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GAČR – vyhlášení soutěží na podporu projektů
Grantová

agentura

ČR

vyhlašuje veřejnou soutěž na
podporu

standardních,

mezinárodních a juniorských
projektů s předpokládaným
počátkem řešení v roce 2015.
Soutěžní lhůta všech schémat začíná 26. února 2014. Návrhy projektů je možné
podávat do 9. dubna 2014. Více viz níže.
Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.
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Text vyhlášení
Zadávací dokumentace pro standardní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit
Čestné prohlášení – právnická osoba
Čestné prohlášení – fyzická osoba
Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP
Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních
projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
National Research Foundation of Korea (NRF)
National Science Council of Taiwan (NSC)
Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.
Texty vyhlášení:
spolupráce s DFG
spolupráce s NRF
spolupráce s NSC
Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit
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Čestné prohlášení – právnická osoba
Čestné prohlášení – fyzická osoba
Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP
Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s
předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Text vyhlášení
Zadávací dokumentace pro Juniorské projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit
Čestné prohlášení – právnická osoba
Čestné prohlášení – fyzická osoba
Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

Checklisty k návrhům projektů – veřejná soutěž 2015
Checklist pro návrh standardního projektu – zobrazit
Checklist pro návrh juniorského projektu – zobrazit
Checklist pro návrh mezinárodního projektu – zobrazit
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Vyhlášení: Mobility mezi EU Austrálií, Japonskem
a Korejskou republikou
Evropská komise vyhlásila projekt na
podporu mobility a společných studijních
programů mezi EU a Austrálií, Japonskem
a Korejskou republikou. Více níže.

Do této výzvy spadají dva typy činností, konkrétně společné projekty mobility
a projekty společných vysokoškolských titulů.
Cílem podpory společných projektů mobility (JMP) je umožnit konsorciím institucí
postsekundární odborné přípravy nebo vysokoškolských institucí z partnerských
zemí EU realizovat společné studijní programy a programy odborné přípravy
a provádět mobilitu studentů a fakult. Součástí podpory je paušální částka určená na
financování administrativy a grantů pro studenty a akademické a administrativní
pracovníky.
Konsorcium žádající o poskytnutí grantu na společný projekt mobility ICI-ECP se
musí skládat z minimálně dvou institucí postsekundární odborné přípravy nebo
vysokoškolských institucí ze dvou různých členských států EU a minimálně dvou
takových institucí z partnerské země.
Maximální doba trvání společných projektů mobility je 36 měsíců. Zvláštní pozornost
bude věnována projektům, které zahrnují stáže a odborné praxe.
Cílem podpory projektů společných vysokoškolských titulů (JDP) je rozvoj
a provádění programů zakončených dvojitými/dvojnásobnými nebo společnými tituly.
Součástí podpory je paušální částka určená na financování prací spojených
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s přípravou programů, administrativy a grantů pro studenty a akademické
a administrativní pracovníky.
Konsorcium žádající o poskytnutí grantu na projekt společných vysokoškolských
titulů ICI-ECP se musí skládat z minimálně dvou vysokoškolských institucí ze dvou
různých členských a minimálně dvou institucí z partnerské země. Maximální doba
trvání projektů společných vysokoškolských titulů je 48 měsíců.
Zvláštní pozornost bude věnována žádostem týkajícím se projektů společných
vysokoškolských titulů.
Žádosti musí být předloženy jak v EU, tak i prováděcím institucím v Austrálii
((Australian Government – Department of Education), v Japonsku (Japonská
organizace služeb pro studenty (Japan Student Services Organisation – JASSO)),
a v Korejské republice (Národní korejská nadace pro výzkum (National Research
Foundation – NRF)).
Žádosti předkládané jménem hlavní instituce v EU musí být zaslány Výkonné
agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nejpozději do 15. května
2014.
Žádosti musí být zaslány na adresu:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-ICI ECP Call for proposals 24/13
BOUR 02/17
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bližší informace je možné nalézt na odkazu zde.
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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH
ČESKO-ARGENTINSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
V rámci aktivity mezinárodní spolupráce
ve

výzkumu

mobility

a

vývoji

výzkumných

na

podporu

pracovníků

a pracovnic MOBILITY a v souladu se
Základní dohodou o vědeckotechnické
spolupráci

mezi

Československou

socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou v Praze dne
12. května 1974, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu
k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů
s dobou řešení 2015–2016.
Návrh

společného

výzkumného

projektu

musí

být

vypracován

a

spolu

s požadovanými přílohami odeslán na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději
do 15. 5. 2014 do 24.00 hodin.
Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce
mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to
formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení
mezinárodních projektů základního výzkumu.
Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté,
přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory
projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než
třikrát. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro
navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za
účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného
k podpoře z jiných zdrojů financování.
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Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních
a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy
vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve
státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady
(ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast
výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších
setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo
nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.
KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ NÁVRHU PROJEKTU
Přijímají se návrhy společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou
řešení 2015–2016 (od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016) z následujících vědních
oblastí:
a. informační a komunikační technologie;
b. přírodní vědy a biotechnologie;
c. nové materiály a nanotechnologie;
d. lékařské vědy (včetně farmaceutických věd);
e. výzkum klimatu a životního prostředí.
Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu
základního výzkumu definovaného podle článku 2. 2. písm. e) Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného
výzkumného projektu podporu o maximální výši 160.000,- Kč/rok, tj. 320 000,- Kč
na celou dobu řešení.
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V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:
krátkodobé pobyty o délce trvání 1–15 dní;
dlouhodobé pobyty o délce trvání 1–3 měsíce.
Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na
cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyčísluje český řešitel
společného výzkumného projektu sám, přičemž maximální výše příspěvku, který
poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční
cesty je stanovena na 50.000,- Kč.
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou
částí týmu jeho řešitelů v České republice a argentinskou částí týmu jeho
řešitelů v Argentině, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu
jeho řešitelů v České republice a argentinskou částí týmu jeho řešitelů v Argentině
musí být po obsahové a tematické stránce totožné.
Návrh společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho
hlavního řešitele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet
větší počet spolupracujících institucí.
Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá
prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce – části "Formuláře",
a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém.
Kompletní informace o výzvě najdete zde.
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Koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta
2015–2022 (oblast zdravotnictví)
Ministerstvo

zdravotnictví

oznamuje, že dne 22. ledna
2014 schválila vláda České
republiky
dokumenty

výzkumu

a

vývoje

na

dva

léta

koncepční
2015–2022,

a to „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022“ (dále jen „Koncepce“)
a „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta
2015–2022“ (dále jen „Program“).
Jedná se o základní koncepční materiály vymezující způsob poskytování finanční
podpory

z veřejných

zdrojů

(účelová

a

institucionální

podpora)

v oblasti

zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Koncepce i Program jsou
zpracovány v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky
v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti zdravotnictví
a v souladu s předpisy Evropské unie. Oba dokumenty tematicky vycházejí z vládou
schválených Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací a pokrývají celou jednu prioritu, a to prioritu č. 5: Zdravá populace.
Základním a hlavním cílem Koncepce je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně
zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace
a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice. Koncepce
stanovuje strategické oblasti zdravotnického výzkumu, identifikuje předpokládané
výsledky a definuje indikátory tak, aby zdravotnický výzkum v České republice
nezůstával pozadu oproti trendům ve světě, především v Evropské unii. Koncepce
bude realizována zejména prostřednictvím programů výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, které jsou financovány z účelové podpory dle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a dále cestou rozvoje výzkumných
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organizací, které jsou podporovány z institucionální podpory rovněž dle zákona
č. 130/2002 Sb.
Program je realizačním dokumentem Koncepce a jsou v něm naplánovány jednotlivé
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb.
v letech 2015–2022 s tím, že první soutěž bude vyhlášena již v roce 2014 se
zahájením poskytování podpory v roce 2015. Celkové výdaje na období trvání
Programu jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním
veřejných soutěží a ve vazbě na očekávanou průměrnou délku projektů (3–5 let)
a předpokládají se ve výši cca 7 891 mil. Kč, z toho 7 100 mil. Kč z výdajů státního
rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování programu bude
realizováno podle možností státního rozpočtu. Detailně budou podmínky podpory
a výběru projektů řešeny v zadávací dokumentaci k jednotlivým výzvám.
Koncepce (včetně příloh) a Program jsou níže připojeny v plném znění.
Doporučujeme všem uchazečům o poskytnutí podpory se s těmito dokumenty
podrobně seznámit.
Přílohy:
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (PDF, 698Kb)
Přílohy Koncepce (PDF, 24822Kb)
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta
2015–2022 (PDF, 269Kb)
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Pozvánka na konferenci: Ph.D. existence: česko-slovenská
psychologická konference (nejen) pro doktorandy
a o doktorandech

Srdečně Vás zveme na další ročník konference „PhD existence: česko-slovenská
psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“, která se
uskuteční ve dnech 19. až 20. 5. 2014 v Uměleckém centru Univerzity Palackého
v Olomouci – Konvikt.
Konference je rozdělena do několika tematických okruhů: Hlavní téma: Mašinky
v psychologii.
Subtémata:
1 – Tvorba a vývoj nových originálních psychodiagnostických metod či jejich
převod a standardizace.
2 – Interaktivní a na problém zaměřená výuka v psychologii.
3 – Zkušenosti se studiem Ph.D. v ČR a v zahraničí.
4 – Disertační a další výzkumné projekty ve formě přednášky, posteru nebo
workshopu.
Podrobnější

informace

můžete

nalézt

na

webové

adrese:

http://contexo.cz/cs/phdexistence4.
Těšíme se na Vás! PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. a PhDr. Eva Maierová (Katedra
Psychologie UPOL).
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Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé naší konference,
dovolte mi na tomto místě napsat pár úvodních slov k blížící se již tradiční konferenci
s názvem Ph.D. existence česko-slovenská psychologická konference (nejen)
pro doktorandy a o doktorandech na téma Souběhy. Letos bychom vás rádi
upozornili na základní linie témat, které pro vás připravujeme. Hlavní téma je
nazváno jako „Mašinky v psychologii.“ Soudobé a aktuální psychologické poznání
člověka v jeho bio-psycho-socio- spirituálních souvislostech představuje významnou
poznatkovou základnu, o níž se lze opřít při práci s našimi klienty a při realizaci
našich výzkumů. Právě výzkumy, které provádíme, obohacují naše poznání člověka,
jeho prožívání a chování. Domníváme se, že přínosné pro praxi a výzkum
v psychologii je hledání a propojování různých věd, které se s psychologií navzájem
obohacují. Rádi bychom se nyní zaměřili na objektivní metody zkoumání člověka
a její možnosti aplikace do praxe. Z tohoto vychází hlavní téma Mašinky
v psychologii, u něhož si klademe za cíl hledat a diskutovat možnosti využití
objektivních rehabilitačních a psychofyziologických metod v našich výzkumných
záměrech a v neposledním řadě při vlastních praxích. V aktuálním poznání jak
v zahraničí, tak v České republice jsou často publikovány výzkumy účinnosti
neurorehabilitace, biofeedbacku, které jsou na mnoha pracovištích již také součástí
léčby našich klientů. Významná a zajímavá sdělení z výzkumů nalézáme v oblasti
dopravní psychologie. Dále nelze opomenout výzkumy a přínos v poznávání člověka
v rámci oboru psychofyziologie, která zjednodušeně zkoumá prožívání a chování
člověka v zrcadle jeho fyziologických procesů.
Další linie konference představují témata z oblasti vývoje a standardizace
psychodiagnostických metod, zkušeností s Ph.D. studiem a interaktivní a na
problém zaměřené výuky v psychologii. Rádi bychom na naší konferenci výše
zmíněném věnovali prostor a společně se zvanými odborníky, kteří se touto
problematikou zabývají, hledali souběhy jejich zkušeností se zkušeností naší.
Samozřejmě vítáme přednášky, workshopy a postery odlišného zaměření.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

12

3. číslo, ročník 2014

Na závěr nám všem přeji, ať ve společných diskuzích vznikne zázemí pro další
spolupráci, podporu, ale i nezbytné ocenění. Těšíme se na společné setkání
a sdílení v Olomouci.
Vedoucí programového výboru Roman Procházka (převzato z webu).
Název projektu: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné
přípravy studentů UP pro praxi, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0143.

Univerzita Palackého
v Olomouci
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Novinky v evropském výzkumu a Horizontu 2020
Ve dnech 15. 2. 2014 až 13. 3. 2014 byly
vyhlášeny

nové

výzvy

v programu

Horizont 2020.
Výzvy H2020 v kompletním přehledu
můžete najít zde.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, Brusel
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Finance, management, duševní vlastnictví
Další informace a analýzy
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
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Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
EURATOM
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Výzvy Horizont 2020 a další
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

15

3. číslo, ročník 2014

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Vědní politika
Zapojení Švýcarska do programu Horizont 2020
Na Portálu pro účastníky je zveřejněna informace o způsobu zapojení švýcarských
subjektů do projektů programu Horizont 2020: jelikož projednávání Dohody
o přidružení Švýcarska k programu H2020 bylo zastaveno, bude se Švýcarsko
zapojovat do projektů jako 3. země bez automatického nároku na finanční příspěvek
z programu. Informace je dostupná zde.
Platforma k politice inovací (IPP)
Nová interaktivní platforma IPP je společnou iniciativou Organizace pro hospodářkou
spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové banky. Jejím účelem je poskytnout politikům
z celého světa jednoduchý a uživatelsky přátelský nástroj, který jim usnadní
formulování politik v oblasti inovací. Vstoupit do platformy můžete zde.
Únorové zasedání Rady COMPET (část výzkumu)
Ve

dnech

20.–21.

února

2014

proběhlo

v Bruselu

zasedání

Rady

pro

konkurenceschopnost, přičemž problematika výzkumu, vývoje, inovací a vesmíru
byla na programu druhého dne. Ministři schválili Závěry Rady ke zprávě Komise
o pokroku ve vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA) v roce 2013 – text
Závěrů v češtině zde a zpráva EK zde. Rada dále vzala na vědomí informaci
řeckého předsednictví o stavu projednávání partnerství veřejného a soukromého
sektoru v oblasti výzkumu a inovací (PPPs) v rámci tzv. Inovačního investičního
balíčku (poslední kolo jednání zástupců předsednictví a Evropského parlamentu
proběhlo 19. 2. t.r.). Balíček obsahuje devět návrhů, z nichž čtyři spadají pod článek
185 a pět pod článek 187 Smlouvy o EU. EK dále představila Zprávu o pokroku při
navazování vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). V následné
diskusi Rada posuzovala způsoby zdokonalení spolupráce obou organizací při řešení
projektů v oblasti kosmické politiky. V rámci bodu Různé vzala Rada na vědomí
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informaci EK o mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, která se zvláště zaměřila
na stav projednávání dohod o přidružení k rámcovému programu Horizont 2020.
Tisková zpráva ze zasedání Rady COMPET v plném znění je k dispozici zde.
ERA Chairs Podpora výzkumných kapacit v 11 regionech
Jedenáct univerzit a technických institutů v méně rozvinutých regionech EU získá až
2,4 milionu eur na podporu svých výzkumných kapacit, oznámila Máire GeogheganQuinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu. Tato iniciativa si klade za cíl
překlenout rozdíly v inovačních kapacitách regionů tím, že přiláká špičkové
akademické pracovníky do vybraných lokalit - jedním z úspěšných subjektů je
i Masarykova univerzita v Brně. Tiskovou zprávu včetně seznamu projektů, které
budou finančně podpořeny v rámci pilotní výzvy ERA Chairs v 7. RP, lze nalézt zde
(angličtina) a zde (v češtině).
Finance, management, duševní vlastnictví
Seminář COST k transferu technologií
Seminář pod názvem „COST Actions: A Great Opportunity as Incubators for
Molecular Science and Technology” se koná ve dnech 27.–28. března 2014
v Bruselu.

Poskytnuty

dovednostem,

budou

obchodnímu

informace
networkingu,

k právním

otázkám,

rizikovému

manažerským

kapitálu,

politickým

mechanismům a stimulaci transferu technologií z Akcí COST. Představeny budou
úspěšné příklady spin-offů vzniklých či fungujících v rámci CMST Akcí (Chemistry
and Molecular Sciences and Technologies). Podrobnosti naleznete zde.
Školící kurs k projektovému řízení a finančním zprávám
Společnost Europe Media organizuje ve dnech 15.–16. května 2014 ve Vídni
(Rakousko) dvoudenní školení, na kterém budou představeny první klíčové kroky
k napsání projektu do rámcového programu Horizont 2020. Dále budou poskytnuty
praktické tipy ke správné implementaci projektu a finančnímu řízení a podávání
zpráv. Klikněte zde pro další informace a registraci.
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Seminář k rešeršním zprávám a písemným vyjádřením EPO
Akademie Evropského patentového úřadu (EPO) organizuje ve dnech 9.–11. dubna
2014 v italském Římě seminář, který se zaměří na rešeršní zprávy a písemná
vyjádření vydaná úřadem EPO a na způsoby jejich interpretace. Vysvětlena bude
základní terminologie i výjimečné situace. Další informace jsou dostupné na webové
stránce akcí EPO (zadáním data konání do vyhledávače).
Další informace a analýzy
Výroční konference EARTO 2014
Evropské sdružení výzkumných a technologických organizací (European Association
of Research and Technology Organizations, EARTO) organizuje svou výroční
konferenci ve dnech 8.–9. května 2014 ve Vídni, Rakousko. Cílem konference
nazvané „How Can RTOs Support the Re-industrialization in Europe” je poskytnout
klíčovým zástupcům průmyslu, institucí EU a výzkumným a technologickým
organizacím prostor pro diskusi o průmyslových strategiích a výzkumných potřebách,
provázat je s činnostmi RTOs a definovat, jak by mohly v budoucnu podpořit
evropský průmysl. Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné zde.
Zpravodaj JRC – leden/únor 2014
Nové číslo zpravodaje Společného výzkumného střediska EK (JRC) na leden/únor
2014 obsahuje úvodník komisařky pro výzkum, inovace a vědy Màire GeogheganQuinn a hlavní zpráva je věnována aktivitám JRC v oblasti zabezpečení dostatku
potravin a jejich bezpečnosti. Dále obsahuje informace o žebříčku EU k průmyslovým
investicím do VaV, o obnovitelných energiích či o nedostatku osmi kovů, které se
užívají v nízkouhlíkových energetických technologiích. Zpravodaj je zde.
Partnerství v oblasti výzkumu a inovací mezi EU a Indií – výzva
Evropská komise zveřejnila v rámci partnerství mezi EU a Indií výzvu na předkládání
návrhů projektů do oblastí životního prostředí, biotechnologií, dopravy, energetiky,
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zdraví a ICT. Uzávěrka pro podávání návrhů projektů je 21. března 2014. Více
informací, včetně veškeré dokumentace, naleznete zde.
Výzva k abstraktům na Genderový summit 2014
V Bruselu se ve dnech 30. června až 1. července 2014 koná již 4. ročník
Genderového summitu, který se zaměří na téma „From Ideas to Markets: Excellence
in mainstreaming gender into research, innovation, and policy“. V současnosti je až
do 30. března 2014 otevřena výzva k zasílání abstraktů. Detaily jsou dostupné na
webu summitu.
Synergie strukturálních fondů s H2020 a implementace kohezní politiky
Synergie mezi H2020 a SF byly prezentovány zástupkyní vedoucího oddělení
Competence Centre Smart and Sustainable Growth na DG REGIO Katjou Reppel
v rámci zasedání vedoucích styčných kanceláří (IGLO Core) dne 4. února 2014
– zápis zde (včetně odkazu na prezentaci). Problematiku implementace legislativního
balíčku ke kohezní politice představila Emmeline Allioux ze Stálého zastoupení
Francie při EU na zasedání Pracovní skupiny IGLO pro strukturální fondy dne
14. února 2014 – záznam kanceláře CZELO zde.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
Akce k evropskému výzkumu
2. konference JPI HDHL
Dne 28. března 2014 se v Bruselu uskuteční 2. ročník konference společné
programové iniciativy v oblasti zdraví „Healthy Diet for a Healthy Life“. Účastníci
budou informováni o pokroku v této programové iniciativě a o stavu příprav tzv.
implementačního plánu. Více informací, včetně registrace, naleznete na stránce zde.
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Fórum o kvalitě a bezpečnosti ve zdravotní péči
Ve dnech 8.–11. dubna 2014 se v Paříži uskuteční 19. ročník fóra o kvalitě
a bezpečnosti ve zdravotní péči. Fórum, které podle předpokladů přiláká na 3000
účastníků z 80 zemí světa, si klade za cíl mj. diskutovat nad otázkami kvality
a bezpečnosti zdravotní péče a sdílet nové zkušenosti a znalosti mezi odlišnými
komunitami. Konference je zpoplatněna. Více informací naleznete na stránce zde.
Mezinárodní konference Med-e-tel
Ve dnech 9. – 11. dubna 2014 se v Lucemburku uskuteční mezinárodní konference
věnovaná eHealth, telemedicíně a oblastem ICT a zdraví pod názvem „Med-e-tel“.
Akci organizuje Mezinárodní společnost pro telemedicínu a eHelath a Mezinárodní
federace národních asociací pro telemedicínu. Konference je zpoplatněna. Více
informací o konferenci naleznete na stránkách zde.
Fórum pro e-zdraví 2014
Ve dnech 12.–14. května 2014 se v Aténách (Řecko) uskuteční fórum věnované
problematice eZdraví (eHealth). Plenární sekce a řada příležitostí navázat kontakty,
program zaměřený na průmysl a iniciativy v oblasti tvorby pracovních míst – to jsou
jen vybrané části z nabídky bohatého programu fóra. V rámci akce bude rovněž
věnována pozornost iniciativě EIP- AHA (European Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing). Více informací o fóru bude postupně zveřejňováno na stránce
zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
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Další programy a informace
Projekty ERA-NET v oblasti bioekonomiky
Evropská komise vydala publikaci věnovanou projektům ERA-NET financovaným
v 6. a 7. Rámcovém programu v oblasti bioekonomiky. Publikace je k dipozici zde.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Konference ke euro-středomořské spolupráci v oblasti textilního sektoru
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) ve spolupráci
s Evropským univerzitním institutem organizuje ve dnech 24.–25. března 2014
v italské Florencii Euro-středomořskou konferenci o kreativitě, designu, inovacích
a práv k duševnímu vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu. Detaily jsou dostupné
zde.
Konference o digitálních knihovnách
Slovenská chemická knihovna organizuje ve dnech 31. března až 3. dubna 2014
v Jasné (Slovensko) konferenci k digitálním knihovnám, která se zaměří na digitální
uchovávání, přístup k digitálním sbírkám a digitální zpracovávání. Očekává se účast
expertů z celého světa. Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné
zde.
Informační den pro oblast bezpečné společnosti v H2020
Evropská komise pořádá dne 1. dubna 2014 v Bruselu informační den pro oblast
„Bezpečné společnosti“ (Secure Societies) v programu Horizont 2020. Budou
představeny detaily výzev H2020-DRS-2014, H2020-FCT-2014 a H2020-BES20014. V odpolední části proběhne prezentace projektových záměrů a možnost
navázat partnerství do projektů. Více informací, včetně programu a registrace,
naleznete na stránce zde.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

21

3. číslo, ročník 2014

Mezinárodní konference Med-e-tel
Ve dnech 9.– 11. dubna 2014 se v Lucemburku uskuteční mezinárodní konference
věnovaná eHealth, telemedicíně a oblastem ICT a zdraví pod názvem „Med-e-tel“.
Akci organizuje Mezinárodní společnost pro telemedicínu a eHelath a Mezinárodní
federace národních asociací pro telemedicínu. Konference je zpoplatněna. Více
informací o konferenci naleznete na stránkách zde.
16. ročník konference k podnikatelským informačním systémům
Konference k informačním systémům využívaných v oblasti podnikání, proběhne ve
dnech 27.–30. dubna 2014 v portugalském Lisabonu. Jedná se příležitost setkat se
s experty a vývojáři pokročilých systému využívaných při podnikání a v bussinesu.
Více informací o konferenci, včetně programu a registrace, naleznete zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů

PRACE 9. výzva
Výzkumná

infrastruktura

PRACE

(high-performance

computing)

otevřela

v pořadí 9. výzvu na projekty „Project Access“. Uzávěrka je 25. března 2014. Více
informací na stránce zde.
Další programy a informace
Prezentace z informačního den Future Internet
Prezentace z informačního dne pro oblast Future Internet, který se uskutečnil
31. ledna 2014 v Bruselu, naleznete pod odkazem zde.
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Strategie pro elektroniku
Zástupci klíčových společností evropského elektronického průmyslu předložili
Evropské komisi strategii pro dosažení globálního vedoucího postavení tohoto
průmyslu. Jedním z cílů je mj. zdvojnásobit produkci v odvětvích jako automobilový
průmysl, energetika, průmyslová automatizace a bezpečnost. Více informací
naleznete v tiskové zprávě zde.
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
Akce k evropskému výzkumu
Projekty výzkumu moří a oceánů
Dne 26. března 2014 pořádá Evropská komise v Bruselu konferenci, která představí
první výsledky projektů pod výzvami Oceans of Tomorrow. Konference bude
zahrnovat expertní panelovou diskusi, jejíž závěry by měly přispět k přístupu
k výzvám definovaným v programu Horizont 2020 podrobnosti a registraci naleznete
zde.
Business summit k dopravě
V Bruselu se 27. března 2014 bude konat akce s názvem „Transport Business
Summit 2014“ s podtitulem „Transport: Driving Europe´s economy“. Akce podpoří
diskusi mezi podnikatelskými lídry a politickými činiteli, a to především s ohledem na
otázku, jak může doprava podpořit růst a zaměstnanost v Evropě. Podrobnosti
naleznete zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
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Další programy a informace
Soutěž fotografií EUSEW
V rámci přípravy Evropského týdne pro udržitelnou energii (EUSEW) byla vyhlášena
fotografická soutěž s názvem „Is a picture worth of thousand words?“. Zájemci
mohou zasílat fotografie ilustrující energetickou účinnost, zdroje a technologie
obnovitelné energie nebo ekologickou dopravu. Příspěvky mohou být zasílány na
adresu dc@eusew.eu. Další informace o EUSEW naleznete zde.
Informační portál pro výzkum a inovace v dopravě
Pro oblast dopravy byl spuštěn nový informační portál s názvem TRIP „Transport
Research and Innovation Portal“. Portál obsahuje především novinky, které se
vztahují k výzkumným aktivitám na národních i evropské úrovni. Vstup na TRIP je
možný zde.
Copernicus Masters 2014
Od 15. dubna do 13. července 2014 se bude možné přihlásit do soutěže Copernicus
Masters 2014. Cílem soutěže je podpořit rozvoj aplikací, které využívají dat
z evropského programu Copernicus (dříve GMES – Global Monitoring for
Environment and Security). V letošním roce je Copernicus Masters otevřen
zájemcům z celého světa. Podrobnosti naleznete zde.
EURATOM
Informační den EURATOM
Tematický informační den k programu EURATOM se koná 28. března 2014
v Bruselu s cílem poskytnout obecné informace k Horizontu 2020 a detailněji
informovat o Pracovním programu EURATOM na léta 2014–2015 (Call for proposals
NFRP 2014-2015). Předběžný program je k dispozici zde a registrační formulář zde.
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Kursy k jaderné fúzi
Akademie pro fúzi nabízí v r. 2014 dva třídenní intenzivní kursy k jaderné fúzi, které
se konají v lokalitě poblíž nizozemského Eindhovenu. Na podzimní kurs (29.–31.
října 2014) se můžete přihlásit do 7. 10. t.r. Kurs je určen odborníkům z oblasti
výzkumu a vývoje jaderné fúze, tj. inženýrům, manažerům, vědeckým novinářům atd.
Další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
Akce k evropskému výzkumu
Konference o digitálních knihovnách
Slovenská chemická knihovna organizuje ve dnech 31. března až 3. dubna 2014
v Jasné (Slovensko) konferenci k digitálním knihovnám, která se zaměří na digitální
uchovávání, přístup k digitálním sbírkám a digitální zpracovávání. Očekává se účast
expertů z celého světa. Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné
zde.
Konference k výzkumu v oblasti výuky věd a matematiky
Ve dnech 1.–3. května 2014 se ve městě Famagusta (Kypr) koná 2. ročník
mezinárodní konference nazvané „Frontiers in Mathematics and Science Education
Research 2014” (FISER’14). Záměrem konference je prodiskutovat současné otázky
ve výzkumu v oblasti vzdělávání ve vědách a matematice. Další informace jsou
dostupné zde.
Evropa 2014: Humanitní vědy mezi minulostí a budoucností
Každoroční mezinárodní akademická konference se uskuteční 16. až 17. května
2014 v Litvě – Vilnius. Tentokrát pod názvem Evropa 2014: Humanitní vědy mezi
minulostí a budoucností. Součástí konference bude několik diskusí, knižních
prezentací a představení studentských výzkumných projektů. Bližší informace
naleznete zde.
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Euroscience Open Forum 2014
V Kodani se ve dnech 21. až 26. června 2014 uskuteční ESOF2014, které nabízí
platformu, kde se mohou setkat výzkumní pracovníci, novináři, politici, studenti
a organizace a diskutovat evropský výzkum a globální výzvy. Vědecký program,
který zahrnuje 8 témat, se skládá z úvodních přednášek, seminářů, workshopů
a poutavých formátů pro projednávání nejnovějšího výzkumu. Více informací zde.
Odpovědný rozvoj v polycentrickém světě: Nerovnost, občanství a střední třída
Dne 23. až 26. června 2014 se ve městě Bonn uskuteční 14. EADI (European
Association of Development Research and Training Institutes) General conference
na téma "Odpovědní rozvoj v polycentrickém světě: Nerovnost, občanství a střední
třída", tvořit ji bude přes 60 panelů. Bližší informace včetně registrace a poplatků je
možné najít zde.
Mezinárodní konference o vzdělávacích technologiích a počítačích
Ve dnech 22. až 24. září 2014 se v polské Lodži uskuteční Mezinárodní konference
o vzdělávacích technologiích a počítačích, která si klade za cíl umožnit výzkumným
pracovníkům budovat propojení mezi různými digitálními aplikacemi. Akce se bude
konat tři dny a bude zahrnovat širokou škálu prezentací. Více informací naleznete
zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
Další programy a informace
Konference New cluster policies for Central Europe and beyond
Dne 17. února 2014 se v prostorách reprezentace německého regionu BadenWürttemberg v Bruselu uskutečnila mezinárodní konference pod názvem " New
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cluster policies for Central Europe and beyond ". První část konference byla
zaměřena na obecné seznámení s tématem a uvedení do problematiky s ohledem
na následné diskusní panely, kde v rámci odpoledního panelu byly představeny
různé zkušeností zemí, které momentálně pracují na svých pilotních aktivitách
v projektu CluStrat. Více informací včetně zápisu je možné najít zde
Výzva k abstraktům na Genderový summit 2014
V Bruselu se ve dnech 30. června až 1. července 2014 koná již 4. ročník
Genderového summitu, který se zaměří na téma „From Ideas to Markets: Excellence
in

mainstreaming

gender

into

research,

innovation,

and

policy“.

V současnosti je až do 30. března 2014 otevřena výzva k zasílání abstraktů. Detaily
jsou dostupné na webu summitu.
Pomoc mladým studentům
Každé sedmé dítě v Evropě opustí školu předčasně. Následně má problém najít si
práci, což ovlivňuje i jeho psychické zdraví. Evropská unie se v rámci Strategie 2020
snaží o snížení předčasného ukončování školní docházky. Slouží k tomu i projekt
RESL.eu, který je stále v počáteční fázi. Za rok fungování se podařilo shromáždit
statistické informace o předčasném ukončování školní docházky v cílových zemích
a zmapovat způsob jakým se jednotlivé vzdělávací systémy s tímto problémem
vypořádávají. První výsledky průzkumu by měly být k dispozici na webových
stránkách projektu v květnu 2015. Více informací zde.
Výzva evropské komunitě SSH
Asociace Science Europe zveřejnila otevřený dopis z pera vědeckého výboru pro
společenské vědy. V dopise hodnotí účast výzkumníků z oborů společenských
a humanitních věd v předcházejících rámcových programech a vyzývá je, aby se
v hojné míře zapojovali do projektů programu Horizont 2020. Dokument naleznete
zde.
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VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ
A INOVACE

Akce k evropskému výzkumu
Seminář COST k transferu technologií
Seminář pod názvem „COST Actions: A Great Opportunity as Incubators for
Molecular Science and Technology” se koná ve dnech 27.–28. března 2014
v Bruselu.

Poskytnuty

dovednostem,

budou

obchodnímu

informace
networkingu,

k právním

otázkám,

rizikovému

manažerským

kapitálu,

politickým

mechanismům a stimulaci transferu technologií z Akcí COST. Představeny budou
úspěšné příklady spin-offů vzniklých či fungujících v rámci CMST Akcí (Chemistry
and Molecular Sciences and Technologies). Podrobnosti naleznete zde.
Konference o interakcích mezi univerzitami a průmyslem
Ve dnech 23.–25. dubna 2014 se ve španělské Barceloně uskuteční konference
věnovaná interakcím mezi univerzitami a průmyslovým sektorem. Sdílení nových
znalostí a konceptů vzájemné spolupráce, ale také možnosti rozvíjet stávající
a získat nové kontakty, to jsou jedny z témat konference. Akce je zpoplatněna. Více
informací, včetně registrace, naleznete na stránce zde.

Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
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Další programy a informace
Platforma k politice inovací (IPP)
Nová interaktivní platforma IPP je společnou iniciativou Organizace pro hospodářkou
spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové banky. Jejím účelem je poskytnout politikům
z celého světa jednoduchý a uživatelsky přátelský nástroj, který jim usnadní
formulování politik v oblasti inovací. Vstoupit do platformy můžete zde.
Výzvy na nové KICs
Evropský inovační institut (EIT) zveřejnil výzvy pro předkládání návrhů projektů do
dvou nových Znalostních a inovačních společenství (KICs). Jedná se o dvě témata,
a to v oblasti surovin (Raw materials – Sustainable Exploration, Extraction,
Processing, Recycling and Substitution) a zdraví (Innovation for Healthy Living and
Active Ageing). Uzávěrka pro podávání návrhů je 10. září 2014. Nové KICs budou
vybrány v prosinci 2014. Veškeré další informace a relevantní dokumenty jsou
k dispozici na stránkách EIT zde.
Synergie strukturálních fondů s H2020 a implementace kohezní politiky
Synergie mezi H2020 a SF byly prezentovány zástupkyní vedoucího oddělení
Competence Centre Smart and Sustainable Growth na DG REGIO Katjou Reppel
v rámci zasedání vedoucích styčných kanceláří (IGLO Core) dne 4. února 2014
– zápis zde (včetně odkazu na prezentaci). Problematiku implementace legislativního
balíčku ke kohezní politice představila Emmeline Allioux ze Stálého zastoupení
Francie při EU na zasedání Pracovní skupiny IGLO pro strukturální fondy dne
14. února 2014 – záznam kanceláře CZELO zde.
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA
Akce k evropskému výzkumu
Konference o interakcích mezi univerzitami a průmyslem. Ve dnech 23.–25. dubna
2014 se ve španělské Barceloně uskuteční konference věnovaná interakcím mezi
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univerzitami a průmyslovým sektorem. Sdílení nových znalostí a konceptů vzájemné
spolupráce, ale také možnosti rozvíjet stávající a získat nové kontakty, to jsou jedny
z témat konference. Akce je zpoplatněna. Více informací, včetně registrace,
naleznete na stránce zde.
Výzva k příspěvkům – FISER´14 - Konference k výzkumu v oblasti výuky věd
a matematiky
Ve dnech 1.–3. května 2014 se ve městě Famagusta (Kypr) koná 2. ročník
mezinárodní konference nazvané „Frontiers in Mathematics and Science Education
Research 2014” (FISER’14). Záměrem konference je prodiskutovat současné otázky
ve výzkumu v oblasti vzdělávání ve vědách a matematice. Další informace jsou
dostupné zde.
Výzvy Horizont 2020 a další
Portál pro účastníky Horizont 2020 – otevřené výzvy
Přehledná tabulka výzev 7. RP, Horizont 2020 a dalších programů
Další programy a informace
Výzvy na nové KICs
Evropský inovační institut (EIT) zveřejnil výzvy pro předkládání návrhů projektů do
dvou nových Znalostních a inovačních společenství (KICs). Jedná se o dvě témata,
a to v oblasti surovin (Raw materials – Sustainable Exploration, Extraction,
Processing, Recycling and Substitution) a zdraví (Innovation for Healthy Living and
Active Ageing). Uzávěrka pro podávání návrhů je 10. září 2014. Nové KICs budou
vybrány v prosinci 2014. Veškeré další informace a relevantní dokumenty jsou
k dispozici na stránkách EIT zde.
Vyhlášení soutěže „Evropská cena Karla V. – José Manuel Durão Barroso“
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Radní pro vzdělání a kulturu španělské oblasti Extremadura společně s generálním
ředitelem pro vnější vztahy a ředitelem nadace Evropská akademie v Yuste vyhlásili
soutěž o granty ve výzkumu a mobilitě v oboru evropských studií. Letošní grantové
schéma se nazývá „Evropská cena Karla V. – José Manuel Durão Barroso“ a jeho
tématem je „Historie, paměť a evropská integrace z hlediska transatlantických vztahů
Evropské unie“. Podrobnosti zde.

Zdroj: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO
Brusel a web MŠMT.
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