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NOVÁ VÝZVA V RÁMCI PROGRAMU COST  
 

Program COST zveřejnil 

otevření nové výzvy. 

Návrhy se budou podávat 

podle nových pravidel, 

prostřednictvím nové elektronické podatelny e-COST. 

První uzávěrka pro podávání návrhů je stanovena na 24. březen 2015 ve 12 hodin (CET). 

Druhé kolo je stanoveno předběžně na září 2015. 

Výzva je otevřena návrhům ze všech oblastí vědy a techniky. Návrhy musí sdružovat výzkumné 

pracovníky z nejméně pěti členských zemí COST nebo spolupracujících států. 

 COST vypracoval novou proceduru podávání návrhů, jejich hodnocení, výběru  

a schvalování. Tato nová procedura zajistí snadné, transparentní a kompetitivní hodnocení 

návrhů a jejich výběr v souladu s principy otevřenosti, inkluze a principu zdola-nahoru, které COST 

zastává. 

http://www.cost.eu/module/download/48815
http://www.cost.eu/module/download/48815
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Podrobnosti zde: http://www.cost.eu/participate/open_call 

nebo zde:  http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/zverejneny-nove-vyzvy-cost.  

CESTOVNÍ STIPENDIA PRO MLADÉ VĚDCE – NABÍDKA 

 

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové 

řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce do 35 

let věku určených k částečné úhradě cestovních 

nákladů při aktivní účasti na zahraničních kongresech 

či symposiích a krátkodobých studijních 

pobytech. Uzávěrka podání žádostí je ve dvou termínech:  27. března 2015 a 11. září 2015. 

Tiskopisy žádostí jsou ke stažení zde. 

S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí 

nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel 

s následně doloženým vyúčtováním. 

Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně i všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání 

grantu nebo stipendia. 

Kontakt 

Případné dotazy k podání vyřizuje administrátorka: Helena Hájková (hajkova@nclf.cz)  

Nadace Český literární fond 

Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 

tel.: +420 222 560 081, +420 222 560 082 

http://www.nclf.cz/ 

 

 

 

 

 

http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/zverejneny-nove-vyzvy-cost
http://www.nclf.cz/cz/formulare-zadosti.html
mailto:hajkova@nclf.cz
http://www.nclf.cz/
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VÝZVA K PODÁNÍ RAKOUSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ 

V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU  
 

 

Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur 

Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF) a Grantová agentura 

České republiky (GA ČR) vyhlašují 

společnou výzvu na podávání 

bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. 

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, 

přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být 

úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. 

To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být 

připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt 

podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými obvyklými procedurami, 

pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují každá příslušnou 

národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu. 

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2015 s počátkem řešení vítězných 

projektů v roce 2016 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. 

Počátek lhůty pro podávání návrhů je 22. prosince 2014, konec lhůty pro podávání 

návrhů projektů je 24. února 2015. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat 

GA ČR na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního 

výzkumu v následujících oborech: 

a) technické vědy 

b) vědy o neživé přírodě 

c) lékařské a biologické vědy 

d) společenské a humanitní vědy 

e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy 
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Rozpočet navrhovaného projektu  

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly 

každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde. 

Způsob podání návrhu projektu  

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu 

je podáván do FWF nejpozději do 24. února 2015, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, 

které jsou ke stažení zde.  

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informaci 

následujícího charakteru: 

- Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery 

- Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce 

- Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského) 

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF zde.  

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu 

v GA ČR je ke stažení zde.  

Čeští navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu k FWF, zašlou elektronickou formou kopii 

navrhovaného projektu na GA ČR na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz. 

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle § 18 odst. 2 písm. c), d), f) a g) 

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

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

vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení, 

jehož formulář je ke stažení zde.  

Dále účastník předloží dle ust. § 18 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 18 odst. 4 písm. c) zákona 

č. 130/2002 Sb. výpis z Rejstříku trestu, přičemž v případě právnických osob se prokazuje u těchto 

osob a současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena 

s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny 

http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Einzelprojekte/p_application-guidelines.pdf
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/
http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
mailto:la.fwf(at)gacr.cz
http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
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jiným právním předpisem obdobné podmínky (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., 

o veřejných výzkumných institucích). 

Oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, 

kteří nejsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, a to dokladem 

o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (např. zakládací nebo zřizovací 

listina nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z veřejného rejstříku); vyžaduje-li 

řešení grantového projektu případně oprávnění podle zvláštního právního předpisu, předkládají 

takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu; 

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s § 14 odst. 3 písm. 

e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.  

Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit, 

budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit šest 

projektů. 

 

KONKRÉTNÍ PODOBA OPERAČNHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ  

A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVĚŘEJNĚNA 
 

Vláda svým usnesením ze dne 14. července 

2014 č. 581 schválila Operační program 

Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014—2020. Tento 

operační program je základním 

programovým dokumentem Ministerstva 

průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020. Operační 

program se po jeho schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro 

podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období  

2014– 2020. 

http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
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Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK) je 

dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem 

"konkurenceschopný" zahrnuje schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích  

a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý horizont 

konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.  

OP PIK je zaměřen na intervence cílené na: (i) podporu českých firem schopných posunovat 

či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen 

na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení 

s okolním prostředím, na (ii) rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků  

v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci 

nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení 

konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí, na (iii) posun k energeticky 

účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování 

energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií  

v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, na (iv) usnadnění rozvoje podnikání, 

služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu  

k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť 

konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním 

využívání moderních služeb ICT.  

Výzvy budou vyhlášeny během 1. pololetí roku 2015. Detailnější informace o podporovaných 

aktivitách, včetně náčrtu typových projektů, možných příjemcích podpory, principech pro výběr 

projektů atd. lze získat přímo v programovém dokumentu OP PIK, který je včetně jeho příloh  

k nahlédnutí níže, celou informaci pak zde.  

V rámci OP PIK budou podporovány projekty v progresivních odvětvích, jako je 

především oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání. V souladu s pravidly 

kohezní politiky programového období 2014–2020 však bude navíc respektován tzv. 

koncept inteligentní specializace, který zdůrazňuje spolupráci vědecko-výzkumného 

sektoru a podnikové sféry, a to v těch odvětvích, v rámci kterých Česká republika 

disponuje vhodnými předpoklady pro tvorbu a transfer inovací. 

 

http://www.mpo.cz/dokument151263.html
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Přílohy a dokumenty ke stažení 

 Programový dokument OP PIK 
 Programový dokument OP PIK_přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download.mpo.cz/get/49530/58869/617597/priloha002.pdf
http://download.mpo.cz/get/49530/58869/617598/priloha001.zip
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY OP VK 
 

Excelentní věda na univerzitě aneb Jak POST-UPují výzkumníci 

Projekty POST-UP a POST-UP II, které se 

za dobu své téměř tříleté existence dostaly 

do povědomí nejen akademických 

pracovníků a studentů Univerzity Palackého 

v Olomouci, ale také široké veřejnosti, jsou 

zaměřeny na systémovou podporu vytváření 

excelentních týmů výzkumu a vývoje 

prostřednictvím uplatnění absolventů 

doktorských studijních programů a jejich 

následný kariérní rozvoj napříč všemi osmi 

fakultami. Cílem je vznik 57 iniciačních 

postdoktorských pozic v rámci projektu 

POST-UP a dalších 63 postdoktorských pozic 

díky projektu POST-UP II.  

 

V rámci klíčových aktivit projektů budou 

realizovány vzdělávací akce pro studenty  

i akademické pracovníky (přednášky, 

semináře, workshopy a konference), 

vzniknou publikace a další odborné výstupy.  

Tolik říká stručný výňatek z projektové 

žádosti.  

Jak ale realizace cílů obou projektů 

probíhá v praxi?  

Mladí vědci získávají stále více cenných 

zkušeností díky nejrůznějším stážím, které 

absolvují po celém světě, zároveň zde také 

prezentují výsledky výzkumu, kterým se na 

Název projektu: Podpora vytváření 

excelentních výzkumných týmů  

a intersektorální mobility na Univerzitě 

Palackého v Olomouci, registrační číslo: 

CZ.1.07/2.3.00/30.0004 

Doba řešení: 1. 7. 2012 až 30. 6. 2015 

Dotace: 188 628 590,91 Kč  

 

 
 

 

Název projektu: Podpora vytváření 

excelentních výzkumných týmů  

a intersektorální mobility na Univerzitě 

Palackého v Olomouci II, Registrační 

číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0041 

Doba řešení: 1. 12. 2012 až 30. 6. 2015 

Dotace: 191 943 632,88 Kč 

Hlavní řešitelka obou projektů:  

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

http://www.psup.cz/postup/uvodni-stranka/
http://www.psup.cz/postup2/uvodni-stranka/
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postdoktorských pozicích zabývají. Své znalosti si prohlubují na špičkových pracovištích  

a v laboratořích předních univerzit. V rámci Evropy jmenujme například Velkou Británii, Německo, 

Rakousko, Itálii, Španělsko či Norsko. Z mimoevropských zemí pak postdoktorandi projektů POST-

UP a POST-UP II realizují své studijní pobyty v Kanadě, Spojených státech amerických, Singapuru, 

Malajsii, Austrálii, Brazílii či Jihoafrické republice.  

V současnosti zbývá do konce realizace obou projektů pět měsíců. Díky možnostem, které se 

výzkumníkům nabízí, vznikly desítky článků otištěných v impaktovaných a recenzovaných 

periodikách. Byly vytvořeny studie odkrývající nové souvislosti a pohledy na problematiku v řadě 

vědních oborů a disciplín. Některé z výstupů lze najít také na webových stánkách projektů POST-

UP a POST-UP II.  

V únoru letošního roku pak proběhnou v pořadí již druhé, tentokrát výjezdní konference obou 

projektů, na nichž postdoktorandi představí své dosavadní výsledky realizovaných výzkumů. 

Konference se uskuteční v prostorách BEST WESTERN HOTELU PRACHÁRNA v Olomouci. A to 

v termínu (17. až 18. 2. 2015 dopoledne) – projekt POST-UP a 18. (odpoledne) až 19. 2. 

2015 projekt POST-UP II. Více informací, včetně registračních formulářů, je k dispozici na 

webových stránkách projektů.  

Těsně před ukončením obou projektů, tedy v květnu roku 2015, proběhne Poster session, kde 

budou mladí vědci zájemcům prezentovat veškeré své výsledky, k nimž ve svých výzkumech 

dospěli.  

Na obě tyto akce jste srdečně zváni. 

 

 

 

http://www.psup.cz/postup/vystupy-projektu/
http://www.psup.cz/postup/vystupy-projektu/
http://www.psup.cz/postup2/vystupy-projektu/
http://www.psup.cz/postup/konference/
http://www.psup.cz/postup2/konference/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 15. 12. až 14. 1. 2015 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 Horizont 2020  

o Část I – Vynikající věda  

 Evropská rada pro výzkum 

 Výzkumné infrastruktury 

o Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

 Základní a průmyslové technologie  

 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

 Přístup k rizikovému financování 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-9
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-19
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-20
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-32
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-36
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-37
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-50
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-54
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 Část III – Společenské výzvy  

 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

 Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující 
začleňování 

 Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

 Část V – Věda se společností a pro společnost 

 Evropský inovační a technologický institut 

 Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

o Další programy a nástroje  

 COST 

 EUREKA 

 Vzdělávání, Erasmus+ 

 EURATOM 

 Ostatní 

o Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

 Místa, stipendia, stáže  

 Zahraničí 

o Politika VaVaI  

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-58
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-59
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-63
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-212
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-216
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-220
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-224
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-232
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-236
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-67
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-75
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-10
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-79
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-83
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-91
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-99
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-240
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-11
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-116
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-121
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-12
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 Evropská politika výzkumu 

 Evropský výzkumný prostor  

 Mezinárodní spolupráce 

 Open Access 

 Další evropské iniciativy  

 Evropská inovační partnerství 

 

Seminář k prvním zkušenostem s programem Horizont 2020 

Dne 12. listopadu 2014 uspořádalo sdružení IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in 

Brussels), jehož členem je také česká kancelář CZELO, workshop „ERA in Action“ k prvním 

zkušenostem s programem Horizont 2020. Na semináři diskutovalo na 30 expertů z 13 evropských 

zemí (včetně ČR) čtyři oblasti nového programu, a to: 

• příprava témat do pracovních programů H2020 (vč. aspektů interdisciplinarity a SSH), 

• technické aspekty a Účastnický portál, 

• proces hodnocení a hodnotící zprávy a  

• právní a finanční aspekty, výkladové dokumenty a Anotovanou modelovou grantovou dohodu 

pro projekty H2020 (tzv. AMGA). 

Během semináře byly konkretizovány doporučení na zlepšení aktuálního stavu a předkládány 

návrhy, jakým způsobem program do budoucna ještě více vylepšovat ke spokojenosti všech 

zúčastněných stran. Výstupem workshopu je souhrnný dokument, který IGLO předalo 

představitelům Evropské komise a zástupcům relevantních výkonných agentur podílejících se na 

implementaci programu H2020. Dokument naleznete zde. 

Partnerské setkání k biomechanice 

Kancelář CZELO ve spolupráci s ČVUT uspořádala dne 10. prosince 2014 v Bruselu partnerské 

setkání (tzv. miniseminář CZELO) k výzkumu, vývoji a inovacím ve specifické oblasti biomechanika. 

Aktivity svých institucí, výzkumných týmů i podniků představili zástupci České republiky (ČVUT, 

MEDIN a.s., ProSpon s.r.o, 3Dim Laboratory s.r.o.), Spojeného království (Univerzita 

Loughborough), Belgie (Katolická univerzita v Lovani), Japonska (LEXI Co., Ltd.) a společné 

http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-248
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-129
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-138
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-154
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-158
http://www.czelo.cz/cs/newsletter/133-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo#sphere-159
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/seminar-k-prvnim-zkusenostem-s-programem-horizont-2020
http://www.czelo.cz/files/ERA-in-Action-12-11-2014/First-experiences-with-Horizon-2020-final-03-dec-2014.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspele-materialy/novinky/partnerske-setkani-k-biomechanice
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laboratoře pro nanomechanické aplikace Hysitron – ČVUT (USA-ČR). Program setkání je k dispozici 

zde. Prezentace a fotodokumentace jsou k dispozici zde. 

 

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

Výsledky ERC Starting grants 2014 

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila výsledky výzvy ERC Starting grants pro rok 2014.  

Z více než 3200 předložených návrhů projektů bylo vybráno 328 projektů, každý ve výši necelých 

2 mil. €. Mezi úspěšnými žadateli je také Jan Macák z Pardubické univerzity, který uspěl se svým 

projektem CHROMTISOL (Towards New Generation of Solid - State Photovoltaic Cell: Harvesting 

Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores). Detailní informace a kompletní výsledky výzvy 

naleznete v tiskové zprávě zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Zpráva z workshopu e-IRG v Athénách 

Workshop e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group) pod záštitou řeckého předsednictví v Radě 

EU se konal ve dnech 19.–10. června 2014 v Athénách. Zpráva ze semináře včetně fotografií  

a videí je k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 – Výměnné pobyty RISE 

Výzva RISE-2015 byla otevřena 6. ledna a má uzávěrku 28. 4. 2015. Rozpočet výzvy činí 80 mil. €. 

Více informací vč. detailní příručky pro žadatele najdete na stránkách Participant Portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

msca-rise-2015.html.  

Schválen nový ERIC – JIVE 

Evropská komise schválila nové konsorcium pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERIC) 

v oblasti radioastronomie, zahrnujíc relevantní instituce a zvláště pak Evropskou síť VLBI (EVN), 

které byly v minulých dvou desetiletích podporovány z úrovně EU (v 7. RP získaly cca 25 milionů 

eur). Nová organizace JIVE-ERIC (Joint Institute for VLBI in Europe) má v současnosti 4 členy 

(NWO z Nizozemí, STFC z UK, Švédskou radu pro výzkum a CNRS z Francie). Dalších pět zemí se 

http://www.czelo.cz/files/Biomechanika-10-12-2014/2014-12-10-miniworkshop-F2F-on-Biomechanics.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspele-materialy/novinky/partnerske-setkani-k-biomechanice
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/novinky/vysledky-erc-starting-grants-2014
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Press_Release_2014_Starting_Grant_call_results.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/zprava-z-workshopu-e-irg-v-athenach
http://e-irg.eu/e-irg-workshop-9-10-june-2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/schvalen-novy-eric-jive
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připojí v blízké budoucnosti (Čína, Itálie, Španělsko, Jihoafrická republika a Německo). Nový ERIC 

bude sídlit v nizozemském městě Dwingeloo. JIVE je desátým ERIC, který byl schválen od r. 2009. 

Další informace jsou dostupné zde. 

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

Konference Reindustrializace Evropy: inovace a růst pracovních příležitostí 

o Kdy: 24. 2. 2015  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 24. února 2015 organizuje Forum Europe, v spolupráci s institutem RAND Europe, v Bruselu 

(Belgie) debatu na vysoké úrovni na téma reindustrializace Evropy. Diskuze se zaměří na evropské 

industriální politiky a na možné způsoby jak pozdvihnout průmyslový a výrobní sektor aby byla 

zajištěna jejich globální konkurenceschopnost, vytvořeny nové pracovní místa a podpořen 

udržitelný ekonomický růst. Více informací o konferenci naleznete zde. 

Mezinárodní akce IMAGINENANO 2015 

o Kdy: 10. 3. 2015 až 13. 3. 2015  

o Kde: Bilbao (Španělsko) 

Ve dnech 10.–13. března 2015 proběhne ve španělském Bilbau největší evropská akce 

k nanovědám a nanotechnologiím IMAGINENANO 2015, která zahrne šest mezinárodních 

konferenci: Graphene 2015, NanoSpain 2015 Chemistry, NanoSpain 2015 Bio&Med, NanoSpain 

2015 SPM, NanoSpain 2015 Toxicology a PPM 2015 (Photonics, Plasmonics and Magneto-optics). 

Detailní informace včetně programu konferencí a registrací jsou dostupné zde. 

Evropská konference k sítím a komunikacím 2015 (EuCNC) 

o Kdy: 29. 6. 2015 až 2. 7. 2015  

o Kde: Paříž (Francie) 

Evropská konference k sítím a komunikacím 2015 (EuCNC) se uskuteční ve dnech 29. června až  

2. července 2015 v Paříži (Francie). Jedná se již o 24. Ročník technické konference zaměřené na 

telekomunikace, organizované pod záštitou Evropské komise. Konference poskytne příležitost pro 

setkání výzkumníků z celého světa, kteří představí vývoj výzkumu v oblasti síťových  

http://www.jive.nl/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/konference-reindustrializace-evropy-inovace-a-rust-pracovnich
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=247&page_id=2171
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/mezinarodni-akce-imaginenano-2015
http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/evropska-konference-k-sitim-a-komunikacim-2015-eucnc
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a komunikačních systémů a výsledky úspěšných výzkumných projektů, spolufinancovaných 

Evropskou komisí. Více informací naleznete zde. 

Výzva k zasílání příspěvků: EuCNC 2015 

V současnosti je otevřena výzva k zasílání příspěvků na Evropskou konferenci k sítím a komunikacím 

2015 (EuCNC), která se uskuteční ve dnech 29. června až 2. července 2015 v Paříži (Francie). 

Jedná se již o 24. ročník technické konference zaměřené na telekomunikace. Konference poskytne 

příležitost pro setkání výzkumníků z celého světa, kteří představí současný stav poznatků v oblasti 

síťových a komunikačních systémů a výsledky úspěšných výzkumných projektů spolufinancovaných 

Evropskou komisí. Uzávěrka výzvy k zasílání příspěvků je 6. února 2015. Více informací naleznete 

zde. 

Výstupy semináře k veřejným zakázkám pro inovace 

Veřejné zakázky v oblasti inovací napomáhají veřejnému sektoru modernizovat své služby, ušetřit 

náklady a vytvářet tržní příležitosti pro evropské podniky. Workshop na toto téma se pod názvem 

"Make use of the enabling button for Innovation Procurement (PCP/PPI) to tackle societal 

challenges in Europe" konal v Bruselu dne 7. října 2014 v rámci OPEN DAYS 2014. Podrobná zpráva 

o jeho průběhu včetně odkazu na prezentace je k dispozici zde.  

Výzva k zasílání abstraktů na sympozium k biorafineriím  

Výzva k zasílání příspěvků na sympozium Biorefinery For Food, Fuels and Materials 2015 je  

v současnosti otevřena. Sympozium se uskuteční v Montpellier (Francie) ve dnech 15.–17. června 

2015 a bude se soustřeďovat na následující témata: kruhové a bezodpadové hospodářství (circular 

no-waste economy), chytré systémy pro biorafinaci (smart biorefinery systém), surovinová účinnost 

(feedstock efficiency) a udržitelná planeta (sustainable planet). Uzávěrka pro zasílání abstraktů je 

1. března 2015. Více informací naleznete zde. 

Záznam z akce: Konference PPP4Broadband 

Záznam kanceláře CZELO z konference PPP4Broadband, která se uskutečnila dne 9. prosince 2014 

v Bruselu, naleznete zde. 

 

http://www.eucnc.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/vyzva-k-zasilani-prispevku-eucnc-2015
http://www.eucnc.eu/?q=node/58
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/vystupy-seminare-k-verejnym-zakazkam-pro-inovace
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/innovation-procurement-workshop
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/novinky/vyzva-k-zasilani-abstraktu-na-sympozium-k-biorafineriim
http://www.bffm2015-congress.eu/index.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/zaznam-z-akce-konference-ppp4broadband
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/9.12.14-PPP4Broadband-Days.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH 

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Webinář Fast Track to Innovation 

o Kdy: 29. 1. 2015  

Projekt Fit for Health 2.0 pořádá dne 29. ledna 2015 interaktivní webový seminář na téma nového 

nástroje Horizont 2020 Fast Track to Innovation. Sledování webináře je zdarma, nutná je pouze 

registrace do 23. ledna na stránce zde. 

Týden pro inovativní podniky 

o Kdy: 15. 6. 2015 až 17. 6. 2015  

o Kde: Riga (Lotyšsko) 

V rámci lotyšského předsednictví v Radě EU se uskuteční ve dnech 15. až 17. června 2015 třídenní 

mezinárodní konference Týden pro inovativní podniky. Akce má podtitul "Access to Finance for 

Research, Innovation and SMEs 2015" a zaměří se především na podporu růstu, zaměstnanosti  

a konkurenceschopnosti pomocí inovací, finanční nástroje a přístup k financím určeným pro 

výzkum a inovace v MSP a interakci mezi H2020 a dalšími programy na podporu MSP. Podrobnosti 

naleznete zde. 

 

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

K RIZIKOVÉMU FINANCOVÁNÍ 

Výsledky Srovnávacího přehledu EU týkajícího se investic průmyslových podniků do 

výzkumu a vývoje 

Evropská komise uveřejnila letošní Srovnávací přehled EU týkající se investic průmyslových podniků 

do výzkumu a vývoje, který analyzuje 2 500 nejvýznamnějších podniků z celého světa. Dle výsledků 

tohoto přehledu, investice společností se sídlem v EU do výzkumu a vývoje vzrostly v roce 2013  

i přes nepříznivé hospodářské podmínky o 2,6 %, avšak proti předchozímu roku se tento růst 

zpomalil a zaostává za hodnotami společností v USA a v Japonsku. Co se týče společností se sídlem 

v EU, 97 % celkových investic do výzkumu a vývoje pochází od společností z deseti zemí. Nejsilnější 

jsou v této oblasti Německo, Francie a Spojené království, které představují více než dvě třetiny 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/webinar-fast-track-to-innovation
http://www.fitforhealth.eu/node/727
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/tyden-pro-inovativni-podniky
http://www.innoweek2015.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/pristup-k-rizikovemu-financovani/novinky/vysledky-srovnavaciho-prehledu-eu-tykajiciho-se-investic
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/pristup-k-rizikovemu-financovani/novinky/vysledky-srovnavaciho-prehledu-eu-tykajiciho-se-investic
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celkové hodnoty. Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas v návaznosti na výsledky 

vyjádřil odhodlání zintenzivnit ještě více úsilí o přilákání rozsáhlejších soukromých investic do 

výzkumu a vývoje, a to i prostřednictvím Junckerova investičního plánu v hodnotě 315 miliard eur, 

který by mimo jiné umožnil získat více privátních investic na rizikovější projekty. Kompletní tiskovou 

zprávu naleznete zde. 

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

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Švýcarsko-Skandinávský Bio-Business seminář 

o Kdy: 5. 2. 2015  

o Kde: Curych (Švýcarsko) 

Dne 5. února 2015 se v Curychu (Švýcarsko) uskuteční devátý ročník švýcarsko-skandinávského 

Bio-Bussiness semináře. Seminář je organizován veřejnými představiteli skandinávských států, ve 

spolupráci s hostující zemí a platformou EUREKA. „One to one“ formát schůzek má za cíl umožnit 

navázání nových partnerství pro případné mezinárodní výzkumné projekty mezi biotechnologickými 

podniky, farmaceutickými společnostmi a potenciálními investory. Více informací a předběžný 

program naleznete zde. 

EU a Afrika zahájili druhý program partnerství při klinických testech  

Evropská unie a Afrika navyšují své společné úsilí v oblasti výzkumu s cílem vyvinout nové  

a účinnější léky na choroby spojené s chudobou, které postihují subsaharskou Afriku, jako je AIDS, 

tuberkulóza, malárie či virus Ebola. Druhý program Partnerství evropských a rozvojových zemí při 

klinických testech (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP) navazuje 

na úspěch svého předchůdce a bude mít na následujících deset let k dispozici rozpočet ve výši  

2 miliard EUR. EU přispěje sumou 683 milionů EUR z programu Horizont 2020 a částkou 1,5 miliard 

EUR budou participovat evropské státy. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise. 

Publikace „Health at a Glance: Europe 2014” 

Ke stažení je nyní dostupná třetí edice zprávy „Health at glance: Europe“ pro rok 2014. Tato 

publikace je výsledkem spolupráce OECD a Evropské komise s pomocí národních korespondentů  

z 35 evropských zemí. Přináší informace o veřejném zdraví a zdravotní péči v těchto zemích, 

opírající se o Evropské základní zdravotní ukazatele (European Core Health Indicators – ECHI), 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2342_cs.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/svycarsko-skandinavsky-bio-business-seminar
https://www.b2match.eu/ssbbs2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/eu-a-afrika-zahajili-druhy-program-partnerstvi-pri-klinickych
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2273_en.htm?locale=en
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/publikace-health-at-a-glance-europe-2014
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které jsou základem pro tvorbu budoucích politik v oblasti zdravotních systémů. Více informací 

naleznete zde, samotnou zprávu pak zde. 

 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

 

Food Innovation Summit 

o Kdy: 3. 2. 2015  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 3. února 2015 se v Bruselu uskuteční Food Innovation Summit, jehož tématem budou 

inovativní přístupy v potravinovém řetězci a představení těchto inovací v souladu s všeobecným 

přístupem „from farm to fork“. Během 4 plenárních sekcí a 12 paralelních workshopů budou experti 

a delegáti diskutovat své konkrétní pohledy na danou problematiku a hledat společně řešení. Účast 

na summitu je zpoplatněna. Více informací, včetně registrace a programu, naleznete zde. 

 

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

ENERGIE 

Seminář EIPA k možnostem financování projektů energetické účinnosti 

o Kdy: 12. 3. 2015 až 13. 3. 2015  

o Kde: Barcelona (Španělsko) 

Evropský institut veřejné správy (EIPA) organizuje ve dnech 12.–13. března 2015 v Barceloně 

(Španělsko) seminář pro členské státy EU k právnímu prostředí na podporu energetické účinnosti. 

Detailně budou rovněž vysvětleny různé finanční mechanismy, které mohu využívat, např. EEEF, 

ESIF, Horizont 2020, úvěry na renovace atd.  Seminář je otevřen nejen státním zaměstnancům 

národních, regionálních i místních vlád a relevantních agentur, ale i zájemcům ze soukromé sféry. 

Vice informací naleznete zde. 

 

http://ec.europa.eu/health/reports/european/health_glance_2014_en.htm
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/food-innovation-summit
http://www.premiercercle.com/sites/foodinnovationsummit/2015/fis2015brussels/home.php
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/seminar-eipa-k-moznostem-financovani-projektu-energeticke
http://www.eipa.eu/files/repository/product/20141212102712_1560201.pdf?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=2323a5b630-Funding_Energy_Efficiency12_8_2014&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-2323a5b630-410713981
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Konference REGATEC 2015 

o Kdy: 7. 5. 2015 až 8. 5. 2015  

o Kde: Barcelona (Španělsko) 

Druhý ročník mezinárodní konference k obnovitelným zdrojům energie, REGATEC 2015, se 

uskuteční ve dnech 7. až 8. května 2015 v Barceloně (Španělsko). REGATEC 2015 se zaměří na 

technicko-průmyslové aspekty výroby biometanu prostřednictvím mikrobiálního  

a termochemického zpracování biomasy a odpadu, tzv. „power to gas“ metod a zplyňování biomasy 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (tzv. kogeneraci). Cílem akce je podnítit interakci mezi 

relevantními sektory a podpořit rozsáhlejší spolupráci mezi vědou, technikou a průmyslem. Více 

informací naleznete zde. 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Registrace na informační den Doprava byla otevřena 

Zájemci se mohou registrovat na informační den programu Horizont 2020 pořádaný Evropskou 

komisí dne 24. února 2015 v Bruselu. Informační den bude věnovaný výzvám priority Inteligentní, 

ekologická a integrovaná doprava. Přístup do registrace je možný zde. 

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Společenský a environmentální pokrok – Evropa v dlouhodobé perspektivě 

o Kdy: 24. 2. 2015  

o Kde: Brusel (Belgie) 

V Bruselu se uskuteční 24. února 2015 konference projektu WWWforEurope zaměřená na socio-

ekologickou tranzici a na dlouhodobou perspektivu Evropy z tohoto pohledu. Podrobnosti naleznete 

zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/konference-regatec-2015
http://regatec.org/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/novinky/registrace-na-informacni-den-doprava-byla-otevrena
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/index_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/spolecensky-a-environmentalni-pokrok-evropa-v-dlouhodobe
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&period=2014&theme=D72DA833-D55A-D020-5AD04BAD9FDAE762
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Dny vědy, techniky a inovací ASEAN – EU 

o Kdy: 17. 3. 2015–19. 3. 2015  

o Kde: Paříž (Francie) 

Ve dnech 17.–19. března 2015 se v Paříži konají Dny vědy, techniky a inovací ASEAN (Sdružení 

národů jihovýchodní Asie) a členských států EU, které organizuje projekt SEA-EU-NET 2. Jedná se 

o každoroční konferenci, určenou badatelům, vědcům, státním úředníkům, inovativním podnikům 

a dalším relevantním subjektům z daných zemí. Součástí konference bude i partnerská burza, 

výstava, soutěž o nejlepší plakát a příspěvek a tematické exkurze. Účast není zpoplatněna. Další 

informace jsou zde. 

Záznam z akce: TechItaly 2014 – Budoucnost kulturního dědictví 

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

uskutečnila dne 25. listopadu 2014 v Bruselu (Belgie) panelová diskuze na téma kulturního dědictví 

Evropy a jeho uchovávání v kontextu tzv. chytrých měst („The Future of Cultural Heritage in Smart 

Cities“). Diskuze se zaměřila na kulturní dědictví jako jeden z klíčových aspektů identity evropské 

společnosti, který je potřeba uchovat pro další generace, a který má i obrovský ekonomický 

význam. Mezi hlavní témata patřily metody odhadu rizik a pokročilosti škod na historických 

předmětech a budovách, inovativní strategie konzervace kulturních artefaktů a způsoby využití 

nejmodernějších technologií pro jejich restaurování a zpřístupňování širší veřejnosti. Záznam z akce 

naleznete zde.  

Záznam z akce: 25 let od pádu Železné opony 

Zápis kanceláře CZELO z konference pořádané Evropskou komisí u příležitosti 25. výročí pádu 

Železné opony naleznete zde. 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/dny-vedy-techniky-a-inovaci-asean-eu
http://www.stidays.net/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/zaznam-z-akce-techitaly-2014-budoucnost-kulturniho-dedictvi
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/25.11.14-TechItaly-2014-Cultural-Heritage-in-Smart-Cities.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/zapis-z-konference-25-let-od-padu-zelezne-opony
http://www.czelo.cz/files/5.12.14-25-years-after-the-fall-of-the-Iron-Curtain.doc
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HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Mezinárodní konference k rozšiřování Evropské unie 

o Kdy: 22. 4. 2015 až 24. 4. 2015  

o Kde: Opatija (Chorvatsko) 

Desátý ročník Mezinárodní konference zaměřené na rozšiřování EU, s podtitulem “Economic 

Integrations, Competition and Cooperation" se uskuteční v chorvatském městě Opatija ve dnech 

22.–24. dubna 2015. Předmětem diskuze budou zejména praktické výzvy, které se týkají integrace 

nových zemí do EU, a to v kontextu jednání o přístupu Bosny a Hercegoviny a zemí Západního 

Balkánu. Více informací je k dispozici zde. 

Záznam z akce: Mezinárodní symposium o budoucnosti průmyslu 

Dne 27. listopadu 2014 proběhlo v Bruselu mezinárodní symposium o budoucnosti průmyslového 

sektoru, pořádané Francouzsko-japonskou nadací pro EHEES (národní instituce pro vyšší vzdělání 

v oblasti sociálních věd v Paříži) a EU-japonským centrem pro průmyslovou spolupráci společně  

s podporou veřejných i soukromých organizací z Francie a Japonska. Záznam z akce naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

Zpráva RDA o přínosech sdílení výzkumných dat 

Aliance pro výzkumná data (Research Data Alliance, RDA) zveřejnila svou zprávu zkoumající, jak 

sdílení výzkumných dat přispívá k šíření poznatků, vytváření pracovních příležitostí a růstu ("The 

Data Harvest: How sharing research data can yield knowledge, jobs and growth"). Zpráva nastiňuje 

přínosy a výzvy související se sdílením výzkumných dat a nabízí doporučení pro tvorbu evropských 

politik. Oficiálně bude publikace uvedena na konferenci RDA k e-infrastruktuře v Římě (Itálie) dne 

11. prosince 2014, ale její online verze je již nyní k dispozici zde. 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/mezinarodni-konference-k-rozsirovani-evropske-unie
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=6C11B557-06C4-D00E-92BDA2FA4C98BA78
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/zaznam-z-akce-mezinarodni-symposium-o-budoucnosti-prumyslu
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/27.11.14-International-Symposium-The-Future-of-Industries_1.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/novinky/zprava-rda-o-prinosech-sdileni-vyzkumnych-dat
https://rd-alliance.org/IT2014EU
http://europe.rd-alliance.org/documents/publications-reports/data-harvest-how-sharing-research-data-can-yield-knowledge-jobs-and
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

EIT vyhlásil dva nové KICs 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výsledky výběru dvou nových znalostních 

a inovačních společenství (tzv. KICs – Knowledge and Innovation Communities). Jedná se o dva 

nové KICs v oblastech Health a Raw materials, které společně se stávajícími KICs (InnoEnergy, ICT 

Labs a Climate-KIC) doplní portfolio strategických společenství propojujících akademickou sféru, 

business a výzkum. Vítězným KICem v oblasti zdraví se stal návrh InnoLife a v oblasti surovin 

návrh  RawMatTERS. Instituce z ČR nejsou mezi hlavními partnery nově vybraných společenství, 

do budoucna se však nabízí možnosti spolupráce s oběma KICy skrze členské instituce obou 

společenství. Detailní zpráva k vyhlášení KICs je k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Seminář k financování inovací 

o Kdy: 29. 1. 2015 až 30. 1. 2015  

o Kde: Maastricht (Nizozemí) 

Evropský institut veřejné správy (EIPA) organizuje ve dnech 29.–30. ledna 2015 v Maastrichtu 

(Nizozemí) seminář k financování inovací. Účastnící obdrží podrobného průvodce všemi fázemi: od 

přípravy návrhu a jeho podání až po jednání k projektovým zprávám. Akce umožní sdílet nápady  

a další užitečné informace včetně možných synergií s evropskými strukturálními a investiční fondy 

a najít partnery do budoucích projektů v H2020. Více informací je zde. 

Workshop k psaní projektů do programu Horizont 2020 

o Kdy: 3. 2. 2015  

o Kde: Hamburk (Německo) 

Společnost TuTech Innovation nabízí účast na workshopu „How to produce a winning proposal in 

Horizon 2020“, který se koná dne 3. února 2015 v německém Hamburku. Workshop se zvláště 

zaměří na nové prvky v návrzích, ke kterým patří dopad a inovace. Další informace jsou dostupné 

zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/evropsky-inovacni-a-technologicky-institut/novinky/eit-vyhlasil-dva-nove-kics
http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%20Health%20-%20Factsheet%202014.pdf
http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%20Raw%20Materials%20-%20Factsheet%202014.pdf
http://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-new-strategic-partnerships-milestone-europe-areas-health-and-raw-materials
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/seminar-k-financovani-inovaci
http://www.eipa.eu/files/repository/product/20141121081425_1522601.pdf?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=bc7ced4cae-Finance_Innovation11_20_2014&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-bc7ced4cae-410713981
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/workshop-k-psani-projektu-do-programu-horizont-2020
http://www.tutech.de/euwork
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Správa duševního vlastnictví v otevřených inovacích 

Nový dokument společnosti European IPR Helpdesk vyzdvihuje význam modelu otevřených inovací 

nejen pro malé a střední podniky, ale i pro výzkumné a technologické organizace. Zdůrazněny jsou 

otázky, které by měly být brány v úvahu při efektivní správě duševního vlastnictví v inovačních 

aktivitách s otevřeným přístupem. Nový dokument je k dispozici zde. 

Výzva pro experty – semináře k ekonomickým aspektům prosazování IPR v EU 

Rámec pro vymáhání odškodnění za porušování a zneužívání duševního vlastnictví (IP) stanoví 

směrnice 2004/48/ES a návrh směrnice o obchodních tajemstvích. Nicméně dynamický vývoj trhu 

s nápady, technologiemi a inovacemi a tudíž s IP vyžaduje pečlivé monitorování. Z tohoto důvodu 

sestavuje Evropská komise seznam ekonomů, výzkumných pracovníků a odborníků na ekonomiku 

IP, které bude poté zvát na své tematické semináře. Webová stránka prosazování IPR je zde, 

otevřená výzva pak zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

Schváleno 40 nových akcí COST 

Výbor vyšších úředníků COST schválil na svém 192. zasedání v listopadu 2014 40 nových COST 

akcí pro rok 2015, které se jako poslední řídily systémem domén. Další výběrové kolo by mělo být 

uzavřeno v listopadu příštího roku a bude probíhat podle nových procedur podávání návrhů, jejich 

hodnocení, výběru a schvalování, které by měly být jednodušší, transparentnější, rychlejší  

a otevřené pro všechna vědecko-technologická odvětví. Nová pravidla jsou popsána zde. Seznam 

vybraných akcí je dostupný zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

Tender na zpracování studie k 30. výročí EUREKA 

EUREKA zveřejnila tendr na zpracování studie k jejímu 30. výročí, která by měla poskytnout přehled 

o EUREKA projektech realizovaných v letech 1985–2015 a zhodnotit jejich přínos pro evropský  

a globální technologický rozvoj. Uzávěrka tendru je 5. ledna 2015. Více informací naleznete zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/sprava-dusevniho-vlastnictvi-v-otevrenych-inovacich
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_management_in_open_innovation.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/vyzva-pro-experty-seminare-k-ekonomickym-aspektum-prosazovani
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/workshops/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/workshops/140603-call-for-expression-of-interest_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/cost/novinky/schvaleno-40-novych-akci-cost
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.cost.eu/media/newsroom/40_Actions_2015
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/eureka/novinky/tender-na-zpracovani-studie-k-30-vyroci-eureka
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190233&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=jepp&publicationNumberBDA=&purchaseAuthority=&title=eureka&versionReferenceNumber=&useWorkingOrganisationId=false&selectAllChildren=true&publicationDateBDATo=&noticeStatus=1&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&tenderSubmissionDeadline=&allLanguages=false&
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

E-learning v evropských vysokoškolských institucích 

Sdružení evropských univerzit (EUA) publikovalo dne 20. listopadu 2014 novou studii nazvanou  

„E-learning in European Higher Education Institutions“, která je příspěvkem k probíhající politické 

diskusi o e-learningu v Evropě a snahou podpořit univerzity v jejich úsilí dále rozvíjet inovace  

v učení a ve výuce. Publikace je dostupná zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Výstupy konference EURADWASTE´13 jsou online 

Průběh a výstupy konference EURADWASTE´13, kterou organizovala Evropská komise ve dnech 

14.–16. října 2013 ve Vilniusu (Litva), jsou nyní dostupné online, včetně prezentací  

a videozáznamů. Cílem konference bylo představit výsledky 7. rámcového programu EURATOM pro 

výzkum a odbornou přípravu 2007–2013 v oblasti správy radioaktivního odpadu a geologického 

ukládání, jakož i další politické a strategické otázky na národní i evropské úrovni včetně směrnice 

EURATOM 2011 o odpovědné a bezpečné správě vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu. 

Veškerá dokumentace je k dispozici zde. 

FuseNet zahájila nová vzdělávací podpůrná schémata 

Evropská platforma koordinující a zdokonalující vzdělávání v oblasti jaderné syntézy FuseNet 

zahájila ve spolupráci s konsorciem EUROfusion, které je i financuje, nová studentská podpůrná 

schémata. Zahrnují stáže magisterských studentů ve fúzní skupině či ve výzkumné instituci, 

vzdělávací odborné aktivity magisterským a doktorským studentům vně jejich vlastní organizace 

(např. letní školy, master classes či semináře) či krátkodobé  pobyty doktorských studentů ve fúzní 

skupině či výzkumné laboratoři jiné univerzity. Organizace ITER, jelikož je členem FuseNet, může 

tato schémata rovněž využívat a nabízet stáže přímo v ITER. Klikněte zde pro další informace. 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/e-learning-v-evropskych-vysokoskolskych-institucich
http://www.eua.be/Libraries/Publication/e-learning_survey.sflb.ashx
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/vystupy-konference-euradwaste13-jsou-online
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/fusenet-zahajila-nova-vzdelavaci-podpurna-schemata
http://www.fusenet.eu/node/865


 

           1. číslo, ročník 2015 

25 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

Workshop o využití nástrojů EuropeAid pro spolupráci ve výzkumu 

Kancelář CZELO zorganizovala dne 28. listopadu 2014 v Bruselu workshop, který se věnoval 

problematice programů a nástrojů rozvojové spolupráce EU a jejich využití pro možnou spolupráci 

v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací. 

V průběhu workshopu vystoupil zástupce DG DEVCO Evropské komise Jiří Hladík, který představil 

jednotlivé finanční nástroje EuropeAid a vysvětlil principy jejich fungování. Účastníkům rovněž 

představil několik příkladů úspěšných projektů, do kterých byly zapojeny evropské univerzity nebo 

jiné výzkumné organizace. 

Dalším řečníkem byl děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy 

univerzity v Brně Libor Grega. Ve své prezentaci ukázal vizi a strategii univerzity z hlediska 

mezinárodní spolupráce. Aktivní zapojení univerzity do spolupráce s rozvojovými zeměmi 

demonstroval na velkém množství projektů. 

Jako poslední vystoupila koordinátorka bruselské kanceláře Nadace partnerství Ana Canomanuel. 

Představila aktivity a poslání Nadace partnerství a seznámila účastníky s projekty EuropeAid, ve 

kterých Nadace figuruje. 

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4 

 

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

Pozice pro výzkumníky na univerzitě Carlos III. 

Madridská univerzita Carlos III. vyhlásila poslední výzvu v rámci programu CONEX 

(spolufinancovaný akcí COFUND). Nabízí 12 pozic pro zkušené post-doc výzkumníky jakékoli 

národnosti, a to ve třech oblastech: 

o technika, fyzika a matematika 

o právní a sociální vědy 

o humanitní vědy, knihovnictví a komunikace 

Výzva je otevřena do 17. února 2015. Podrobnosti naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/workshop-o-vyuziti-nastroju-europeaid-pro-spolupraci-ve-vyzkumu
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/28-11-14-EuropeAid-agenda.pdf
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/Czelo2014.pdf
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/EPA-EuropeAid.pdf
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/DSC03424.JPG
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/DSC03432.JPG
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/DSC03434.JPG
http://www.czelo.cz/files/External-Aid-28-11-2014/DSC03437.JPG
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/mista-stipendia-staze/zahranici/novinky/pozice-pro-vyzkumniky-na-univerzite-carlos-iii
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/second_call_applications_2014
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

VÝROČNÍ KONFERENCE ORGANIZACE EURO-CASE K POLITICE INOVACÍ 

V Bruselu se dne 3. prosince 2014 konala výroční konference organizace EURO-CASE (Evropská 

rada akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství). Záznam kanceláře CZELO z dopolední 

části je k dispozici zde. 

Prosincové zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum a vesmír) 

Ministři odpovědní za výzkum a vesmír jednali dne 5. prosince 2014 a zasedání předsedala italská 

ministryně školství, vysokých škol a výzkumu Stefania Giannini. Na základě dokumentu italského 

předsednictví o budoucí úloze vědy ve společnosti proběhla politická rozprava, ve které byl zvláště 

vyzdvihnut význam odpovědného výzkumu a inovací a etických otázek. Ministři dále schválili Závěry 

k pokroku dosaženému v budování Evropského výzkumného prostoru (zde), Závěry k Partnerství 

pro výzkum a inovace ve Středomořské oblasti PRIMA (zde) a Závěry k výzkumu a inovacím jako 

zdrojů obnoveného růstu (zde). V oblasti vesmíru si ministři vyměnili názory na 

konkurenceschopnost evropského kosmického odvětví, které patří ke klíčovým sektorům 

evropského hospodářství (otázky IT PRES zde) a poté schválili Závěry o směřování a budoucích 

výzvách obnovených evropských aktivit v kosmu (zde). IT PRES informovalo ministry o iniciativě 

BlueMed, EK pak o  aktuálním stavu vesmírného programu Copernicus. Rada také autorizovala 

podpis Dohody EU-Švýcarsko o vědeckotechnické spolupráci, která zajišťuje přidružení Švýcarska 

k rámcovému programu Horizont 2020, k programu EURATOM a k aktivitám evropského 

společného podniku v mezinárodním projektu ITER s platností od 14. 9. 2014 (zde). Kompletní 

tisková zpráva ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost je dostupná zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Dny vědy, techniky a inovací ASEAN – EU 

Ve dnech 17. až 19. března 2015 se v Paříži konají Dny vědy, techniky a inovací ASEAN (Sdružení 

národů jihovýchodní Asie) a členských států EU, které organizuje projekt SEA-EU-NET 2. Jedná se 

o každoroční konferenci, určenou badatelům, vědcům, státním úředníkům, inovativním podnikům 

a dalším relevantním subjektům z daných zemí. Součástí konference bude i partnerská burza, 

výstava, soutěž o nejlepší plakát a příspěvek a tematické exkurze. Účast není zpoplatněna. Další 

informace jsou zde. 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/vyrocni-konference-organizace-euro-case-k-politice-inovaci
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/03.12.14-EURO-CASE-vyrocni-konference-k-politice-inovaci.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/zasedani-prosincove-rady-pro-konkurenceschopnost-cast-vyzkum
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2015451%202014%20INIT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16599-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16421-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16425-2014-INIT/en/pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2015396%202014%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015592%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016011%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015369%202014%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/146048.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/dny-vedy-techniky-a-inovaci-asean-eu
http://www.stidays.net/
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POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS 

Spuštění LERU portálu právnických publikací 

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zpustila svůj nový webový portál (LERU Law Portal), 

který soustřeďuje na jednom místě výstupy právního výzkumu realizovaného na členských 

univerzitách LERU. Tento portál je výsledkem snahy o budování otevřeného přístupu (Open Access) 

k datům obsaženým v depozitářích jednotlivých univerzit a nyní je na něm volně dostupných přes 

32 000 záznamů. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde. 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ 

PARTNERSTVÍ 

Výzva pro akční skupiny EIP Water 

Evropské inovační partnerství pro vodu (EIP Water) otevřelo třetí výzvu k vyjádření zájmu  

o zahájení akční skupiny (AG) se zaměřením na opětovné využívání vody a recyklaci, ekosystémové 

služby a financování inovací ve vodním sektoru. EIP Water zpustilo také nové online fórum pro 

případné dotazy k výzvě a hledání partnerů. Uzávěrka výzvy je 31. ledna 2015. Více informací 

naleznete zde. 

Zdroj: CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/open-access/novinky/zpusteni-leru-portalu-pravnickych-publikaci
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/leru
http://www.leru.org/index.php/public/news/launch-of-the-leru-law-portal/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/dalsi-evropske-iniciativy/evropske-inovacni-partnerstvi/novinky/vyzva-pro-akcni-skupiny-eip-water
http://www.eip-water.eu/new-action-group-applications
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