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VÝZVY VISEGRAD FUND  

 

Visegrad Fund podporuje spolupráci mezi 

Českou republikou, Slovenskou republikou, 

Maďarskem a Polskem. Zapojení partnerů 

z těchto čtyř zemí je nezbytnou podmínkou 

pro podání projektu v rámci VF. 

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, 

Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů 

zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává  

v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.  

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby  

v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. 

Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny 

čtyři členské země.  
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1. Small Grants – termín odevzdání  1. 3. 2016 – z nich je možné financovat vědecko-výzkumnou 

spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/small-grants/. 

2. Standards Grants – termín odevzdání 15. 3. 2016 – z tohoto typu projektů je možné financovat 

kulturní spolupráci, vědecko-výzkumné stáže a výzkumy, vzdělávací aktivity, mobility, přeshraniční 

spolupráci a spolupráci v oblasti turismu. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/standard-grants/. 

3. Strategic Grants – termín odevzdání 15. 4. 2016 – tyto dlouhodobé projekty slouží k naplnění 

alespoň jednoho ze stanovených strategických cílů  mezi zeměmi V4. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/strategic-grants.  

 

INFORMACE Z OP VVV  

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avíza výzev OP 

VVV. Avízem se rozumí verze výzvy 

informativního charakteru, může se tedy před 

vyhlášením změnit. Závazná verze výzvy a její 

dokumentace bude zveřejněna ve 

složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS 

KP14+.  

 

Avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.  

Avízo výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, 

průřezových témat a mezipředmětových vztahů  

Avízo výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti  

Avízo výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum  

http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic-grants
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-011-rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-011-rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-012-gramotnosti
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-019-excelentni-vyzkum
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UPOZORŇUJEME, ŽE SE JEDNÁ POUZE O AVÍZA VÝZEV, NIKOLIV VYHLÁŠENÉ VÝZVY.  

 

Semináře MŠMT pro žadatele se budou konat po vyhlášení výzev v systému MS2014+. 

Termíny konání budou zveřejněny začátkem ledna 2016. Více informací hledejte v příslušné 

sekci zde.  

VYHLÁŠENÍ VÝZVY V PROGRAMU  FV – TRIO  

  

TRIO je programem na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na 

rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových 

technologií (KETs) jako jsou fotonika, 

mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, 

průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.  

U projektů, které budou podpořeny v první veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá: 

zahájení řešení v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, 

ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2020, 

doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců. 

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu 

poskytovatele a je přílohou zadávací dokumentace (viz níže). 

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné 

spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být 

podniky a výzkumné organizace.  

Uchazečem řešícím projekt samostatně může být pouze subjekt se statutem výzkumné organizace, 

musí ovšem v navrhovaném projektu vystupovat z hlediska veřejné podpory jako podnik, musí 

prokázat schopnost spolufinancovat řešení projektu z neveřejných zdrojů a doložit zajištění 

implementace výsledků do praxe. V takovém případě projekt nemusí být řešen v účinné spolupráci 

více subjektů. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

           12. číslo, ročník 2015 

4 

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky 

projektu.  

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na 

základě následujících kritérií: 

 naplnění cílů Programu 

 technickoekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení, 

 přiměřenost časového plánu a finančních požadavků, 

 uplatnění výsledků, 

 aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků, 

 prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče, 

 naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací. 

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných 

formulářích, vytištěných jako závěrečná fáze (poslední krok) vyplňování interaktivní 

elektronické přihlášky, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO, 

do 12 hodin 15. 1. 2016 nebo podána na poště nejpozději 15. 1. 2016 (rozhodující z hlediska 

dodržení stanovené soutěžní lhůty je razítko podatelny MPO nebo razítko pošty). 

Pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno 300 mil. Kč. 

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 26. 11. 2015 do 15. 1. 2016.  

Hodnoticí lhůta bude trvat od 16. 1. 2016 do 31. 7. 2016. Výsledky veřejné soutěže budou 

zveřejněny dne 31. 7. 2016 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/p...—

podnikani/vyzkum—a—vyvoj/).   

Kontakt na poskytovatele: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Kontaktní osoba: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci  

a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele 

(http://www.mpo.cz/cz/p...—podnikani/vyzkum—a—vyvoj/).  

  

https://trio.mpo.cz/
https://trio.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/
mailto:korinkova@mpo.cz
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/
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Přílohy: 

Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO 

Příloha I.1 — Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže  
v programu TRIO  

Příloha I.2 — Podporované cíle NPOV 

Příloha I.3 — Základní charakteristika KETs 

Příloha I.4 — Podporované výsledky 

Příloha I.5 — Statut a jednací řád Rady programu TRIO 

Příloha II. — Seznam příloh dokládaných uchazeči  

Příloha II.1 — Závazná osnova projektu 

Příloha II.2 — Čestné prohlášení uchazeče / dalšího účastníka projektu (vzor) 

Příloha II.3 — Podklad pro žádost o výpis z Rejstříku trestů 

Příloha III. — Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky) 

Příloha IV. — Program TRIO  

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů (platná pro léta 2013 až 2015).  

 

BLÍŽÍ SE DEADLINE MALÝCH GRANTŮ VELVYSLANECTVÍ USA 

 

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví 

Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým  

a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO)  

a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat 

porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České 

republice. 

 

http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639886/priloha013.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639887/priloha012.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639888/priloha011.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639889/priloha010.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639890/priloha009.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639891/priloha008.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639892/priloha007.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639893/priloha006.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639894/priloha005.docx
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639895/priloha004.docx
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639896/priloha003.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639897/priloha002.pdf
http://download.mpo.cz/get/54181/61886/639898/priloha001.pdf
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Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou  

v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování 

se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti 

českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, 

aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České 

republice. 

 

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací 

kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již  

v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět. 

Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD. 

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy  

a iniciativy: 

 

• Kultura/Americká společnost 

• Iniciativy v oblasti vzdělávání 

• Americká studia/Výuka angličtiny 

• Demokracie, veřejná správa a právní stát 

• Lidská práva a občanská společnost 

• Věda a technologie 

Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2015. Veškeré podrobnosti naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

http://czech.prague.usembassy.gov/granty.html
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY  

 

 

Název projektu Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in 
Open Access FTTH Networks 

Program podpory Digital Agenda for Europe 

Výzva Fiber to the Home – FTTH 2014  

Celková výše finanční 

podpory v Kč 

23 309 775 

Termín realizace 5. 6. 2015 – 4. 6. 2015 

Hlavní řešitel Regional Council of South Ostrobothnia 

Partner projektu South Ostrobothnia Health Technology Development Centre 

South Ostrobothnia Health Care District 

Seinäjoki University of Applied Sciences 

Alavus municipality 

Kuusiokunnat primary health care district 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Region of Southern Denmark 

Acreo Swedish ICT 

Hudiksvall municipality 

Box Play Alleato AB 

nWise AB 

SICS Swedish ICT AB 
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Popis projektu  

V červnu tohoto roku byl pod záštitou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spuštěn 

mezinárodní projekt s názvem Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open 

Access FTTH Networks (Connected for Health), který má za cíl identifikovat, otestovat a vyhodnotit 

nové i stávající systémy a služby (např. videokonzultace) pro poskytování dostupné domácí 

zdravotní péče prostřednictvím otevřených datových sítí (Fiber To The Home – FTTH).  

Koordinátorem celého projektu je finský Regional Council of South Ostrobothnia (RCSO)  

a doba realizace projektu je 5. 6. 2015 až 4. 6. 2016, kdy poskytovatelem podpory je Evropská 

komise. Odborným garantem projektu za UPOL je přednosta I. Interní kliniky – kardiologické Prof. 

MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.  

Smyslem projektu je najít nejvhodnější, uživatelsky nejpřívětivější a nákladově nejefektivnější 

kombinaci systémů pro naplňování individuálních potřeb pacientů a získat podklady pro národní  

i regionální stakeholdery (poskytovatelé, operátory, regulátory apod.) o výhodách FTTH sítí pro 

domácí péči. 

Testování je prováděno ve čtyřech pilotních studiích s koncovými uživateli v řídce obydlených 

oblastech s omezeným přístupem k síti ve Finsku, Švédsku a Dánsku, stejně jako v hustěji 

obydlených oblastech s vysoce kvalitním připojení k síti. Cílem pilotních studií je: 

 Zvýšit počet spojení pacienta s rodinou prostřednictvím virtuálních prostředků,  

 zvýšit počet virtuálních schůzek doktorů s pacienty v domácí péči,  

 redukovat administrativní práci pro personál poskytující domácí péči,  

 zlepšení přístupu ke zdravotním údajům (př. změna léků),  

 lepší dostupnost zdravotní péče,  

 zlepšení úrovně znalostí seniorů v problematice péče o zdraví,  

 zvýšení úrovně znalostí odborníků. 

 

Univerzita Palackého se v rámci realizace projektu bude podílet zejména na plánu využitelnosti  

s udržitelným využíváním výsledků projektu v dalších výzkumných aktivitách, evaluaci všech pilotů, 

cost-benefit analýze a socioekonomickém hodnocení pilotů včetně etických a právních aspektů.  

Hlavním výstupem projektu bude následně zpráva s doporučeními pro Evropskou komisi  

o relevantních eHealth systémech a službách založených na využívání open access FTTH sítí, které 

budou přenositelné a využitelné i v dalších zemích EU. 
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 

 

Ve dnech 16. 11. až 14. 12. 2015 

byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

Horizont 2020  
 

 Program Horizont 2020 

 Část I – Vynikající věda  

o Akce Marie Skłodowska-Curie 

o Výzkumné infrastruktury 

 Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

o Základní a průmyslové technologie  

 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

o Část III – Společenské výzvy  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-9
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-15
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-24
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-32
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-36
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-37
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-50
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-58
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 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

 Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování 

o Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

o Část VI – Nejaderné přímé akce JRC 

o Evropský inovační a technologický institut 

o Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

 Další programy a nástroje  

o COST 

o Vzdělávání, Erasmus+ 

o Synergie se strukturálními fondy 

 Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

o Místa, stipendia, stáže  

 Zahraničí 

 Politika VaVaI  

o Česká republika 

o Evropská politika výzkumu 

o Evropský výzkumný prostor  

 Hodnocení výzkumu 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-59
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-63
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-212
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-216
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-220
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-224
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-232
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-71
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-67
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-75
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-10
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-79
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-91
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-95
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-11
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-116
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-121
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-12
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-125
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-248
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-129
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-130
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 Investice do výzkumu 

 Mobilita a lidské zdroje 

o Další evropské iniciativy  

 Evropská inovační partnerství 

 

 

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu 

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu, kterou vypracovala 

expertní skupina na základě sesbíraných kvantitativních dat, více jak 120 hodnotících studií  

a konzultací s více než 50 experty z členských států, Evropské komise, NCP a jiných organizací. 

Zpráva klade důraz na identifikaci dopadů 7. RP na vědeckou excelenci, ekonomický růst, tvorbu 

pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Expertní skupina ve výsledku představila 

několik doporučení pro posílení pozice Evropy jako lídra v produkci nového poznání a inovací. 

Hodnotící zprávu naleznete zde. 

 

Nabídka prezentačních akcí v Bruselu 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) nabízí českým výzkumným týmům  

a výzkumným institucím a centrům možnost uspořádání v Bruselu prezentace své 

instituce/výzkumného týmu zahraničním partnerům či představení projektových zkušeností  

a pracovních příležitostí. Jedná se o možnost navázání kontaktů mj. se zástupci asociací, sdružení 

a platforem v oblasti VaVaI, které působí v Bruselu. V případě zájmu se můžete obrátit na Ing. 

Kateřinu Slavíkovou. Bližší informace naleznete v informačním letáku zde. 

 

Ozvěny AFO v Bruselu – debata k mezinárodní mobilitě a podpoře mladých vědců  

a promítání filmu 

Dne 1. prosince 2015 se na Stálém zastoupení ČR při EU uskuteční v rámci akce "Ozvěny AFO  

v Bruselu" promítání vědeckého dokumentárního filmu Cesta k jadernému štěpení: příběh o Lise 

Meitnerové a Otto Hahnovi. Před promítáním proběhne debata na téma získávání mezinárodních 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-134
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-142
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-158
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%2012/148.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2025.%2011.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-159
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.czelo.cz/files/A5-letak-czelo-003_1.pdf
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zkušeností v oblasti výzkumu a důležitosti mezinárodní mobility mladých vědců. Diskuze se zúčastní 

Zuzana Holubcová (Lékařská fakulta MU v Brně), Kateřina Falk (ELI Beamlines), prof. Sierd 

Cloetingh (vice-prezident Evropské rady pro výzkum), prof. Eva Kondorosi (členka Vědecké rady 

ERC) a Jakub Dürr (velvyslanec a zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU). Začátek 

debaty je v 19:00. 

Pozvánku s pokyny pro registraci naleznete pod odkazem zde. 

Ve spolupráci s CZELO akci organizuje zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, Stálé zastoupení 

ČR při EU a České centrum v Bruselu. 

 

VÝZVY PROGRAMU ESPON ZVEŘEJNĚNY  

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu ESPON pod seznamem jednotlivých 

výzev: 

The Geography of New Employment Dynamics in Europe  

The World in Europe, global FDI flows towards Europe 

Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities 

Territories and low-carbon economy 

Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general 

interest 

Possible European Territorial Futures 

Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe 

Národní kontaktní místo ESPON ČR dále připravuje překlad vybraných dokumentů programu ESPON 

2020 (Operational Proposal a Annual Work Plan). Předpokládá se dokončení překladu do konce 

tohoto týdne, tj. do 18. prosince 2015. Sledujte, prosím, stránky Národního kontaktního místa 

ESPON ČR, kde budou jednotlivé překlady dokumentů zveřejněny. 

http://www.czelo.cz/files/Invitation-1-December-2015.jpg
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Employment.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/WorldinEurope.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/SMEs.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/low-carbon_economy.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/InnerPeripheries.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/InnerPeripheries.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/EuropeanTerritorialFutures.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/governance.html
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3110
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3110


 

           12. číslo, ročník 2015 

13 

 

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

Záznam z akce: Informační den k Evropské noci vědců 

Dne 10. listopadu 2015 se v prostorách Covent Garden v Bruselu uskutečnil informační den  

k Evropské noci vědců (ENV) jako součásti Akcí Marie-Sklodowska Curie. Cílem informačního dne 

bylo přinést veřejnosti informace spojené s výsledky ENV v minulých letech a informace ohledně 

výzvy v rámci pracovního programu 2016–2017. Záznam z akce můžete nalézt zde.  

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Výzva PRACE na vysoce výkonnou výpočetní techniku 

Výzkumná infrastruktura pro vysoce výkonné počítání (High Performance Computing Infrastructure 

Partnership for Advanced Computing, PRACE) zveřejnila 3. výzvu pro předkládání návrhů v rámci 

programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Program si klade za cíl zvýšit 

povědomí a poskytnout evropským malým a středním podnikům odborné znalosti nezbytné pro 

využití a inovace vysoce výkonné výpočterní techniky (HPC) a zvýšit tak svou konkurenceschopnost. 

Výzva se uzavře dne 14. ledna 2016. Pro bližší informace týkající se výzvy klikněte zde. 

 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 

Záznam z akce: H2020 Space Info Day 2015 

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2015 organizovaly Evropská komise (EK, DG GROW) a síť NCP pro 

oblast Vesmír (COSMOS 2020) v Bruselu dvoudenní informační program k výzvám pracovního 

programu H2020 pro oblast vesmír. Výzvy Earth Observation (EO) a Competitiveness of the 

European Space Sector (COMPET) na r. 2016 byly otevřeny 10. 11. 2015 s uzávěrkou 3. 3. 2016. 

Kromě rozsáhlé partnerské burzy byl program soustředěn na obsah výzev (části Space  

a souvisejících tematických výzev SC2 a SC5), pravidla účasti, možnosti využití inovačních nástrojů 

SME Instrument, Fast Track to Innovation a nově také předobchodní zadávání veřejných zakázek 

(PCP – pre–commercial procurement), a konečně na mezinárodní spolupráci v základním  

http://www.czelo.cz/files/Info-Day-ERN_1.doc
http://www.prace-ri.eu/shape-thirdcall-launch-pr/
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i aplikovaném výzkumu v souvisejících oborech a úlohu zapojených výkonných agentur (zejména 

GSA, European GNSS Agency). Záznam z akce s prezentacemi řečníků je ke stažení zde. 

Záznam z akce: V4 Digital Day 

Dne 9. listopadu 2015 uspořádalo Stálé zastoupení České republiky při EU ve spolupráci s portálem 

Seznam.cz konferenci V4 Digital Day k příležitosti českého předsednictví Visegradské skupiny. 

Hlavním cílem akce bylo vyzdvihnutí přípravy Jednotného digitálního trhu (Digital Single Market, 

DSM) a prezentace úspěchů v oblasti digitálního trhu ze členských států V4 skupiny. Na konferenci 

diskutovali zástupci středoevropských společností (Allegro Group, Costlocker, ESET, Prowly, 

Mentegram, Kitchen Budapest, Wyze, Seznam.cz a innomine) s evropskými představiteli o podobě 

a budoucnosti evropského digitálního trhu. Záznam z akce je dostupný zde. 

 

AIOTI vydala zprávy s doporučeními pro aktivity v oblasti internetu věcí (IoT) 

Aliance pro inovace v oblasti internetu věcí (AIOTI) vydalo dvanáct zpráv s doporučeními pro 

budoucí aktivity v oblasti internetu věcí (Internet of Things, IoT) v rámci pracovního programu 

H2020 na období 2016–2017. Zprávy se dotýkají například oblastí výzkumu a technologií, 

inovačních ekosystémů, chytrých měst, zemědělství apod. Jednotlivé dokumenty naleznete zde. 

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

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Záznam ze setkání pracovní skupiny IGLO – Innovation 

Dne 19. listopadu 2015 se sešli členové pracovní skupiny IGLO Innovation k projednání 

následujících témat: představení aktivit členů IGLO, kteří se primárně věnují inovacím, podnikání  

a aplikovanému výzkumu, a také jejich domácích organizací (Tekes (FI), VINNOVA (SE), Innovate 

UK (UK), SOST-CDTI (ES)); idetifikace nejdůležitějších nástrojů, programů a přístupů v oblasti 

inovací v nadcházejícím roce; a organizační úloze pracovní skupiny ve výroční recepci IGLO v květnu 

2016. Záznam naleznete zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/files/09-11-2015-Space-Info-Day_1.doc
http://www.czelo.cz/files/Akce-2015/9.11.2015-V4-Digital-Day_1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/aioti-recommendations-future-collaborative-work-context-internet-things-focus-area-horizon-2020
http://www.czelo.cz/files/19-11-2015-IGLO-WG-INNOVATION_1.pdf


 

           12. číslo, ročník 2015 

15 

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

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Veřejná konzultace k procesu hodnocení Akčního plánu proti rostoucím hrozbám 

antimikrobiální rezistence 

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) zpustilo veřejnou konzultaci, která je součástí 

procesu hodnocení Akčního plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (AMR). Mezi 

cílové publikum konzultace patří zejména subjekty aktivní v oblasti lidského a zvířecího zdraví, 

bezpečnosti potravin nebo výzkumu a vývoje. Cílem akčního plánu je mimo jiné dosažení vhodného 

využívání antibiotik, prevence infekcí a podpora výzkumu a inovací v oblasti nových a alternativních 

antimikrobiálních léků. Do konzultace je možné se zapojit do 22. ledna 2016 zde. Více informací 

naleznete zde. 

 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Konference na téma zdraví lesů  

 Kdy: 25. 4. 2016–29. 4. 2016  

 Kde: Istanbul (Turecko) 

Ve dnech 25. až 29. dubna 2016 se v Istanbulu (Turecko) uskuteční konference na téma vlivu 

globálních změn na zdraví lesů, která je organizovaná divizí 7 Mezinárodní unií lesnických 

výzkumných organizací (IUFRO). Hlavními tématy konference jsou dopady znečistění a klimatických 

změn na lesní ekosystémy, lesnická fytopatologie a entomologie. Součástí programu je terénní 

exkurze. Účast na konferenci je zpoplatněna. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde. 

Seminář Společenské a environmentální dopady robotiky a autonomních systémů  

v zemědělství  

 Kdy: 14. 7. 2016  

 Kde: Velká Británie 

Mezinárodní asociace zemědělských systémů pořádá dne 14. července 2016 seminář zaměřený na 

společenské a environmentální dopady robotiky v zemědělství. Cílem akce je zhodnotit současný 

https://smapp2.rand.org/surv4/TakeSurvey.aspx?SurveyID=mlKIm781%20
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/consultation_20151030_amr_en.htm
http://www.foresthealth2016.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/seminar-spolecenske-a-environmentalni-dopady-robotiky
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/seminar-spolecenske-a-environmentalni-dopady-robotiky
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stav digitalizace zemědělství, jejího rozvoje a možných rizik. Do 21. prosince 2015 je možné 

podávat návrhy konferenčních příspěvků v dané oblasti. Bližší informace k akci a podávání návrhů 

příspěvků naleznete zde. 

 

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

ENERGIE 

Záznam z akce: Informační den Smart Cities and Communities 

Dne 6. listopadu 2015 se v Bruselu konal informační den k tématu chytrých měst a společenství 

(Smart Cities and Communities, SCC), součásti H2020 pracovního programu v oblasti „průřezových 

aktivit“ (Cross-cutting activities) na období 2016–2017 v rámci tematické výzvy Smart and 

Sustainable Cities. V rámci informačního dne proběhla partnerská burza v oblasti energetiky, 

dopravy a ICT. Záznam z akce je dostupný zde. 

 

Zpráva o stavu energetické unie 

Evropská komise (EK) vydala dne 18. listopadu 2015 1. výroční zprávu o stavu energetické unie. 

Místopředseda EK Maroš Šefčovič ve svém stejnojmenném projevu identifikoval tři výzvy pro rok 

2016:  

1. Udržení vedoucího postavení v procesu transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku 

2. Důraz na sociálně přijatelnou transformaci zaměřenou na spotřebitele  

3. Geopolitické výzvy spojené se zvyšující se importní závislostí evropských států 

Analýza byla zaměřena na 7 klíčových oblastí: 

1. Makroekonomický význam energetického sektoru  

2. Energetická bezpečnost, solidarita a důvěra 

3. Integrovaný energetický trh 

4. Energetická účinnost 

5. Dekarbonizace 

6. Výzkum, inovace a konkurenceschopnost  

7. Investice do kohezní politiky pro podporu energetické unie 

Analytická studie je dostupná zde. Součástí analýzy jsou i přehledy k jednotlivým členským 

http://www.harper-adams.ac.uk/events/ifsa-conference/call-for-papers.cfm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/zaznam-z-akce-informacni-den-smart-cities-and-communities-3
http://www.czelo.cz/files/Akce-2015/6-11-2015-Info-Day-Smart-Cities-and-Communities_1.doc
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/csw_monitoring-progress-energy-union_en.pdf
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státům. Studii k energetickému sektoru ČR naleznete zde a kompletní soubor souvisejících 

dokumentů zde. 

Část zprávy věnovaná životnímu prostředí zdůrazňuje přínos EU k připravovanému klimatickému 

summitu v Paříži (COP 21) a závazku snížit produkci emisí aspoň o 40 % do roku 2030. Do 

současnosti se podařilo naplnit cíl v oblasti energetických úspor na úrovni 17,6 % s ambicí dodržet 

stanovený cíl 20 % do roku 2020. Trh s elektřinou a zemním plynem nefunguje i přes dosažený 

pokrok. Úroveň jaderné bezpečnosti je podle zprávy v souladu se Směrnicí k jaderné bezpečnosti 

z roku 2009. Evropská komise také spustila veřejnou konzultaci k revizi Směrnice o obnovitelných 

zdrojích, která je dostupná zde. 

 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Záznam z akce: Informační den Smart, Green and Integrated Transport 

Dne 5. listopadu 2015 se v Bruselu konal informační den ke čtvrté společenské výzvě – SC4 

inteligentní, ekologická a integrovaná doprava (Smart, Green and Integrated Transport), která je 

součástí H2020 pracovního programu na období 2016–2017. V rámci této oblasti zveřejnila EK  

3 tematické výzvy – Mobilita pro růst (Mobility for Growth), Automatizovaná silniční doprava 

(Automated Road Transport) a Zelená vozidla (Green Vehicles). Součástí informačního dne byla 

partnerská burza. Záznam z akce je dostupný zde. 

 

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

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

 

Konference Evropského inovačního partnerství pro vodu  

Dne 10. února 2016 se v Leeuwarden (Nizozemsko) uskuteční 3. konference Evropského inovačního 

partnerství pro vodu (EIP Water) na téma úspěšných inovací v oblasti vodního hospodářství  

v Evropě. Cílem konference je představit regulativní a finanční rámec pro inovace a zkušenosti 

evropských inovátorů. Konference poskytne zázemí pro hledání partnerů pro společné projekty. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/czech-republic-national-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0dab115d-0ef4-64b2-34cf-05b47817142f
http://www.czelo.cz/files/Akce-2015/5.11.2015-Info-Day-Smart-Green-and-Integrated-Transport_1.doc
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Součástí programu je terénní exkurze do unikátních a inovativních vodních zařízení. Více informací 

a odkaz na registraci naleznete zde. 

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

 

Záznam z akce: Informační den k SC6, společenské a humanitní vědy v H2020 

Dne 30. října 2015 byly v Bruselu v rámci dvoudenní konference Trust – European Research Co-

creating Resilient Societies představeny možnosti využití programu Horizont 2020 pro podporu 

výzkumu ve společenských a humanitních vědách (SSH – Social Sciences and Humanities), tj. 

jednak v nepreskriptivní část H2020 (ERC, MSCA), dále tematické výzvy šesté společenské výzvy 

„Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování“ (SC6) a dále související 

průřezová témata H2020, ve kterých je zapojení výzkumníků z oblasti SSH vítané a žádoucí. Záznam 

z akce je ke stažení zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

FAQ k druhé fázi projektů Teaming 

Evropská komise zveřejnila na stránkách Účastnického portálu často kladené otázky a odpovědi 

související s přípravou projektů Teaming, druhá fáze. Jednotlivé otázky a odpovědi naleznete pod 

výzvou Teaming 2, v části "Topic Conditions and Documents" – "Additional Documents". 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Publikace JRC na téma hodnocení přímých akcí v rámci FP7 

Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) vydalo publikaci zaměřující se ex-post 

hodnocení jeho přímých akcí v rámci sedmého programového období (FP7). Výstup přímého 

zkoumání a objektivního přístupu k akcím JRC byl zpracován dvanácti nezávislými externími experty 

pod vedením profesora Patricka Cunninghama. Hodnotitelé závěrem představili svá strategická 

doporučení pro budoucí efektivnější fungování. Celou publikaci lze stáhnout zde.  

http://www.eip-water.eu/start-eipwater2016
http://www.czelo.cz/files/30-10-2015-SC6-fin_1.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4054-widespread-01-2016-2017.html
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC96870
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Výzva k výběru členů Správní rady EIT 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vyhlásil výzvu o vyjádření zájmu k výběru členů 

Správní rady EIT. Návrhy členů je možno podávat do 15. ledna 2016. Výběrem čtyř nových členů 

Správní rady EIT je pověřen Řídící výbor, který 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). Pro bližší informace klikněte zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Zpráva WIPO k duševnímu vlastnictví 

Světová organizace duševního vlastnictví (The World Intellectual Property Organization, WIPO) 

publikovala zprávu zaměřenou převážně na průlomové inovace směrem k hospodářskému růstu. 

Zpráva přináší nové přístupy v oblasti s průlomovým potenciálem: 3D tisk, nanotechnologie  

a robotika. Celou zprávu si můžete stáhnout zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

Otevřená výzva COST  

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu informoval, že následující uzávěrka 

pro předkládání návrhů na nové Akce COST je 9. února 2016. Příručku pro SESA proceduru  

a hodnotící kritéria naleznete zde. Více informací k výzvě naleznete zde.  

 

Výroční zpráva 2014 COST 

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu vydal svou výroční zprávu, ve které 

vyzdvihuje výsledky roku 2014 v oblasti vědy, technologií a inovací. Ve zprávě jsou zmíněny 

individuální úspěchy výzkumníků, kteří se zapojili do výzev COST. Součástí publikace jsou i výstupy 

http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-members-eit-governing-board
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf
http://www.czelo.cz/files/COST-Open-Call-SESA-guidelines.pdf
http://www.cost.eu/participate/open_call
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z klíčových akcí COST konaných v roce 2014. Pro více informací o výroční zprávě a pro její stažení 

klikněte zde. 

 

Záznam z akce: Národní informační den COST 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AVČR  

a COST Association pořádalo 6. listopadu 2015 v rámci Českých dní pro evropský výzkum (CZEDER) 

informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, přípravu nových akcí COST a nového 

hodnotícího systému. Záznam z akce naleznete zde a prezentace zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Záznam z akce: University-Business Partnerships in Doctoral Education 

Dne 4. listopadu 2015 se v prostorách Stále mise Švýcarska při EU uskutečnila závěrečná 

konference projektu DOC-CAREERS II s názvem "University-Business Partnerships in Doctoral 

Education: Working for the future". Studie DOC-CAREERS II identifikovala hlavní přínosy, výzvy  

a motivace pro studování ve společných doktorských programech. Celou zprávu Collaborative 

doctoral education in Europe: Research partnerships and employability for researchers, kterou 

vypracovala Asociace evropských univerzit (European University Association, EUA) můžete nalézt 

zde. Záznam z akce je dostupný zde. 

 

Konference na téma hromadných otevřených online kurzů (MOOCs) 

Ve dnech 22. až 24. února 2016 se v rakouském Grazu uskuteční konference na téma hromadných 

otevřených online kurzů (MOOC) – European MOOCs Stakeholders Summit. Konferenci pořádá 

Univerzita v Grazu a Technologická univerzita Graz. Cílem konference je sdílení zkušeností  

s organizací MOOC a diskuse o potenciálu a pozitivních přínosech těchto kurzů jak na akademické, 

tak korporátní půdě. Účast na konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde a odkaz na 

registraci zde. 

 

 

http://www.cost.eu/media/newsroom/COST_Annual_Report_2014_a_story_of_diversity
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/06.11.15-COST-InfoDen.pdf
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informacni-den-cost
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Doc_Careers_II_web
http://www.czelo.cz/files/Akce-2015/4.11.2015-DOC-Careers-II_1.pdf
http://emoocs2016.eu/
http://emoocs2016.eu/registration/
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Záznam z akce IGLO RP WG Pečeť excelence 

Dne 18. listopadu se v Bruselu uskutečnilo jednání IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) 

pracovní skupiny k regionální politice. Hlavním programem byla prezentace k iniciativě Pečeť 

excelence (Seal of Excellence, SoE) a možných synergií ve financování excelentních projektových 

návrhů malých a středních podniků. Záznam z akce naleznete zde. 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / MÍSTA, STIPENDIA, STÁŽE / ZAHRANIČÍ 

ERA Fellowships (Německo) 

Německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum představilo program zaměřený na 

prohloubení spolupráce mezi německými výzkumnými institucemi a novými členskými státy 

Evropské unie (EU13). Hlavním cílem programu je zajištění stáže pracovníka výzkumné organizace 

či univerzity zemí EU13 v některém z německých prestižních výzkumných institutů. Tématika stáží 

bude zaměřena směrem k evropské výzkumné politice (IPR, transfer znalostí, problematika 

veřejných zakázek, Open Science, H2020, Open Access/Data). Přihlášky lze podávat do 29. února 

2016, samotná stáž bude realizována počátkem září 2016. Více informací o stážích naleznete zde, 

v případě nejasností se obraťte na následující emailovou adresu. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Publikace JRC na téma hodnocení přímých akcí v rámci FP7 

Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) vydalo publikaci zaměřující se ex-post 

hodnocení jeho přímých akcí v rámci sedmého programového období (FP7). Výstup přímého 

zkoumání a objektivního přístupu k akcím JRC byl zpracován dvanácti nezávislými externími experty 

pod vedením profesora Patricka Cunninghama. Hodnotitelé závěrem představili svá strategická 

doporučení pro budoucí efektivnější fungování. Celou publikaci lze stáhnout zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/synergie-se-strukturalnimi-fondy/novinky/zaznam-z-akce-iglo-rp-wg-pecet-excelence
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/18.11.15-IGLO-RP-WG.pdf
http://www.era-fellowships.de/
mailto:erafellowships@dlr.de
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC96870
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Oficiální spuštění Vědeckého poradního mechanismu a jmenování Skupiny vysokých 

představitelů vědeckých poradců 

Dne 10. listopadu 2015 byla komisařem pro výzkum, vědu a inovace Carlosem Moedasem 

jmenovaná sedmičlenná Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců ve složení: Janusz M. 

Bujnicki (PL), Pearl Dykstra (NL), Elvira Fortunato (PT), Rolf-Dieter Heuer (D), Julia 

Slingo (GB), Cédric Villani (F), Henrik C. Wegener (DK). Skupina byla jmenována základě 

rozhodnutí Evropské komise (EK) o vzniku Skupiny vysokých představitelů vědeckých poradců 

(High Level Group of Scientific Advisors) ze dne 16. října 2015. Cílem skupiny 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. Tiskovou zprávu můžete nalézt zde. 

Záznam z akce: Priority NL PRES a kalendář akcí v oblasti VaVaI 

Dne 19. listopadu 2015 u příležitosti nadcházejícího nizozemského předsednictví Evropské rady (NL 

– PRES, leden – červen 2016) uspořádala nizozemská styčná kancelář Neth-ER (Netherlands house 

for Education and Research) slavnostní akci nazvanou Presentation of the Knowledge and 

Innovation Calendar, na které byly představeny priority NL PRES v oblasti VaVaI a přehled 

předsednických akcí. Neth-ER uveřejnil poziční dokument shrnující sdílené priority: kontinuální 

investování do znalostí a inovací, upřednostnění veřejné podpory nad systémem půjček a dílčí 

priority: Digital Access to Knowledge, Smart Impact a Innovative Skills. On-line verze 

kalendáře je dostupná a průběžně aktualizovaná zde. Záznam z akce naleznete zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu 

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu, kterou vypracovala 

expertní skupina na základě sesbíraných kvantitativních dat, více jak 120 hodnotících studií  

a konzultací s více než 50 experty z členských států, Evropské komise, NCP a jiných organizací. 

Zpráva klade důraz na identifikaci dopadů 7. RP na vědeckou excelenci, ekonomický růst, tvorbu 

pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Expertní skupina ve výsledku představila 

několik doporučení pro posílení pozice Evropy jako lídra v produkci nového poznání a inovací. 

Hodnotící zprávu naleznete zde. 

 

https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg%20
http://www.neth-er.eu/en
http://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/news/Position%20Paper_1.pdf
http://www.neth-er.eu/nl/Knowledge-Innovation-Calendar
http://www.czelo.cz/files/19-11-2015-NL-PRES-Knowledge-Innovation-Calendar_1.doc
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
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POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ 

PARTNERSTVÍ 

Konference Evropského inovačního partnerství pro vodu  

Dne 10. února 2016 se v Leeuwarden (Nizozemsko) uskuteční 3. konference Evropského inovačního 

partnerství pro vodu (EIP Water) na téma úspěšných inovací v oblasti vodního hospodářství  

v Evropě. Cílem konference je představit regulativní a finanční rámec pro inovace a zkušenosti 

evropských inovátorů. Konference poskytne zázemí pro hledání partnerů pro společné projekty. 

Součástí programu je terénní exkurze do unikátních a inovativních vodních zařízení. Více informací 

a odkaz na registraci naleznete zde. 

 

ZDROJ: CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

www.czelo.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eip-water.eu/start-eipwater2016
http://www.czelo.cz/
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Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v roce  

2016 pevné zdraví, mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů. 

 

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 
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