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Výzva SCIEX-NMS – Švýcarsko
Fond

na

stipendia

NMSch vyhlašuje

SCIEX-

výzvu

pro

předkládání žádostís uzávěrkou
k 1. 4. 2014. Do projektů se
mohou

zapojit

doktorandi

a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného záměru ve Švýcarsku.
Co je program SCIEX-NMSch – Fond na stipendia
Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member
States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu
švýcarsko-české spolupráce.
Cíl programu
Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností
v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

1

1. číslo, ročník 2014

spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) – nově i Bulharskem
a Rumunskem a Švýcarskem.
Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:


Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců



Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě



Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Realizace programu je zcela v souladu se zásadami ukotvenými v Evropské Chartě
a Kodexu pro výzkumné pracovníky, které naleznete ZDE.
Profil uchazeče
Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior
Researcher) působícím české na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.
Dle aktuálního rozhodnutí Řídícího výboru SCIEX (ze dne 29. 3. 2012) se mohou od
výzvy 2012 o grant ucházet pouze:


doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok od získání
předchozího titulu



post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální 5 let od
získání předchozího titulu

Dále nově není možné realizovat tzv. follow-up-project (tj. úspěšní uchazeči
z předchozích let se znovu nemohou ucházet o grant a pozici "fellow").
Seznam oprávněných institucí v ČR.


Aktuálně byla vyhlášena 10. výzva v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMSCh.

Oficiální oznámení o vyhlášení výzvy naleznete na internetových stránkách
zprostředkovatele programu zde.
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Informace o Fondu na stipendia SCIEX a aktuální informace k výzvě v českém
jazyce naleznete zde.
Harmonogram 10. výzvy v rámci programu naleznete zde.

Výzvy ERASMUS+ a Erasmus Mundus

Evropský
schválil

parlament

dnes

Erasmus+,

nový

program EU pro vzdělávání,
odbornou

přípravu,

mládež

a sport, který má být zahájen v lednu.
Tento
a

sedmiletý

zaměstnatelnost

program,
a

přispět

k

jenž

má

modernizaci

zlepšit

vzdělávání,

dovednosti

odborné

přípravy

a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR, což je
o 40 % více než u stávajících programů. Přes 4 miliony osob získají finanční podporu
na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí, včetně 2 milionů
vysokoškolských

studentů,

650

000

žáků

odborných

škol

a

učňů

a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako
dobrovolníci. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium,
pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít
nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ také
nabídne finanční prostředky pedagogům a pracovníkům s mládeží, jakož i pro
partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) podniky a neziskovými
organizacemi.
Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+:
Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobility jednotlivců
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 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
C 362/62 Ú CS řední věstník Evropské unie 12. 12. 2013 – sdílené magisterské
studium
 rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby
Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
 strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 znalostní aliance
 aliance odvětvových dovedností
 budování kapacit v oblasti mládeže
Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky
 strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem
jednání o problematice mládeže
Činnosti Jeana Monneta

katedry Jeana Monneta, moduly Jeana Monneta, centra excelence Jeana Monneta,
podpora Jeana Monneta pro instituce a sdružení, sítě Jeana Monneta, projekty
Jeana Monneta

Sport
 partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
 neziskové evropské sportovní akce
O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný
nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže
a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci
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s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční
prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož
i na strategická partnerství v oblasti mládeže.
Termíny pro všechny aktivity naleznete v dokumentu ZDE.
Příručka k programu Erasmus+ je ke stažení ZDE (pouze v angličtině).
Veškeré informace a dokumenty naleznete na webu http://ec.europa.eu/erasmusplus/.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rovněž byla schválena nová výzva Erasmus Mundus (Akce 2). Bližší informace
naleznete zde.
Lhůta pro předkládání návrhů v rámci programu Erasmus Mundus, akce
2

–

Partnerství

je

stanovena

na

3.

března

2014

ve

12.00

(poledne)

středoevropského času.
Agentura vytvořila systém pro elektronické podávání všech žádostí. Žadatelé musí
své žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů zaslat prostřednictvím
elektronického formuláře, který bude k dispozici od února 2014.

Česko-norský výzkumný program – další výzvy
a informace
V rámci norských fondů bude kromě CZ09
vyhlášena výzva také pro CZ02 – orientace na
životní

prostředí:

BIODIVERZITA

A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ
A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA
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V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU.
Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit
zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura
2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových
služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů
a obrana před fragmentací ekosystémů s cílem Zastavení ztráty biodiverzity.
Projekty jsou realizovatelné nejpozději do 30. 4. 2016 (výzva bude vyhlášena cca
v polovině února 2014)
Je

vyžadována

Bilaterální

spolupráce

na

programové

úrovni:

 Pro žadatele: kontaktní seminář pro hledání partnera pro projekty.
 Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec
realizovaných projektů
Programové oblasti
Biodiverzita a ekosystémové oblasti
Alokace: 274 483 126 CZK
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí
Alokace: 68 620 806 CZK
Adaptace na změnu klimatu
Alokace: 68 620 806 CZK
Sledujete aktuality na těchto stránkách nebo zde.
V návaznosti na tuto výzvu pořádá MŽP v Praze seminář, a to dne 29. ledna
2014. Od 9.00 do 16.00 hodin.
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V prostorách infocentra FLORET - vzdělávací a informační centrum
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, Tel.: +420 296 528 400, Fax: +420 267
750 002
Seminář je zaměřen na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými
a norskými institucemi, které působí v oblasti životního prostředí.
Hlavním cílem semináře je umožnit přítomným zahraničním účastníkům představit
své instituce a nalézt vhodné partnery ke spolupráci na české straně. Tato
spolupráce může být následně využita při přípravě partnerských projektů, které
budou předloženy v rámci otevřené výzvy programu CZ02. Kontaktní seminář bude
dále zaměřen na informace o důležitosti podpory bilaterálních vztahů v rámci EHP
fondů 2009–2014. V neposlední řadě zde budou uvedeny informace o zaměření
programu.
Účast na akci je bezplatná. Za každou organizaci je možné přihlásit nejvýše dva
účastníky.
Společně s registrací účastníků je nutné zaslat vyplněný registrační formulář, který je
přílohou této pozvánky. Svoji účast potvrďte, prosím, nejpozději do 17. 01. 2014.
Přihlášky, včetně, registračního formuláře prosím zasílejte na emailovou
adresu: eeagrants@mzp.cz.
Kontaktní osoba:
Ing. Monika Suchopárková
tel.: +420 267 122 887, monika.suchoparkova@mzp.cz
Mgr. Markéta Vinšová
tel.: +420 267 122 830, marketa.vinsova@mzp.cz
Celá pozvánka zde.
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Schválení programu EPSILON

Vládou České republiky
byl

dne

18.

prosince

2013 schválen Program
na

podporu

aplikovaného

výzkumu

a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem programu je podpora projektů
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem
rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech
a službách.
Cílem programu je podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových
technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.
Program je rozdělen do tří podprogramů: 1 – Znalostní ekonomika, 2 – Energetika
a materiály, 3 – Životní prostředí.

Příjemci podpory mohou být podniky a výzkumné organizace.
Nástrojem

pro

dosažení

uvedeného

cíle

je

naplňování

Národních

priorit

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím
podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí
a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv
oborově.
Program EPSILON přímo navazuje na postupně končící programy ALFA a TIP
a přináší nové myšlenky a přístupy. Jedná se zejména o zaměření programu
důsledně vycházející z Priorit, a s důrazem na cíle. Zároveň reflektuje potřeby
a zkušenosti vyplývající z končícího i připravovaného programového období
strukturálních fondů Evropské unie, a vychází zejména z priorit „Konkurenceschopná
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ekonomika založená na znalostech“, „Udržitelnost energetiky a materiálových
zdrojů“, a „Prostředí pro kvalitní život“.
Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015–2025). Veřejná soutěž bude
vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015.
Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se
zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání
programu (až do roku 2025) je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po
ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do
praxe.
Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu
9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy
v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných
soutěží. Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou
veřejnou soutěž bude stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na
jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady. Z hlediska zaměření
programu a s ohledem na získané zkušenosti z předchozích programů podporujících
aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných prostředků se očekává
průměrná výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč. Výdaje státního rozpočtu na
program budou v příslušných letech součástí návrhů výdajů státního rozpočtu na
podporu výzkumu, vývoje a inovací. Výdaje na realizaci programu budou
uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu výdajů na
výzkum, vývoj a inovace na příslušná období.

Inovační vouchery – Olomoucký kraj

Olomoucký kraj s Řídícím orgánem
ROP Střední Morava vyhlašuje dne
6.

1.

žádostí

2014
o

Řízení

k předkládání

inovační
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Žádosti o inovační voucher budou přijímány od 20. ledna 2014 do 31. ledna
2014.
Žádost o inovační voucher je třeba odevzdat jak elektronicky (viz níže), tak i v tištěné
formě na Úřad Regionální Rady ROP Střední Morava (Jeremenkova 40b, Olomouc).
O inovační voucher mohou žádat podnikatelské subjekty, které mají sídlo
či provozovnu v Olomouckém kraji a mají tak možnost získat finanční příspěvek
v hodnotě až 149. 999 Kč na prvotní spolupráci v oblasti inovací s vybranou vysokou
školou. Tento finanční příspěvek budou moci použít na nákup služeb (např. testování
a měření nového produktu; testování nového zařízení; analýza vhodnosti použití
materiálu; design produktu; analýza trhu; marketingová strategie apod.) od vybrané
vysokoškolské instituce. Inovační voucher je určen pro společnosti podnikající
v průmyslu potravinářském, chemickém, strojírenském, v oblasti stavebnictví atd.
(podrobněji na webu projektu - odkaz viz níže). Podpořeno bude prvních 45 žadatelů,
kteří odevzdají kvalitně zpracovanou žádost.
O inovační voucher mohou zájemci žádat vyplněním elektronické žádosti přístupné
na této adrese. Nezbytnou součástí žádosti o inovační voucher je nabídka
vysokoškolské instituce, se kterou má zájem podnikatelský subjekt spolupracovat.
Seznam vysokých škol zapojených do projektu, včetně kontaktů, je k dispozici
na webu projektu.
Bližší informace o projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa“
a konzultace pro zájemce o inovační voucher poskytne projektová manažerka
Ing. Hedvika

Hubáčková

–

Tel.:

585

508

354;

mobil:

725

788 290;

e-mail: h.hubackova@kr-olomoucky.cz.
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Visegrad Fund – další výzva

Pro účely posilování a prohlubování
vzájemných
zeměmi

vazeb

(ČR,

mezi

členskými

Maďarsko,

Polsko

a Slovensko), a to v oblastech kultury,
vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce byla vyhlášena další
výzva.
Strategické granty (Strategic Grants)
Termín pro podávání žádostí: 15. 4.2014
Věnujte také pozornost modifikovaným pravidlům od 1. 1. 2014. Vice informací zde.

Program DELTA – výzva k poskytnutí informací

Technologická agentura České
republiky
připravuje

(TA

ČR)

první

aktuálně
veřejnou

soutěž programu pro podporu
mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji
DELTA. Základní informace o programu lze nalézt zde výzvu pak zde.
Rádi by touto cestou nabídli všem subjektům zvažujícím podání návrhu projektu do
programu DELTA možnost informovat TA ČR o následujících

základních

parametrech zamýšlených projektů:


název a cíl projektu – specifikujte zde i tematické zaměření, hlavní výstupy;
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s jakým zahraničním partnerem je projekt připravován - organizace (typ
organizace, případně její název), stát;



jak je/bude zajištěno financování na straně zahraničního partnera (v programu
DELTA budou doporučeny k podpoře pouze ty projekty, které jsou či budou
zároveň podpořeny v zemi zahraničního partnera);



jak budou řešena práva k duševnímu vlastnictví získanému v rámci řešení
projektu (jaký bude podíl na vlastnictví, jak bude vztah smluvně ošetřen);



plánovaní účastníci řešící projekt

na

české

straně

(typ

organizace

podnik/výzkumná organizace);


hrubý odhad nákladů projektu;



kontaktní údaje zodpovědné osoby řešitele.

Získané informace budou následně využity k nastavení veřejných soutěží programu
DELTA tak, aby v co největší možné míře vycházely vstříc potenciálním uchazečům
o podporu. TA ČR následně zašle potenciálním uchazečům vyjádření, zda jsou
zamýšlené náměty projektů v souladu s intencemi programu DELTA.
Souhrnné informace o zamýšlených projektech v rozsahu cca 1 normostrana
posílejte, prosím, do 27. 1. 2014 na emailovou adresu delta@tacr.cz.
Je možné zaslat předběžné návrhy projektů bez jakéhokoliv teritoriálního
omezení (tedy i projekty s partnery z EU/EHP).
Důležité upozornění: Zaslání informací a případného komentáře TA ČR ohledně
zamýšlených projektů není ani pro zasílatele ani pro TA ČR žádným způsobem
zavazující. TA ČR bude zaslané informace považovat za důvěrné. Při konečném
hodnocení návrhů projektů v rámci programu DELTA k takto získaným informacím
nebude přihlíženo.
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Novinky v evropském výzkumu a Horizontu 2020
Ve dnech 13. 12. 2013 až 14. 1. 2014
byly vyhlášeny nové výzvy v programu
Horizont 2020.
Výzvy H2020 v kompletním přehledu
zde.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU
Brusel
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Finance, management, duševní vlastnictví
Další informace a analýzy
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
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Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
EURATOM
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace
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VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Horizont 2020: první výzvy vyhlášeny
Evropská komise poprvé vyhlásila výzvy k podávání návrhů na projekty, které mohou
získat finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Během prvních dvou let jeho fungování (2014–2015) bude k dispozici přes 15 miliard
eur. Cílem je stimulovat znalostní hospodářství EU a nalézt nová řešení
v oblastech, které mohou mít velký význam pro každodenní život občanů. V období
2014 a 2015 budou ve středu zájmu například tyto oblasti: personalizace zdravotní
péče, bezpečnost počítačových systémů a inteligentní města (viz MEMO/13/1122
a

Tisková

zpráva

IP/13/1232).

Přehled

všech

výzev

naleznete

zde.

Rada EU schválila Horizont 2020
Dne 3. prosince 2013 Rada EU schválila Horizont 2020, program pro výzkum
a inovace na období 2014– 2020. Rozpočet nového rámcového programu bude 77
mld. EUR v běžných cenách, což z H2020 činí největší výzkumný program na světě.
Rozdělení rozpočtu v procentech a další informace jsou k dispozici v tiskové zprávě,
kterou naleznete zde.
Deklarace k plnění cílů ERA
Evropská asociace výzkumných a technologických organizací (EARTO), Evropská
asociace univerzit (EUA), Liga evropských výzkumných univerzit (LERU), Nordforsk,
Science Europe (SE), Konference evropských škol pro vzdělávání a výzkum v oblasti
pokročilého inženýrství a Evropská komise uzavřeli společnou deklaraci na
pokračování plnění cílů k dosažení Evropského výzkumného prostoru (ERA). Text
deklarace naleznete zde.
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Komise schválila nové partnerství pro železnici
Evropská komise schválila nové partnerství veřejného a soukromého sektoru, které
podpoří investice do inovací v železničním sektoru. Partnerství s názvem Shift2Rail
by mělo disponovat rozpočtem téměř 1 mld. € na období 2014-2020. Tiskovou
zprávu s podrobnějšími informacemi naleznete zde.
Prosincová Rada EU pro konkurenceschopnost (část Výzkum a Vesmír)
Dne 3. prosince 2013 ministři schválili obecný přístup k nové generaci partnerství
veřejného a soukromého sektoru (PPPs) v oblasti výzkumu a inovací: pět z nich
bude mít formu společných technologických iniciativ (JTIs) a společných podniků
(JU) – Průmysl založený na biotechnologiích, Clean Sky 2 (aeronautika), ECSEL
(elektronika), FCH 2 (palivové články a vodík), IMI 2 (inovativní léčiva); čtyři další
jsou společnými výzkumnými programy členských států za účasti EU (čl. 185
Smlouvy o EU) – AAL 2 (aktivní a asistované žití), EDCTP 2 (klinické pokusy
v afrických zemích), EMPIR (metrologie) a EUROSTARS 2 (podpora MSP). Rada
dále dosáhla politické shody ke společnému podniku ITER (Fusion4Energy).
Proběhla rovněž politická diskuse ministrů k inovacím ve veřejném sektoru.
V oblasti politiky vesmíru schválila Rada obecný přístup k programu Copernicus
2014–2020. Rada rovněž schválila novelu právního rámce pro ERIC (Konsorcium
pro evropské výzkumné infrastruktury) a zřízení Rámcového programu pro výzkum
a inovace Horizont 2020. Detailní tisková zpráva ze zasedání Rady je dostupná zde.
Program EURATOM pro jaderný výzkum 2014 – 2018 schválen
Dne 16. prosince 2013 schválila Rada EU nový program EURATOM pro výzkum
a odbornou přípravu, který je součástí Rámcového programu pro výzkum a inovace
Horizont 2020. Celkový rozpočet na 4leté období bude 1,6 miliard eur. Program se
skládá z nepřímých akcí (výzkum energie z jaderné syntézy a výzkum jaderného
štěpení, bezpečnosti a ochrany před ozářením) a akcí přímých (aktivity Společného
výzkumného střediska v oblasti správy jaderného odpadu, dopadů na životní
prostředí, bezpečnosti a ochrany). Program bude zahájen k 1. lednu 2014 a první
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výzvy byly vyhlášeny 11. prosince 2013. Další informace jsou dostupné zde.

Finance, management, duševní vlastnictví
Nový Portál pro účastníky
V návaznosti na novou generaci unijních programů (2014-20020) zmodernizovalo
Generální ředitelství EK pro výzkum a inovaci ve spolupráci s dalšími relevantními
GŘ Portál pro účastníky (Participant Portal), na kterém budou zveřejňovány všechny
výzvy programů Horizont 2020, COSME a dalších programů a iniciativ. Další sekcí
portálu je návod, jak se zapojit, následuje samostatná sekce pro experty a sekce
s odkazy na podpůrné služby (Helpdesk, NCPs, EEN atp.). Vstoupit do portálu
můžete zde.
IGLO Open k novému portálu pro účastníky
Záznam kanceláře CZELO z akce, která se konala v Bruselu dne 3. prosince 2013, je
dostupný zde.
Otevřený přístup k výzkumným datům v H2020 – pilotní akce
Dne 16. prosince 2013 vyhlásila Evropská komise pilotní akci k otevřenému přístupu
k výzkumným datům (Pilot on Open Research Data) v novém rámcovém programu
pro výzkum a inovace Horizont 2020. Cenné informace vzešlé z evropských projektů
budou volně sdíleny, což povede k lepší a efektivnější vědě a dokonalejší
transparentnosti pro občany a společnost. Prostřednictvím otevřených inovací pak
přispěje k hospodářskému růstu. Pilot zahrnuje klíčové oblasti H2020: Future and
Emerging Technologies; e-Infrastructures; Leadership in enabling and industrial
technologies – ICT; Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part
Smart cities and communities; Societal Challenge: Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw materials – with the exception of topics in the area of
raw materials; Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative
and reflective Societies; and Science with and for Societ! y. Projekty se nemusí
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pilotní akce zúčastnit např. při nutnosti ochránit duševní vlastnictví a osobní údaje či
ze zájmů bezpečnostních. Tisková zpráva s dalšími informacemi je dostupná zde.
Další informace a analýzy
Zahájeno osm smluvních PPPs
Evropská komise zahájila dne 17. prosince 2013 osm smluvních partnerství
veřejného a soukromého sektoru (contractual Public Private Partnerships, cPPPs) se
strategickým významem pro evropský průmysl. Partnerství shromáždí investice ve
výši více jak 6 miliard eur, které budou alokovány prostřednictvím výzev v rámci
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Každé euro z veřejných zdrojů by
mělo být doplněno 3–10 eury dodatečných investic pro vývoj nových technologií,
výrobků a služeb, a podpořit tak vedoucí postavení evropského průmyslu na
světových trzích. K osmi cPPPs patří:


Továrny budoucnosti (Factories of the Future, FoF): podpora výrobního
průmyslu

prostřednictvím

vývoje

udržitelných

výrobních

technologií

a systémů (informační leták)


Energeticky účinné budovy (Energy-efficient Buildings, EeB): zvýšení
konkurenceschopnosti

a

energetické

účinnosti

stavebního

průmyslu

(informační leták)


Evropská inciativa pro zelená vozidla (European Green Vehicles Initiative,
EGVI):

vývoj

konkurenceschopného

dopravního

systému,

účinněji

využívajícího zdrojů za podstatně nižších emisí CO2 (informační leták)


Udržitelný zpracovatelský průmysl (Sustainable Process Industry, SPIRE):
zvýšení energetické účinnosti a šetrné užívání zdrojů ve zpracovatelském
průmyslu (informační leták)



Fotonika (Photonics): jedna z klíčových technologií budoucí prosperity
a základní prvek mnoha sektorů, od energetiky a zdraví až po běžně
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používané výrobky jako přehrávače DVD či mobilní telefony (informační
leták)


Robotika

(Robotics):

klíčový

prvek

průmyslové

konkurenceschopnosti,

nezbytný pro řešení hlavních společenských výzev v oblastech jako je
demografická změna, zdraví, produkce potravin, doprava či bezpečnost
(informační leták)


Vysoce náročné výpočty (High Performance Computing, HPC): stěžejní úloha
pro stimulaci evropského hospodářského růstu a pokroku v evropské vědě
(informační leták)



Moderní sítě 5G pro Internet budoucnosti (Advanced 5G networks for the
Future Internet, 5G): stimul k rozvoji internetové infrastrukturní sítě pro
zajištěné moderních služeb ICT ve všech odvětvích a pro všechny uživatele
(informační leták)

Tisková zpráva s dalšími informacemi je zde a MEMO EK zde.
Newsletter COST
Sdružení COST (European Cooperation in Science and Technology) vydalo
Newletter obsahující aktuální informace a novinky z dění kolem této iniciativy.
Newsletter je k nahlédnutí zde.
Rok vědy EU – Rusko 2014
Rok 2014 byl vyhlášen rokem spolupráce mezi EU a Ruskem v oblasti vědy
a výzkumu a byl zahájen ve dnech 25.–27. listopadu 2013 v Moskvě řadou akcí.
K nim patřilo mimo jiné i slavnostní zahájení za přítomnosti řady předních osobnosti
EU a Ruska, strategická konference k budoucí spolupráci či oficiální zahájení aktivit
ERA-Netu EU – Rusko (EU-Russian ERA-Net). Další informace jsou dostupné zde,
zde a tisková zpráva EK zde.
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Novinky programu COST
Poslední výzva programu COST, která se uzavřela v září t.r., zaznamenala rekordní
počet přihlášek – 863, což je o 79 více než v předchozí březnové výzvě. Detailní
informace je zde. Hladký přechod ze 7. rámcového programu k Horizontu 2020 řešil
Výbor vysokých úředníků COST na svém zasedání v Kodani ve dnech 13.–14.
listopadu 2013. Stanoven byl rovněž termín uzávěrky další výzvy COST, a to na
28. března 2014. Další informace ze zasedání naleznete zde.
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
Seminář Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství
Dne 14. ledna 2014 pořádá Evropské inovační partnerství (EIP) v oblasti zemědělství
v souvislosti s prvními výzvami H2020 v Bruselu seminář pro všechny zájemce
o projekty v oblasti udržitelného zabezpečení produkce potravin a bioekonomiky.
Program semináře naleznete zde, v případě zájmu bude možné sledovat on-line
streaming akce prostřednictvím odkazu umístěného zde.
Závěrečná konference projektu Equity Action
Dne 23. ledna 2014 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference projektu Equity
Action na téma zdravotních nerovností (Health Inequalities). Na konferenci bude
představen tzv. Equity Action (společný plán boje proti zdravotním nerovnostem)
a diskuze se zaměří na příležitosti a další možnosti do budoucna. Více informací,
včetně registrace, naleznete zde.
Zemědělský výzkum v Horizontu 2020
Ve dnech 10.–11. března 2014 se v Aténách (Řecko) uskuteční v rámci řeckého
předsednictví v Radě EU konference věnovaná evropskému výzkumu a inovacím v
oblast zemědělského sektoru a potravin (food chain). Předběžný program konference
a další informace budou postupně zveřejňovány na stránce zde.
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Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
11. výzva IMI
Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) zveřejnila témata na předkládání návrhů projektů
v rámci své 11. výzvy. Uzávěrka pro předkládání návrhů projektů je 8. dubna 2014.
Znění témat a další relevantní informace k výzvě naleznete na stránce IMI zde.
Další programy a informace
Výzva na dodatečné partnery HBP – informace
Human Brain Project zveřejnil informace o první výzvě na dodatečné partnery tohoto
projektu (uzávěrka byla 6. listopadu 2013), a to včetně statistik a očekávaného
termínu zveřejnění výsledků výzvy. Více informací naleznete zde.
Informační den Zdraví
Záznam kanceláře CZELO z informačního dne Zdraví, který se uskutečnil dne
22. listoapadu 2013 v Bruselu, včetně nabídky spolupráce univerzity v Udine,
naleznete zde.
Kritéria pro výběr nových KICs v rámci EIT
Znalostní a inovační společenství (tzv. KICs) představují základní prvek Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Pro výzvy na nové KICs v roce 2014
byly nyní zveřejněny kritéria; jedná se o nové KICs v oblasti aktivního stárnutí
(Innovation for healthy living and active ageing) a surovin (Raw materials:
sustainable

exploration,

extraction,

processing,

recycling

and

substitution).

Požadavky na nové KICs spolu s dalšími informacemi naleznete zde.
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Zpráva z 2. konference EIP-AHA
Závěry druhé konference Evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního
a zdravého stárnutí (EIP–AHA), které se uskutečnilo ve dnech 25.–26. listopadu
2013, naleznete zde.
Služby a nové technologie pro aktivní stárnutí
Dne 5. prosince 2013 zorganizovala bruselská kancelář evropské sítě diakonií
Eurodiaconia diskusi na téma „Active ageing forthe oldest in society: How can
services and new technology contribute?“. Jedním z řečníků byla i náměstkyně pro
sociální péči Slezské diakonie (ČR) Romana Bélová. Záznam kanceláře CZELO
naleznete zde.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu
Mezinárodní konference k soukromí a ochraně dat v počítačovém světě
Ve dnech 22.–24. ledna 2014 se v Bruselu uskuteční 7. ročník mezinárodní
konference věnované problematice ochraně dat, soukromí a počítačovému
zabezpečení v globální perspektivě. CPDP konference představuje více než 40
vědeckých panelů a řadu doprovodných akcí za účasti významných hráčů z řad
akademie, průmyslu a veřejného sektoru. Akce je zpoplatněna. Více informací,
včetně registrace, naleznete zde.
Konference nanoPT 2014
Druhý

ročník

nanoPT

–

Mezinárodní

konference

o

nanovědách

a nanotechnologiích – se koná ve dnech 12.–14. února 2014 v portugalském Portu
s cílem posílit spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. Hlavní důraz bude kladen
na podporu navázání kontaktů mezi průmyslem a univerzitami v oblasti výzkumu.
Další informace jsou k dispozici zde.
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Mezinárodní sympózium k bezpečnosti tunelů
Šesté Mezinárodní sympózium k bezpečnosti tunelů (6th International Symposium on
Tunnel Safety and Security, ISTSS 2014) se koná v Marseille (FR) ve dnech
12. –13. března 2014 a proběhne formou přednášek a výstavy. Předchozí ročník se
konal v New Yorku a přilákal téměř 300 účastníků. Další informace včetně registrace
naleznete zde.
Výroční konference 2014 platformy pro textilie
Ve dnech 31. Března až 1. dubna 2014 se v Bruselu koná již 9. výroční konference
Evropské technologické platformy pro textilie (Textile ETP) pod pracovním názvem
„Effective textile technology transfer from research to industry”. Představeny budou
příklady z praxe včetně projektů 6. a 7. RP, efektivní systémy a platformy pro transfer
technologií a relevantní inovativní financování. Registrace bude otevřena v průběhu
ledna zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Horizontu 2020
Publikace pod názvem „Contractual public-private partnerships in Horizon 2020 for
research and innovation in the manufacturing, construction, process industry and
automotive sectors“, vydaná Evropskou komisí, přehledně popisuje dosavadní
partnerství, jejich financování a dosažené úspěchy. Dokument je k dispozici ke
stažení na stránce zde.
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Hodnocení ARTEMIS a ENIAC
Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu společných technologických
iniciativ ARTEMIS a ENIAC. Zpráva obsahuje mj. doporučení pro budoucí
implementaci iniciativ a vazbu na nově vznikající JU ECSEL. Kompletní zprávu,
včetně příloh s tabulkou doporučení a závěrů, naleznete zde.
Kritéria pro výběr nových KICs v rámci EIT
Znalostní a inovační společenství (tzv. KICs) představují základní prvek Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Pro výzvy na nové KICs v roce 2014
byly nyní zveřejněny kritéria; jedná se o nové KICs v oblasti aktivního stárnutí
(Innovation for healthy living and active ageing) a surovin (Raw materials:
sustainable

exploration,

extraction,

processing,

recycling

and

substitution).

Požadavky na nové KICs spolu s dalšími informacemi naleznete zde.
Studie o ochraně kybernetického prostoru
ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) vydala studii
k ochraně kybernetického prostoru. Jedná se o souhrn dobrých praxí pro CERT
(Computer Emergency Response Capabilities) a ICS-CERC (Industry Control
Systems CERC). Dokument naleznete zde.
Big Data Value Manifesto
Možnost vyjádřit názor na problematiku tzv. big data nabízí technologická platforma
NESSI skrze manifesto určené evropských policy tvůrcům a navrhovatelům priorit
v oblasti big data. Více informací jak se zapojit naleznete na stránce NESSI zde.
Zahájeno osm smluvních PPPs
Evropská komise zahájila dne 17. prosince 2013 osm smluvních partnerství
veřejného a soukromého sektoru (contractual Public Private Partnerships, cPPPs) se
strategickým významem pro evropský průmysl. Partnerství shromáždí investice ve
výši více jak 6 miliard eur, které budou alokovány prostřednictvím výzev v rámci
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programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Každé euro z veřejných zdrojů by
mělo být doplněno 3 – 10 eury dodatečných investic pro vývoj nových technologií,
výrobků a služeb, a podpořit tak vedoucí postavení evropského průmyslu na
světových trzích. K osmi cPPPs patří:


Továrny budoucnosti (Factories of the Future, FoF): podpora výrobního
průmyslu prostřednictvím vývoje udržitelných výrobních technologií a systémů
(informační leták)



Energeticky účinné budovy (Energy-efficient Buildings, EeB): zvýšení
konkurenceschopnosti

a

energetické

účinnosti

stavebního

průmyslu

(informační leták)


Evropská inciativa pro zelená vozidla (European Green Vehicles Initiative,
EGVI):

vývoj

konkurenceschopného

dopravního

systému,

účinněji

využívajícího zdrojů za podstatně nižších emisí CO2 (informační leták)


Udržitelný zpracovatelský průmysl (Sustainable Process Industry, SPIRE):
zvýšení energetické účinnosti a šetrné užívání zdrojů ve zpracovatelském
průmyslu (informační leták)



Fotonika (Photonics): jedna z klíčových technologií budoucí prosperity
a základní prvek mnoha sektorů, od energetiky a zdraví až po běžně
používané výrobky jako přehrávače DVD či mobilní telefony (informační
leták)



Robotika

(Robotics):

klíčový

prvek

průmyslové

konkurenceschopnosti,

nezbytný pro řešení hlavních společenských výzev v oblastech jako je
demografická změna, zdraví, produkce potravin, doprava či bezpečnost
(informační leták)


Vysoce náročné výpočty (High Performance Computing, HPC): stěžejní úloha
pro stimulaci evropského hospodářského růstu a pokroku v evropské vědě

(informační leták)
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Moderní sítě 5G pro Internet budoucnosti (Advanced 5G networks for the
Future Internet, 5G): stimul k rozvoji internetové infrastrukturní sítě pro
zajištěné moderních služeb ICT ve všech odvětvích a pro všechny uživatele
(informační leták)

Tisková zpráva s dalšími informacemi je zde a MEMO EK zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Informační den – možnosti veřejného financování pro MSP v sektoru vodního
hospodářství
Dne 24. ledna 2014 evropská technologická platforma WssTP a asociace ERRIN
společně organizují informační den o možnostech veřejného financování pro malé
a střední podniky (MSP) zabývající se vodními zdroji. Tato akce poskytne všem
zainteresovaným stranám srozumitelný přehled systémů financování, které jsou
pro MSP v roce 2014 k dispozici. Bude se řešit mj. EIB, Horizont 2020, COSME,
Eurostars, Acqueau, crowdfunding a další. Pro více informací a předběžnou
registraci navštivte stránky WssTP nebo ERRIN. Program infodne je k dispozici zde.
Šestá výroční konference o Evropské vesmírné politice
Ve dnech 28.–29. ledna 2014 Evropská komise v Bruselu organizuje 6. výroční
konferenci o vesmírné politice EU „EU Space policy: What direction for Europe on
space between now and 2020.“ Iniciativu zaštiťuje předseda Evropské Komise
J. M. Barrosso, předseda Evropského parlamentu M. Schulz a předseda Evropské
rady H. Van Rompuy. Více informací a registraci naleznete zde.
Nekonvenční zdroje plynu
Ve dnech 28.–30. ledna 2014 se ve Vídni koná evropský summit o plynu, který se
bude věnovat především kontroverzní otázce těžby břidlicového plynu. Mezi hlavní
témata

bude

patřit

možnost

komercializace

břidlicového
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konkurenceschopnost a bezpečnost. Konference je zpoplatněna. Podrobnější
informace naleznete zde.
Břidlicový plyn
Břidlicovému plynu se bude věnovat také dvoudenní konference organizovaná
v belgických Bruggách ve dnech 28.–29. ledna 2014. Akce je rovněž zpoplatněna.
Podrobnosti naleznete zde.
Biorafinérie
V Bruselu se bude ve dnech 11.–12. února 2014 konat konference na téma
biorafinérií budoucnosti. Akce bude prezentovat výsledek výzvy 7. RP z roku 2010
pro biorafinérie – konkrétně závěry úspěšných projektů EUROBIOREF, BIOCORE
a SUPRABIO. Další informace naleznete zde.
Trendy v ecodesign a ecolabelling
Ve dnech 20.– 21. února 2014 se bude v Bruselu konat mezinárodní konference na
téma nových trendů v oblastech ecodesign a ecolabelling. Konference bude
rozdělena do 6 workshopů, kromě toho budou probíhat doprovodné akce
organizované zainteresovanými aktéry. Více informací bude v dohledné době
k dispozici zde.

Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
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Poslední výzva JTI palivové články a vodík pod 7. RP
Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík vypsala poslední výzvu
pro podávání návrhů projektů pod 7. rámcovým programem. Výzva má rozpočet
23 mil. € a bude uzavřena 27. února 2014. Podrobnosti naleznete zde.
Další programy a informace
Partnerství

veřejného

a

soukromého

sektoru

v

Horizontu

2020

Publikace pod názvem „Contractual public-private partnerships in Horizon 2020 for
research and innovation in the manufacturing, construction, process industry and
automotive sectors“, vydaná Evropskou komisí, přehledně popisuje dosavadní
partnerství, jejich financování a dosažené úspěchy. Dokument je k dispozici ke
stažení na stránce zde.
Komise schválila nové partnerství pro železnici
Evropská komise schválila nové partnerství veřejného a soukromého sektoru, které
podpoří investice do inovací v železničním sektoru. Partnerství s názvem Shift2Rail
by mělo disponovat rozpočtem téměř 1 mld. € na období 2014–2020. Tiskovou
zprávu s podrobnějšími informacemi naleznete zde.
Průběžné hodnocení aktivit Clean Sky
Společná technologická iniciativa Clean Sky obdržela pozitivní druhé průběžné
hodnocení, které bylo vedeno panelem 5 expertů od dubna 2013. Závěrečná zpráva
byla zveřejněna 13. listopadu 2013. Podrobnosti naleznete zde.
Experti pro vesmírné politiky a programy
DG ENTR Evropské komise vypsalo veřejnou zakázku na kontrahování odborníků
pro podporu v řízení evropské politiky a programů pro Vesmír. Výzva je otevřena do
10. ledna 2014. Podrobnosti naleznete zde.
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Evropa: směrem k socio-ekologickému přechodu?
Dne 19. listopadu 2013 Domenico Rossetti z Generálního ředitelství pro výzkum
a inovace přednášel v belgické Akademii věd na téma „Europe: towards a socioecological transition?“ Jeho prezentace je k dispozici zde.
JRC: Vědecká podpora pro energeticky účinné budovy
Záznam kanceláře CZELO z diskuzního semináře JRC na téma „Výzkumná podpora
energeticky účinných budov", který se uskutečnil dne 29. listopadu 2013, naleznete
zde.
Podpora udržitelné spotřeby a produkce
Záznam kanceláře CZELO z konference „Udržitelná spotřeba a produkce: zvyšování
produktivity souběžně se snižováním vstupů do výroby v podobě přírodních zdrojů
a výstupů v podobě znečištění“, která se uskutečnila dne 5. prosince 2013 zde.
Závěrečná konference projektu LIFE+ 3WATER
Záznam kanceláře CZELO ze závěrečné konference projektu LIFE+ 3WATER, která
se uskutečnila 10. prosince 2013 se v Bruselu, naleznete zde.
Energetický výzkum a inovace v JAR
Záznam kanceláře CZELO ze semináře k jihoafrickému energetickému výzkumu
a inovacím, který organizovala dne 6. prosince 2013 Mise JAR při EU,
naleznete zde.
EURATOM
Program EURATOM pro jaderný výzkum 2014 – 2018 schválen
Dne 16. prosince 2013 schválila Rada EU nový program EURATOM pro výzkum
a odbornou přípravu, který je součástí Rámcového programu pro výzkum a inovace
Horizont 2020. Celkový rozpočet na 4leté období bude 1,6 miliard eur. Program se
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skládá z nepřímých akcí (výzkum energie z jaderné syntézy a výzkum jaderného
štěpení, bezpečnosti a ochrany před ozářením) a akcí přímých (aktivity Společného
výzkumného střediska v oblasti správy jaderného odpadu, dopadů na životní
prostředí, bezpečnosti a ochrany). Program bude zahájen k 1. lednu 2014 a první
výzvy byly vyhlášeny 11. prosince 2013. Další informace jsou dostupné zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Dopady SSH v programu Horizont 2020
Ve dnech 26.–27. února 2014 se v Aténách (Řecko) uskuteční mezinárodní
konference a partnerská burza pro oblast SSH (Socio-economic Sciences and
Humanities). Jedná se o jedinečnou příležitost zapojit se do diskuze nad vlivem SSH
v programu Horizont 2020 a jeho dopady. Druhý den konference bude zcela
zaměřen na vyhledávání partnerů do budoucích projektů (partnerská burza). Více
informací naleznete zde.

Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů

Další programy a informace
ERC workshop pracovní skupiny pro genderovou vyváženost
Záznam kanceláře CZELO z ERC workshopu k genderové vyváženosti, který se
uskutečnil 2. prosince 2013, naleznete zde. Plán vědecké rady ERC pro rovnost
pohlaví na období 2007–2013 je k dispozici zde.
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VÝZKUMNÁ

INFRASTRUKTURA,

VÝZKUMNÝ

POTENCIÁL,

PODNIKÁNÍ

A INOVACE
Akce k evropskému výzkumu
Informační den – možnosti veřejného financování pro MSP v sektoru vodního
hospodářství
Dne 24. ledna 2014 evropská technologická platforma WssTP a asociace ERRIN
společně organizují informační den o možnostech veřejného financování pro malé
a střední podniky (MSP) zabývající se vodními zdroji. Tato akce poskytne všem
zainteresovaným stranám srozumitelný přehled systémů financování, které jsou
pro MSP v roce 2014 k dispozici. Bude se řešit mj. EIB, Horizont 2020, COSME,
Eurostars, Acqueau, crowdfunding a další. Pro více informací a předběžnou
registraci navštivte stránky WssTP nebo ERRIN. Program infodne je k dispozici zde.

Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů

Další programy a informace
Innovation Union Competitiveness report 2013
Evropská komise vydala druhou edici zprávy o konkurenceschopnosti Unie inovací
“Innovation Union Competitiveness” (IUC). Zpráva je k dispozici ke stažení zde.
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Informační den pro MSP
Záznam kanceláře CZELO z informačního dne pro malé a střední podniky, který se
konal 25. listopadu 2013 v Bruselu, naleznete zde.
Kritéria pro výběr nových KICs v rámci EIT
Znalostní a inovační společenství (tzv. KICs) představují základní prvek Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Pro výzvy na nové KICs v roce 2014
byly nyní zveřejněny kritéria; jedná se o nové KICs v oblasti aktivního stárnutí
(Innovation for healthy living and active ageing) a surovin (Raw materials:
sustainable

exploration,

extraction,

processing,

recycling

and

substitution).

Požadavky na nové KICs spolu s dalšími informacemi naleznete zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Změna termínu informačního dne Noc vědců
Dne 13. ledna 2014 se bude konat v Bruselu informační den k akci Noc vědců, která
spadá pod akce Marie Sklodowska-Curie programu Horizont 2020. Infoden pořádá
výkonná agentura REA. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
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Další programy a informace
Nový prezident ERC
Evropská komise oficiálně oznámila jméno nového prezidenta Evropské rady pro
výzkum (ERC). Nástupcem Helgy Nowotny se stal francouzský profesor Jean-Pierre
Bourguignon, vědeckým zaměřením matematik, který svůj čtyřletý mandát zahájí
1. ledna 2014. Více informací v tiskové zprávě EK zde a na stránkách ERC zde.
ERC workshop k peer review
Záznam kanceláře CZELO z workshopu k hodnocení peer review, který se uskutečnil
ve dnech 28.–29. listopadu 2013 v Bruselu, naleznete zde.
Kritéria pro výběr nových KICs v rámci EIT
Znalostní a inovační společenství (tzv. KICs) představují základní prvek Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Pro výzvy na nové KICs v roce 2014
byly nyní zveřejněny kritéria; jedná se o nové KICs v oblasti aktivního stárnutí
(Innovation for healthy living and active ageing) a surovin (Raw materials:
sustainable

exploration,

extraction,

processing,

recycling

and

substitution).

Požadavky na nové KICs spolu s dalšími informacemi naleznete zde.

Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO
Brusel
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