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VÝZVA CENTRAL EUROPE BYLA OTEVŘENA  
 

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 

2020 navazuje na operační program 

nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. 

Central Europe realizovaný v programovém 

období 2007–2013. Je realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká 

republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, 

Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko 

(celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, 

Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta  

a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá 

země) a Chorvatsko (celá země). 
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Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je 

řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty  

z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být pro projektové partnery z České republiky 

nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85 % způsobilých výdajů.  

Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací  

v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula 

následující témata: 

Prioritní osa 1      

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy 

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity 

ve střední Evropě. 

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve 

středoevropských regionech. 

Prioritní osa 2     

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě 

2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie  

z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře. 

2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky 

přispívající ke zmírňování klimatických změn. 

2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise 

CO2. 

Prioritní osa 3     

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě 

3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu  

a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů. 

3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů. 
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3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde 

se bude lépe žít. 

Prioritní osa 4    

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě 

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení 

na vnitrostátní a evropské dopravní sítě. 

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití 

ekologických multimodálních dopravních řešení. 

Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň a současně 

pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný 

Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát 

se sídlem ve Vídni. 

Zájemcům o program je umožněno již teď zapojit se do tzv. PROJECT IDEAS database, anebo 

jí mohou jen sdílet. S pomocí této databáze lze prezentovat vlastní projektové záměry včetně 

uvedení očekávaného cíle, již získaných a také dalších vhodných projektových partnerů. Využít jí 

teda mohou nejen potenciální vedoucí partneři, ale i projektoví partneři, případně i tvůrci projektové 

myšlenky. Je dostupná zde. 

Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE rozhodl o datu zahájení první 

výzvy k předkládání návrhů projektů, výzva byla otevřena ve čtvrtek 12. února 2015.  

K dispozici je až 80 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),  na 

nové projekty. Žádosti mohou být podány do všech 4. tematických priorit (viz výše), 

které se týkají inovací, snížení emisí CO2, ochrany přírodních a kulturních zdrojů  

a zlepšení dopravního spojení. Veškeré podrobné informace k výzvě jsou dostupné na 

webu programu.  

KONTAKT 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor evropské územní spolupráce 

Oddělení mezinárodních územních vazeb 

Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR 

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annualconference/960/
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Staroměstské nám. 6 

110 15 Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5 

Tel: 234 154 414, 234 154 016 

nadnarodni@mmr.cz 

 

NOVÉ VÝZVY V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽP  
 

Ministerstvo životního prostředí 

vyhlašuje prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí České 

republiky LXIV. výzvu pro podávání 

žádostí o poskytnutí podpory  

v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 

v následujících oblastech podpory: 

 

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení  

s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE  

Oblast podpory 3.2  – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  

u nepodnikatelské sféry 

 

(V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.)  

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity 

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur 

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny 

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků 

hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

mailto:nadnarodni@mmr.cz
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Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým 

dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání 

žádostí. 

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro 

předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně 

spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin 

prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská 

pracoviště SFŽP ČR nebo příslušná regionální pracoviště AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní 

osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum  

a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz  

v sekci Dokumenty ke stažení. 

 

Omezení v rámci výzvy: 

Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli 

do konce roku 2015. 

Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu: 

V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B" uvede žadatel 

předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti  

s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány. 

Další specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci této výzvy jsou uvedeny přímo  

v textu výzvy, věnujte mu proto náležitou pozornost. 

Dokumenty k LXIV. výzvě  

Veškeré podrobné informace o výzvě najdete zde.  

 

 

http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/16046-opzp_lxiv_vyzva_01_2015.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/16046-opzp_lxiv_vyzva_01_2015.pdf
http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/
http://www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-v-opzp/
http://www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-v-opzp/
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/
http://www.opzp.cz/clanek/11/2468/lxiv-vyzva/
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY CZ 07 – SPOLUPRÁCE ŠKOL A STIPENDIA 

 
Dne 26. ledna 2015 vyhlásil Dům zahraniční 

spolupráce, Zprostředkovatel programu CZ07  

– „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou 

výzvu k předkládání návrhů projektů. Termín 

uzavření výzvy je 26. března 2015  

v 15:00. Výzva je vyhlášena na aktivity z EHP a Norských fondů. Konkrétně se jedná  

o projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce.  

Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České 

republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi  

v donorských zemích. 

Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci EHP fondů činí 211 390 EUR, tzn. 5 601 828 

CZK. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci Norských fondů činí 2 674 444 EUR, tzn. 

70 872 751 CZK. 

Výzva se týká těchto aktivit: 

Projekty mobilit a stáže (fondy EHP): 

CZ07/MSEG/MOPEG02 – Mobility projects – EEA Grants – Call 2 

CZ07/MSEG/INPEG02 – Individual grants – teachers/academic staff/administrative staff  

– EEA  Grants – Call 2 

CZ07/MSEG/INSEG02– Individual grants – students – EEA Grants – Call 2 

Projekty institucionální spolupráce  (fondy EHP): 

CZ07/ICPEG/ICPEG02 – Institutional cooperation projects – EEA Grants – Call 2 

Projekty mobilit a stáže (Norské fondy): 

CZ07/MSNG/MOPNG03 – Mobility projects – Norway Grants – Call 3 

CZ07/MSNG/INPNG03 – Individual grants – teachers/academic staff/administrative staff  

– Norway  Grants – Call 3 

CZ07/MSNG/INSNG03– Individual grants – students – Norway Grants – Call 3 

https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx
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Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy): 

CZ07/ICPNG/ICPNG03 – Institutional cooperation projects – Norway Grants – Call 3 

  

Text výzvy je ke stažení zde: 

Text Výzvy 2015 v Čj 

Text Výzvy 2015 v Aj 

Příručka pro žadatele je ke stažení zde: 

Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Čj 

Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Aj 

Přílohy k žádostem – formuláře jsou ke stažení zde: 

Letter of Recommendation 

Letter of Intent 

Letter of Acceptance_education sector staff 

Letter of Acceptance_student mobility 

 

Vstup do informačního systému pro předkládání žádostí zde.  

Odkaz na dokumentaci k programu Norských fondů a fondů EHP v anglickém jazyce: 

 http://www.eeagrants.com/. 

V případě dotazů se prosím obracejte na kontakty uvedené zde.  

Více informací a text výzvy naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce. 

 

V návaznosti na tuto výzvu si vám dovolujeme nabídnout také následující informace: 

Jste studentem veřejné, státní nebo soukromé VŠ nebo i VOŠ se zájmem o zahraniční 

pobyt v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku? 

   

http://www.dzs.cz/file/2620/vyzva-2015-ehp-nf_finalni-veze-pdf
http://www.dzs.cz/file/2617/call-2015-eea-ng_final-pdf
http://www.dzs.cz/file/2619/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce_cz07_2015-pdf
http://www.dzs.cz/file/2625/guide-for-applicants-and-beneficiaries_cz07_2015-pdf
http://www.dzs.cz/file/2614/letter-of-recommendation-docx
http://www.dzs.cz/file/2608/letter-of-intent_projects-doc
http://www.dzs.cz/file/2615/loa_education-sector-staff-docx
http://www.dzs.cz/file/2616/loa_students-docx
https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx
http://www.eeagrants.com/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/kontakty/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-5/
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Pak využijte této možnosti, zajistěte si příslib o přijetí od zahraniční univerzity („Letter of 

Acceptance“), potvrzení o studiu na domovské instituci a podejte žádost v řádném termínu:  

26. 1. 2015–26. 3. 2015 

   
V rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) jsou podporovány:  

 projekty mobilit (zde žádají jak školy, tak studenti a pracovníci škol individuálně)  

 projekty institucionální spolupráce (zde žádají školy)  

   
Kde studovat? Pro bližší informace o VŠ v zahraničí – viz odkaz níže:  

 Norsko www.studyinnorway.no 

 Island www.studyiniceland.is 

 Lichtenštejnsko www.uni.li/english 

   
Další informace: 

  Mgr. Katarína Kukurová (katarina.kukurova@dzs.cz)  

  Tel.: +420 221 850 511  

   
Ing. Markéta Dědová (marketa.dedova@dzs.cz)  

Tel.: +420 221 850 503  

   
Propagační leták je k dispozici zde. Další informace pak zde. 
  
V návaznosti vyhlášené výzvy Vás zveme na informační semináře, které se konají dne 

19. 2. 2015 ve 13.00 hodin na PřF UPOL.   

 

INFORMACE O VÝZVÁCH TA ČR V ROCE 2015  
 

Technologická agentura České 

republiky (TA ČR) připravuje  

v roce 2015 nové veřejné soutěže ve 

svých programech podpory 

aplikovaného výzkumu.  

http://www.studyinnorway.no/
http://www.studyiniceland.is/
http://www.uni.li/english
mailto:katarina.kukurova@dzs.cz
mailto:marketa.dedova@dzs.cz
http://www.psup.cz/upload/soubory/plakat_norske_fondy_posledni_vyzva_2015_upozorn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.psup.cz/upload/soubory/norsko_instituce_text.pdf
http://www.psup.cz/upload/soubory/pozv%C3%A1nka_na_semin%C3%A1%C5%99e_nf_a_amvia_ol.pdf
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Na konci února bude vyhlášena soutěž v rámci programu GAMA, na přelomu dubna  

a května bude následovat program OMEGA a do poloviny roku i program DELTA, který se 

zaměří na spolupráci s čínskými partnery. 

V druhé polovině února budou moci uchazeči přihlásit své projekty v rámci programu GAMA, 

respektive jeho Podprogramu 1. Ten se zaměřuje na podporu ověření praktické využitelnosti 

výsledků výzkumu a vývoje, které vznikají ve výzkumných organizacích. Jde o aplikovaný výzkum, 

který má vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních 

postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností úspěchu na 

trhu. 

Na přelomu dubna a května bude vyhlášená třetí veřejná soutěž programu OMEGA, který podporuje 

výzkum v oblasti aplikovaných společenských věd. 

V období dubna až května 2015 bude vypsána i druhá veřejná soutěž programu DELTA, který se 

zaměřuje na spolupráci českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery. O vypsání 

soutěže zaměřené na oblast Číny TA ČR požádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. TA ČR 

spolupracuje s místními agenturami zaměřenými na podporu aplikovaného výzkumu v provinciích 

Che-nan, Če-ťiang, S-čchuan a na Tchaj-wanu. Příprava zahraničních projektů je administrativně 

poměrně náročná, proto se datum vypsání soutěže může ještě posunout, rozhodně k němu ale 

dojde do poloviny roku 2015. 

Vzhledem k současnému stavu rozpočtu TA ČR bude nabídka dalších veřejných soutěží 

omezená. Další veřejné soutěže bude možné vyhlásit v případě, že dojde k nárůstu 

finančních prostředků určených ze státního rozpočtu na aplikovaný výzkum. Ty by 

proběhly podle schválených Programů jednotlivých veřejných soutěží, zejména druhá veřejná 

soutěž programu EPSILON a první veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2.  

 

 

 

 

 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/


 

           2. číslo, ročník 2015 

10 

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI – VÝZVA 
 

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje 

témata pro rok 2015. Pod titulem „Hranice 

spojuje“ bude fond v roce 2015 

podporovat projekty zaměřené na budování užších 

vazeb mezi Čechy a Němci. 

 

2015: Hranice spojuje – Inovativní projekty na podporu užších vazeb mezi Čechy  

a Němci v pohraničí  

Čtvrt století po pádu železné opony otevřená česko-německá hranice představuje běžnou součást 

života mnoha lidí. Řada různých úspěšných aktivit, iniciativ a projektů obyvatele obou států 

přibližuje. Přesto se stále najdou tací, kteří území přímo za hranicí chápou jako cizí. Hraniční regiony 

tak stále čeká dlouhá cesta, než zde dojde k vzniku přeshraniční občanské společnosti – než hranice 

skutečně přestane rozdělovat. 

Česko-německý fond budoucnosti proto vyzývá nejen aktéry občanské společnosti z Česka  

i Německa k navazování přeshraniční spolupráce a k zesílení stávajících kontaktů novými formami 

partnerství. Vítá zejména setkávací projekty zacílené na Čechy a Němce žijící blízko sebe.  

Fond budoucnosti má následující cíle: 

 Etablovat nové formáty česko-německé spolupráce v pohraničí  

 Přispět k řešení specifických problémů na obou stranách hranice 

 Zlepšit kvalitu života v pohraničí prostřednictvím aktivit občanské společnosti  

 Podpořit zájem o mimoškolní vzdělávání a motivovat obyvatele pohraničí k prohloubení 

jazykových znalostí 

 Posílit dobrovolnickou činnost v pohraničí 

Projekty se musejí uskutečnit v pohraničí nebo mít za téma zdejší život. Pohraničím je míněna 

oblast, jejíž sociální, kulturní a hospodářská situace je ovlivňována geografickou polohou v blízkosti 

česko-německé hranice. Tento vliv se předpokládá zhruba do vzdálenosti 40 kilometrů. 
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Podpořeny mohou být pouze inovativní projekty se zřejmým trvalým přínosem k rozvoji pohraničí. 

Projekty mohou mít rovněž podobu konferencí, seminářů, diskusních fór. U setkávacích projektů 

musí být počet Čechů a Němců vyvážený.   

Informace k podání žádosti: 

PŘÍJEMCI PODPORY: 

 Fyzické a právnické osoby. 

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ: 

 Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, 

mládežnické akce až po ekologii. 

SPECIFIKA A OMEZENÍ: 

 Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko-německá spolupráce, která musí být 

ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá 

sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která 

zasedá čtyřikrát do roka. Příjem žádostí průběžně. 

 Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. 

 Výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami 

a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních 

a/nebo jiných zdrojů. 

 Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady 

institucí 

U projektů předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše  

70 procent celkových nákladů namísto obvyklých 50 procent. Žádosti je možno podávat vždy ke 

konci kvartálu, tedy k 31. prosinci 2014, 31. březnu 2015, 30. červnu 2015, 30. září 2015 

a 31. prosinci 2015. 

O podpoře žádostí podaných v uvedených termínech bude rozhodnuto vždy na konci následujícího 

čtvrtletí. Projekty z této tematické oblasti tedy mohou být realizovány od druhého čtvrtletí roku 

2015. 
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V případě, že uvažujete o podání žádosti v této oblasti, doporučujeme předchozí konzultaci 

projektu. Pracovníci sekretariátu Vám rádi podají detailní informace. 

Podrobnosti zde: http://www.fondbudoucnosti.cz/. 

 

VÝZVA NADAČNÍHO FONDU NA PODPORU VĚDY  
 

Nadační fond Neuron na podporu vědy se 

profiluje jako moderní a efektivní 

nezisková organizace, která je založena 

na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje  

z prostředků mecenášů Neuron Impulsy na vědecké projekty v různých oborech. 

Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým 

vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce. Špičkové a nadějné vědce fond podporuje nejen 

finančně, ale pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti. 

Fond se významně angažuje v popularizaci vědy v České republice a je partnerem významných 

popularizačních projektů, např. Týdne vědy a techniky organizovaného Akademií věd ČR, soutěže 

FameLab, diskusí Science Café nebo mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Fond 

chce prostřednictvím popularizace vědy pomáhat ke zvýšení priority a významu kvalitní vědy pro 

společnost a přispívat k celkovému zvýšení prestiže vědy v české společnosti. 

Neuron Impuls  

1. února 2015 bylo otevřeno webové rozhraní pro žádosti o Neuron Impulsy 2015  

(uzávěrka je 31. 3. 2015). 

 

Soutěž pro výzkumné projekty je vypsána v oborech: 

 fyzika 

 chemie 

 matematika 

http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/
http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/
http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/
http://impuls.nfneuron.cz/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/fyzika/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/chemie/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/matematika/
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 medicína 

 společenské vědy 

Naším cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Cílíme na mladé vědce působící 

v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České 

republice realizovali svůj výzkum. 

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu  

(v každém výše uvedeném oboru), přičemž vědec doloží svou odbornost publikační činností  

v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru výherců je hodnocena kvalita 

projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané 

problematiky do obecnějšího kontextu. 

Více informací najdete na webových stránkách.  

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ VE FORMÁTU V4  
+ JAPONSKO 

 

V návaznosti na podpis Memoranda 

o vědeckotechnické spolupráci mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky (MŠMT), Mezinárodním 

visegrádským fondem (IVF), Maďarským 

vědeckovýzkumným fondem (OTKA), 

Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské 

republiky (NCBR), Slovenskou akademií věd 

(SAV) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (JST) ze dne 23. září 2014 

vyhlašují zúčastněné státy výzvu k podávání návrhů projektů ve formátu V4  

+ Japonsko.  

Znění výzvy je zveřejněno na internetových stránkách Japonské agentury pro vědu a technologie 

(JST): www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.html  

Rámcové podmínky výzvy k podávání návrhů projektů jsou uvedeny v dokumentu „Joint Call Text 

for Funding V4-Japan Joint Research Projects“.  

http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/medicina/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/spolecenske-vedy/
http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/
http://www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.html
http://www.msmt.cz/file/34703_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34703_1_1/
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V návaznosti na zveřejnění zadávací dokumentace výzvy k podávání návrhů projektů ve formátu 

V4 + Japonsko („Joint Call Text for Funding V4-Japan Joint Research Projects“) Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy specifikuje způsobilé náklady českých účastníků projektů  

a postup pro prokázání jejich způsobilosti.  

Souběžně s předložením návrhu projektu sekretariátu výzvy (tzn. Japonské agentuře pro vědu 

a technologie – JST) koordinátorem konsorcia řešitelů projektu je každý český účastník projektu 

(výzkumná organizace / podnik) povinen doložit svou způsobilost předložením čestného 

prohlášení (příloha čestného prohlášení ke stažení zde), a to ve lhůtě stanovené pro podávání 

návrhů projektů, tzn. nejpozději do dne 10. dubna 2015 do 10:00 (1) v elektronické podobě 

na adresu elektronické korespondence tereza.cizkova@msmt.cz a (2) v tištěné podobě na 

adresu:  

PhDr. Tereza Čížková 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor výzkumu a vývoje – 31 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 – Malá Strana  

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte PhDr. Terezu Čížkovou na adrese její elektronické 

korespondence tereza.cizkova@msmt.cz nebo telefonním čísle +420 234 811 360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/34704_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34701_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34701_1_1/
http://www.msmt.cz/file/34702_1_1/
mailto:tereza.cizkova@msmt.cz
mailto:tereza.cizkova@msmt.cz
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY OP VK 
 

 

Název projektu FytoChem – mezioborová integrace výuky zaměřená na 

rostlinnou biochemii a fytopatologii 

Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0171 

Program podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 

Celková výše finanční 

podpory v Kč 

 

25 131 463,02  

Termín realizace od 1. 7. 2012– 30. 6. 2015 

Hlavní řešitel Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.  (LF UP) 

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, PhD. (PřF UP) 

Partner projektu MENDELU v Brně 

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

Stručný popis projektu 

Hlavním cílem projektu Fytochem je zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání studentů díky 

spolupráci odborníků z oborů fyziologie, biochemie, fytopatologie a ochrany rostlin. Projekt je 

realizován v partnerství Univerzity Palackého v Olomouci a Mendelovy Univerzity v Brně. Primární 

cílovou skupinou projektu jsou studenti bakalářského a magisterského resp. inženýrského studia 

přírodovědných či zemědělských oborů obou vysokých škol. Oba partneři se v projektu podíleli na 

tvorbě vzdělávacích opor i pilotní výuce 25 nových a inovovaných předmětů. Multimediální 

vzdělávací opory pro přednášky a laboratorní cvičení, včetně video záznamů vybraných přednášek 

a výukových videozáznamů laboratorních postupů jsou umístěny na internetovém e-learningovém 

portálu http://www.fytochem.cz/. Portál umožňuje snadný přístup ke vzdělávacím materiálům, 

http://www.fytochem.cz/
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video prezentaci jednotlivých experimentů ze cvičení, streamování videa přednášek a samostatnou 

přípravu studentů formou testů. Prostřednictvím internetu má projekt potenciál oslovit širší cílovou 

skupinu v řadě dalších regionů ČR. 

Praktická výuka na PřF UP byla rozšířena zavedením biotechnologických a fytopatologických exkurzí 

v rámci předmětů KBC/BTCE, resp. BOT/FYTEX, které studentům umožňují kontakt s aplikační 

sférou. V současné době probíhá dokončování didaktických herních materiálů (pexesa, domina, 

tripleta, křížovky), které by měly usnadnit výuku a samostatnou přípravu studentů ve 

fytopatologických, mikrobiologických a mikroskopických předmětech. Tištěné materiály a aplikace 

s využitím interaktivní tabule budou poprvé využity v letním semestru 2014/15. 

Na půdě Univerzity Palackého v Olomouci se na řešení projektu podílejí tři pracoviště 

Přírodovědecké a Lékařské fakulty, které se zabývají výukou a výzkumem v oblasti Life Sciences: 

Katedra botaniky, Katedra biochemie PřF UP a Ústav imunologie LF UP. Na Mendelově univerzitě 

v Brně na řešení spolupracují taktéž tři pracoviště dvou fakult, a to Ústav biologie rostlin a Ústav 

pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty, a Ústav ochrany lesů 

a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty. Velkým přínosem pro pilotní výuku nových a inovovaných 

kurzů je i zapojení širokého spektra externích odborníků. Výuka na obou VŠ byla obohacena formou 

zvaných přednášek domácích a zahraničních odborníků. Řada těchto přednášek proběhne i v letním 

semestru 2014/15. Aktuální informace jsou zveřejňovány na informačním webu projektu 

http://info.fytochem.cz/. Zájemci jsou srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.fytochem.cz/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

Ve dnech 15. 1. až 13. 2. 2015 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

Horizont 2020  
 

 Část I – Vynikající věda 

o Akce Marie Skłodowska-Curie 

 Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

o Základní a průmyslové technologie  

 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

o Část III – Společenské výzvy  

 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-9
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-24
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-36
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-37
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-50
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-58
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-59
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-63
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-212
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 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující 
začleňování 

 Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti 
Evropy 

o Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

o Evropský inovační a technologický institut 

o Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

 Další programy a nástroje  

o Vzdělávání, Erasmus+ 

o Synergie se strukturálními fondy 

 Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

o Místa, stipendia, stáže  

 Zahraničí 

 Politika VaVaI  

o Další evropské iniciativy  

 Evropské technologické platformy 

 

 

 

 

 

 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-216
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-224
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-224
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%202/135.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%204.%202.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-228
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

Propojení podnikání a výzkumu 

 Kdy: 3. 2. 2015–18. 3. 2015  

 Kde: Různá místa konání 

Evropská komise v letošním roce pořádá opět sérii akcí zaměřených na podporu spolupráce 

mezi soukromým sektorem a sférou výzkumu, a to v rámci kampaně akcí Marie Sklodowska-Curie 

s názvem Bridging Business and Research. Seznam měst, kde se informační semináře uskuteční 

a podrobnosti o programu a registraci naleznete zde. 

Statistika výzvy Innovative Training Networks 

Výkonná agentura REA zveřejnila statistiku uzavřené výzvy ITN – Innovative Training Networks. 

Do výzvy bylo podáno 1567 projektů, ze kterých bude podpořeno okolo 115 (úspěšnost projektů je 

ve výši cca 7%). Hodnocení projektů by mělo začít v únoru, podpis grantových dohod se 

předpokládá v září 2015. Další informace naleznete zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

Partnerská burza v oblasti mikro a nanoelektronických technologií 

 Kdy: 18. 2. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 18. února 2015 organizuje Evropská komise (DG CONNECT) v Bruselu partnerskou burzu  

v oblasti mikro a nanoelektronických technologií. Jedná se o příležitost představit projektové 

záměry a navázat spolupráci na přípravě projektů do výzvy ICT-25-2015, a to ve třech oblastech: 

výzkumné a inovační akce (RIAs), inovační akce (IAs) a koordinační a podpůrné akce (CSAs). 

Přihlásit se je možné do 16. února 2015. Více informací o registraci, programu a struktuře akce 

naleznete zde. 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/akce/propojeni-podnikani-a-vyzkumu
https://mscabusiness.teamwork.fr/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/statistika-vyzvy-innovative-training-networks
http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/2015_01_19_news_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/partnerska-burza-v-oblasti-mikro-a-nanoelektronickych
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-generic-micro-and-nano-electronic-technologies
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Digital4EU fórum 

 Kdy: 24. 2. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 24. února 2015 organizuje Evropská komise (DG CONNECT) v Bruselu digitální fórum s cílem 

definovat nové prioritní oblasti v oblasti digitálních technologií. Akce je rozdělena na 4 workshopy: 

Jednotný digitální trh 2.0, bezpečnost a práva uživatelů v digitálním světě, digitální technologie  

a copyright a Smart Industry. Více informací o programu a registraci naleznete zde. 

Společný workshop EU–USA k bezpečnosti výzkumu v oblasti nano 

 Kdy: 12. 3. 2015–13. 3. 2015  

 Kde: Benátky (Itálie) 

V italských Benátkách se ve dnech 12.–13. března 2015 koná společný workshop EU (podpořený 

Evropskou komisí) a USA (podpořený Národní nanotechnologickou iniciativou, INI). Akce probíhá  

v rámci dialogu EU – USA „Bridging nanoEHS Research“. Účast je bezplatná, registrovat se můžete 

zde. 

Výroční konference ETP pro textilie 

 Kdy: 25. 3. 2015–26. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

V pořadí již 10. výroční veřejná konference Evropské technologické platformy pro textilie se koná 

ve dnech 25.–26. března 2015 v Bruselu. Součástí konference jsou 4 tematické sekce (udržitelné  

a funkční textilní materiály, vysoce výkonné materiály a technické aplikace, klíčové technologie  

a nové výrobní postupy a obchodní modely) a úvodní a závěrečné plenární zasedání věnované 

širším strategickým a politickým trendům. Další informace jsou dostupné zde. 

Kongres BioNanoMed 2015 

 Kdy: 8. 4. 2015–10. 4. 2015  

 Kde: Graz (Rakousko) 

Šestý ročník Mezinárodního kongresu Nanotechnologie v medicíně a biologii (BioNanoMed 2015) 

se koná ve dnech 8.–10. dubna 2015 v Grazu (Rakousko). Na programu jsou tato technická témata: 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/digital4eu-forum
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/save-date-digital4eu-stakeholder-forum-europes-new-digital-priorities-24-february-2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/spolecny-workshop-eu-usa-k-bezpecnosti-vyzkumu-v-oblasti-nano
http://us-eu.org/
http://www.sun-fp7.eu/events/upcoming-events/eu-us-bridging-nanoehs-research-efforts-a-joint-workshop-2015/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspele-materialy/akce/vyrocni-konference-etp-pro-textilie-1
http://www.textile-platform.eu/home/2015/1/19/10th-annual-etp-conference-25-26-march-2015-brussels-full-pr.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/kongres-bionanomed-2015
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Nanomaterials for Biomedical Applications & Regenerative Medicine; Nanotechnology for Detection, 

Diagnostics, Therapeutics & Monitorings; NanoPharmaceuticals & Drug Delivery Nanotechnology; 

and Advances in Nano–Oncology. Kongres je špičkovou platformou k představení společnosti/ 

instituce, k prezentaci portfolia výrobků a k navázání přímých kontaktů se zúčastněnými odborníky. 

Podrobnosti naleznete zde. 

Mezinárodní kongres SENN2015 

 Kdy: 12. 4.2015–15. 4. 2015  

 Kde: Helsinky (Finsko) 

Finský institut pro ochranu zdraví při práci (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) 

organizuje ve dnech 12.–15. dubna 2015 v Helsinkách (Finsko) Mezinárodní kongres k bezpečnosti 

nanočástic a nanotechnologií (SENN2015). Cílem akce je: examine and discuss safe practices in 

handling nanomaterials; to promote nanosafety at work with an emphasis on detection methods, 

tools and safer production processes; and to improve the understanding of the biological basis of 

nanosafety. Informace o programu a dalších praktických opatřeních jsou k dispozici zde. 

Výroční setkání 2015 ETP Photonics21 

 Kdy: 28. 5. 2015–29. 5. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

V Bruselu s ve dnech 28.–29. května 2015 koná výroční setkání 2015 Evropské technologické 

platformy Photonics21 nazvané “Photonics solutions for the European society”. Cílem akce je 

zejména informovat o novém partnerství veřejného a soukromého sektoru k evropské fotonice. 

Tento model spolupráce podporuje výzkum a inovace v oblasti fotoniky v programu Horizont 2020 

tím, že implementuje Víceletou strategickou cestovní mapu fotoniky. Akce se dále zaměří na řešení 

evropských společenských výzev, jako je energetická účinnost, bezpečné společnosti a zdraví,  

s pomocí fotoniky Podrobnosti jsou zde. 

 

 

 

http://www.bionanomed.at/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/nanotechnologie/akce/mezinarodni-kongres-senn2015
http://www.ttl.fi/senn2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/vyrocni-setkani-etp-photonics21
http://www.photonics21.org/Events/calendar.php?id=38346#38346
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Konference Reindustrializace Evropy: inovace a růst pracovních příležitostí 

 Kdy: 24. 6. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

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

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

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

zajištěna jejich globální konkurenceschopnost, vytvořena nová pracovní místa a podpořen 

udržitelný ekonomický růst. Více informací o konferenci naleznete zde. 

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

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Role klastrů v chytré specializaci a ekonomické transformaci regionů 

 Kdy: 27. 4. 2015–28. 4. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise pořádá ve dnech 27. a 28. dubna 2015 v Bruselu akci s názvem GROW Your 

REGIOn, jejímž cílem je nabídnout prostor k výměně názorů a zkušeností, jak mohou strategie 

chytré specializace a regionální klastry přispět k transformaci regionů a podpořit jejich hospodářský 

růst. Akce rovněž poskytne informace o tom, jak využít na regionální a meziregionální úrovni novou 

generaci evropských programů – Horizont 2020, COSME nebo ERDF. Podrobnosti naleznete zde. 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Konference o udržitelné budoucnosti EU farmářství 

 Kdy: 4. 3.2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 4. března 2015 se v Bruselu uskuteční konference věnovaná udržitelné budoucnosti v oblasti 

evropského farmářství. Akci organizuje Evropská kancelář pro životní prostředí společně s Dánskou 

radou pro životní prostředí a BirdLife Europe v čase, kdy začíná implementace nových pravidel 

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/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/role-klastru-v-chytre-specializaci-a-ekonomicke-transformaci
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8062&lang=en&title=SAVE%2DTHE%2DDATE%2DEuropean%2DConference%2D%27GROW%2Dyour%2DREGIOn%27
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-o-udrzitelne-budoucnosti-eu-farmarstvi
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společné zemědělské politiky EU (CAP) a nově jmenovaná Evropská komise začíná plně pracovat 

na své agendě. Více informací o akci, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

Zemědělské fórum 2015 

 Kdy: 31. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 31. března 2015 se v Bruselu uskuteční další ročník zemědělského fóra, které bude tentokrát 

zaměřeno na aktivity spojené s agendou zabezpečení produkce potravin a kvality životního 

prostředí napříč Evropou. Jedná se o tradiční setkání řady odborníků a relevantních zájemců  

o problematiku zemědělství, které každoročně přiláká účastníky z řad evropských institucí (Evropská 

komise), národních ministerstev, průmyslu, neziskových a nevládních organizací a mezinárodních 

organizací (vč. OECD a OSN). Více informací o fóru, včetně odkazu na registraci, naleznete zde. 

Přesné zemědělství: přidaná hodnota geoinformatiky 

 Kdy: 21. 4. 2015  

 Kde: Vídeň (Rakousko) 

Dne 21. dubna 2015 se ve Vídni (Rakousko) uskuteční specializovaný workshop na téma 

geoinformatiky v zemědělství, který bude analyzovat dosavadní zkušenosti s využíváním satelitního 

snímkování a přesného zaměřování v oblasti zemědělství, a to použitím technologií EO (Earth 

Observation) a GNSS. Seminář je určen pro širokou škálu odborníků ze zemědělské a ICT oblasti, 

průmyslu i akademické sféry. Více informací o akci, včetně registrace, naleznete zde. 

On-line databáze VaVaI projektů v oblasti lesnictví 

Evropská technologická platforma v oblasti lesnictví (FTP, Forest Based Sector Technology 

Platform) zveřejnila on-line databázi realizovaných výzkumných a inovačních projektů v oblasti 

lesnictví. Jedná se o přehled více než 180 projektů, které financovala Evropská komise v letech 

2007–2013. Odkaz na databázi, ve které lze vyhledávat informace podle zadaných kritérií (např. 

jméno příjemce, výstupy projektu apod.), naleznete zde. 

 

 

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/zemedelske-forum-2015
http://forumforagriculture.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/presne-zemedelstvi-pridana-hodnota-geoinformatiky
http://www.eurisy.org/event-precision-agriculture-the-added-value-of-geoinformation-and-lbs_32/online-registration
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/novinky/on-line-databaze-vavai-projektu-v-oblasti-lesnictvi
http://www.forestplatform.net/index.php?title=Main_Page
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ 

ENERGIE 

RIS3 a palivové články a vodík 

 Kdy: 22. 4. 2015–23.4.2015  

 Kde: Lyon (Francie) 

Ve dnech 22. a 23. dubna 2015 se bude ve francouzském Lyonu konat tematický workshop 

organizovaný společně Fuel Cells and Hydrogen JU a platformou S3, jehož účelem je podpořit 

spolupráci mezi regiony, které mezi své priority v oblasti chytré specializace řadí rozvoj technologií 

pro palivové články a vodík. Podrobnější informace budou k dispozici na stránkách S3 platformy 

zde. 

Evropský týden pro udržitelnou energii 2015 

 Kdy: 15. 6. 2015–19.6.2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Tradiční každoroční Evropský týden pro udržitelnou energii (EUSEW) – nejrozsáhlejší akce pořádaná 

Evropskou komisí na téma energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie – se bude  

v letošním roce konat ve dnech 15.–19. června. Podrobnosti o tom, jak se zapojit do aktivit EUSEW 

a další informace naleznete zde. 

Databáze subjektů z oblasti energetické účinnosti, obnovitelných energií  

a bioekonomiky 

V rámci sítě Danube-INCO.NET vzniká databáze všech relevantních subjektů, které působí v oblasti 

energetické účinnosti, obnovitelných energií a bioekonomiky v Podunajském regionu. Výstupem 

bude efektivní nástroj pro spolupráci, podporující konkrétní aktivity a usilující o vznik mezinárodních 

partnerství. Přihlásit se můžete zde. 

EEB-CZ – Platforma pro energeticky efektivní výstavbu 

V roce 2014 vznikla Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ), která 

sdružuje odborníky z celé ČR napříč obory za účelem inovativního řešení energeticky efektivních 

budov, rozvoje výzkumu a mezinárodní spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV). 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/ris3-a-palivove-clanky-a-vodik
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/evropsky-tyden-pro-udrzitelnou-energii-2015
http://www.eusew.eu/index.php
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/databaze-subjektu-z-oblasti-energeticke-ucinnosti-obnovitelnych
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/databaze-subjektu-z-oblasti-energeticke-ucinnosti-obnovitelnych
http://danube-inco.net/object/call/14095
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/eeb-cz-platforma-pro-energeticky-efektivni-vystavbu
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Platforma nabízí širokou škálu služeb pro firmy, veřejné výzkumné organizace i pro veřejnou 

správu, může pomoci např. zpracovat dotační audit nebo projektovou žádost. EEB-CZ také pořádá 

školení zaměřená na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti EEV. Podrobnosti naleznete zde. 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Elektromobilita ve městech 

 Kdy: 27. 2. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Workshop zaměřený na elektromobilitu ve městech se bude konat dne 27. února 2015 v Bruselu. 

Bude se věnovat především zkušenostem evropských měst se zaváděním a propagováním 

elektromobility a rolí národních i mezinárodních iniciativ v tomto procesu. Podrobnosti naleznete 

zde. 

Fórum Clean Sky 

 Kdy: 17. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 17. března se bude v Bruselu konat fórum společné technologické iniciativy Clean Sky 2  

s podtitulem "Breaking New Ground in Technologies, Partnerships and Innovation Chains". Clean 

Sky se věnuje technologickým inovacím, jejichž cílem je především snižování emisí a hluku 

produkovaných leteckou přepravou. Podrobnosti o programu a registraci naleznete zde. 

Mezinárodní konference k vědě o dopravě 

 Kdy: 21. 5. 2015–22. 5. 2015  

 Kde: Portorož (Slovinsko) 

Sedmnáctá mezinárodní konference věnovaná vědě o dopravě se bude konat ve dnech 21. a 22. 

května ve slovinském Portoroži. Konference pokryje 18 oblastí, mezi kterými jsou např. dopravní 

logistika, dopravní technologie, ekologie v dopravě, bezpečnost nebo infrastruktura. Podrobnější 

informace naleznete zde. 

 

http://www.eebcz.eu/cz/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/elektromobilita-ve-mestech
http://www.urban-mobility-solutions.eu/events/?c=search&month=2&year=2015&auid=10462f61
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/forum-clean-sky
http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-forum
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/mezinarodni-konference-k-vede-o-doprave
http://icts.sdzp.org/?lang=en
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ  

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Výzva ERA-Netu HERA – využití poznatků z minulosti 

ERA-Net HERA (Humanities in the European Research Area) vyhlásil výzvu, která je zaměřena na 

využití zkušeností z minulosti (Uses of the Past) k řešení současných problémů Evropy, jakými jsou 

identita, integrace, politická legitimita nebo kulturní dynamika. Do výzvy se mohou hlásit 

rovněž žadatelé z České republiky. Uzávěrka je 9. dubna 2015. Podrobnosti naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI  

– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Inovační fórum k otázkám kybernetické bezpečnosti a soukromí 

 Kdy: 28. 4. 2015–29. 4. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 28.–29. dubna 2015 organizuje v Bruselu Evropská komise (DG CNECT) fórum k otázkám 

kybernetické bezpečnosti a soukromí. Na akci budou mj. detailně představeny výzvy na předkládání 

projektů pro rok 2015 v oblasti Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust. Jedná se  

o jedinečnou příležitost k získání informací o aktuálních a budoucích prioritách v dané oblasti, budou 

diskutovány možnosti investic do stávajících výzkumných aktivit apod. Uzávěrka pro předkládání 

příspěvků na konferenci je 20. února 2015. Detailní informace jsou k dispozici na stránkách 

konference zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Výsledky výzvy Teaming zveřejněny 

Evropská komise oznámila dne 30. ledna 2015 výsledky první výzvy nástroje Teaming z programu 

Horizont 2020. Tyto nové granty pomohou snížit rozdíly v kvalitě výzkumu v jednotlivých členských 

státech a zvýšit konkurenceschopnost a růst v celé Evropě. V první etapě bylo vybráno 31 projektů, 

aby připravily  operační plány pro nová centra excelence ve spolupráci se špičkovými institucemi 

z celé Evropy. Projekty obdrží až 500 000 eur (14,5 milionu eur celkem) na vypracování těchto 

plánů nových center excelence nebo modernizace těch existujících. Česká republika obdržela  

3 granty na projekty NANOMATCON, ADWICE a HiLASE CoE. Tisková zpráva je zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/vyzva-era-netu-hera-vyuziti-poznatku-z-minulosti
http://heranet.info/hera-jrp-documents-1
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/akce/inovacni-forum-k-otazkam-kyberneticke-bezpecnosti-a-soukromi
https://www.cspforum.eu/2015
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/vysledky-vyzvy-teaming-zverejneny
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_cs.htm
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Stáže v EIT pro čerstvé absolventy 

Evropský inovační a technologický institute (EIT) zveřejnil výzvy na předkládání žádostí o stáže ve 

své centrále v maďarské Budapešti. Jedná se o stáže v následujících třech odděleních: Services 

and Finance Unit, Policy and Communications Unit and Directorate and Partnership Management 

Unit. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 20. února 2015. Více informací naleznete na stránce zde. 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Úloha patentů na digitálních trzích 

 Kdy: 17. 3. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) organizuje dne 17. března 2015 v Bruselu konferenci 

nazvanou „The Role of Patents – Innovation in a European Digital Single Market”. V návaznosti na 

digitální technologie a patenty budou diskutována následující témata: standardizace  

a interoperabilita; fragmentace a soutěž; kvalita patentů, licencování a agregace patentů;  

a provázanost s otevřenými inovacemi. Další informace včetně registrace jsou k dispozici zde. 

Pracovní plán Evropského sdružení pro standardizaci  

Evropské sdružení pro standardizaci CEN-CENELEC, které se věnuje evropským standardům  

v rozličných průmyslových odvětvích, zveřejnilo pracovní plán pro rok 2015 obsahující nejenom 

aktivity sdružení plánované na letošní rok, ale také přehled plánovaných standardů pro jednotlivé 

oblasti. Dokument naleznete pod odkazem zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Výroční konference EUA 2015 

Sdružení evropských univerzit (EUA) organizuje svoji letošní výroční konferenci nazvanou „Evropské 

univerzity ve výzkumu a inovacích – Lidé, politiky a partnerství“ ve dnech 16.–17. dubna 2015  

v Antverpách (Belgie). Akce se zaměří na úlohu univerzit ve VaI. Vlastní akci bude předcházet Valné 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/evropsky-inovacni-a-technologicky-institut/novinky/staze-v-eit-pro-cerstve-absolventy
http://eit.europa.eu/collaborate/careers
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/akce/uloha-patentu-na-digitalnich-trzich
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/european-digital-single-market-role-patents?search
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/pracovni-plan-evropskeho-sdruzeni-pro-standardizaci
http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2015_EN.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/vyrocni-konference-eua-2015
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shromáždění EUA s volbou nového předsedy a 5 nových členů Rady. Další informace včetně 

registrace jsou dostupné zde. 

6. Evropské fórum pro spolupráci vysokých škol a podniků 

Akce věnovaná spolupráci vysokých škol a podniků (European University-Business Forum) se koná 

ve dnech 5–6. března 2015 v Bruselu. Letošní ročník se zaměří na témata vztahující se k podnikání 

a podnikatelským vysokým školám, změnám a dopadům, lidem a inovacím, a v neposlední řadě na 

nové trendy této spolupráce. Více informací naleznete pod tímto odkazem (požadované heslo je 

NPEC) – poté budete mít přístup k programu, praktickým informacím a registraci. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Seminář k podpoře podniků ze strukturálních fondů EU 

Evropský institut veřejné správy (EIPA) organizuje ve dnech 16.–17. dubna 2015 v Maastrichtu 

(Nizozemí) seminář nazvaný „Evaluating EU Structural Funds Support for Business Growth and 

Innovation; Moving from 2007–2013 to 2014–2020“. Zahrnuty budou ilustrované prezentace, 

skupinové diskuse, procvičování a workshopy. Akce se zaměří na novou generaci programů  

a projektů na období 2014–2020, zvláště ve vztahu k podnikatelskému růstu, VaV a inovacím. 

Klikněte zde pro další informace. 

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

Nabídka hostitelských institucí v Německu pro MSCA 

Výzkumné instituce, univerzity a firmy v Německu nabízejí prostřednictvím kanceláře KoWi (Styčná 

kancelář německých výzkumných organizací) místa řešitelům projektů vědecké mobility (na úrovni 

post doc) akcí Marie Sklodowska-Curie. Nabídka se týká oblastí přírodních i humanitních věd. 

Průběžně aktualizovaný seznam pracovišť se zájmem o přijetí držitele grantu Marie Sklodowska-

Curie a další informace naleznete zde. 

Letní škola – buněčné modelové systémy 

Ve dnech 8.–12. června 2015 se bude konat v Římě sedmý ročník letní školy na téma Cell Model 

Systems. Kurz je určený pro mladé výzkumníky – Ph.D. s méně než pěti lety zkušeností. Uzávěrka 

pro podávání žádostí je 20. dubna. Podrobnosti naleznete zde. 

http://eua.be/events/upcoming/EUA-Annual-Conference-2015/Home.aspx
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/6-evropske-forum-pro-spolupraci-vysokych-skol-a-podniku
http://ubforum2015.teamwork.fr/
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/synergie-se-strukturalnimi-fondy/novinky/seminar-k-podpore-podniku-ze-strukturalnich-fondu-eu
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5701?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=1a1004452a-SF_Business_Growth1_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-1a1004452a-410713981
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/mista-stipendia-staze/zahranici/novinky/nabidka-hostitelskych-instituci-v-nemecku-pro-msca
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-614/
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/mista-stipendia-staze/zahranici/novinky/letni-skola-bunecne-modelove-systemy
http://www.cms3.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1:cell-model-systems-summer-school&catid=13:school
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POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 

Výroční konference ETP pro textilie 

V pořadí již 10. výroční veřejná konference Evropské technologické platformy pro textilie se koná 

ve dnech 25.–26. března 2015 v Bruselu. Součástí konference jsou 4 tematické sekce (udržitelné  

a funkční textilní materiály, vysoce výkonné materiály a technické aplikace, klíčové technologie  

a nové výrobní postupy a obchodní modely) a úvodní a závěrečné plenární zasedání věnované 

širším strategickým a politickým trendům. Další informace jsou dostupné zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/dalsi-evropske-iniciativy/evropske-technologicke-platformy/novinky/vyrocni-konference-etp-pro-textilie
http://www.textile-platform.eu/home/2015/1/19/10th-annual-etp-conference-25-26-march-2015-brussels-full-pr.html
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