evropská komise zveřejnila v říjnu 2014 zprávu “The ERA–NET Scheme from FP6 to Horizon 2020”. 

Zpráva, kterou vypracoval Jörg NIEHOFF (oddělení B. 2 – Politika a reforma ERA, DG RTD), 

analyzuje ERA–NETy, jejich výzvy a zkušenosti v 6. a 7. RP a v prvním roce H2020. Kritickým bodem 

je skutečnost, že finanční závazky členských států ve výzvách jsou velmi rozdílné a často 

nekorespondují s výzkumnými kapacitami či objemem národních programů. Zpráva rovněž 

zdůrazňuje, že je nutné shromáždit více důkazů o dopadu tohoto schématu na Evropský výzkumný 

prostor (ERA), zvláště na národní politiky výzkumu. Zpráva je umístěna na webu Netwatch (JRC) 

nebo přímo ke stažení zde. 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/novy-webovy-portal-life-science-room
http://www.lifescienceroom.eu/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/online-pruzkum-spokojenosti-s-informacnim-portalem-cordis
http://user-surveys.publications.europa.eu/CORDIS-users-2014/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/spolecenske-programovani/novinky/zprava-ek-o-schematu-era-net
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/lp/learning-platform/publications/
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/The-ERA-NET-scheme-from-FP6-to-Horizon-2020.pdf
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