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INFORMACE O SOUTĚŽI TA ČR – GAMA
Technologická

agentura

České

republiky vyhlásila dne 26. února
2015 druhou veřejnou soutěž ve
výzkumu a experimentálním vývoji
(dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické
agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu
GAMA.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu
a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.
Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 2. 2015 a končí dnem 15. 4. 2015 v níže uvedené hodiny:
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1.

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.

2.

Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59
hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

3.

Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou
přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč

musí

odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému

dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení
podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky
poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy
v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – NÁVRH
PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové
schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná
soutěž – program GAMA, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace



Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče



Příloha č. 2 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the
applicant



Příloha č. 3 – Schéma podprogramu 1 programu GAMA



Příloha č. 4 – Schéma realizace dílčího projektu



Příručka pro uchazeče GAMA PP1, 2. veřejná soutěž



Smlouva o poskytnutí podpory



Rozhodnutí o poskytnutí podpory



Všeobecné podmínky



Změna Všeobecných podmínek na verzi 3



Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://www.tacr.cz/hesk/
v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické
dotazy nebudou zodpovídány.
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K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné
soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ NA PODPORU
STANDARDNÍCH, JUNIORSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Grantová agentura ČR vyhlásila dne 16. února
2015 veřejné soutěže na podporu standardních,
juniorských

a

mezinárodních

projektů

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová

agentura

ČR

vyhlašuje

veřejnou

soutěž

na

podporu

standardních projektů

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.
Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015.
Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce "Důležité dokumenty".
Přílohy


Zadávací dokumentace_STD_2016
Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby




Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby
Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče jako právnické osoby k návrhu
grantového projektu jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel
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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová

agentura

ČR

vyhlašuje

veřejnou

soutěž

na

podporu

juniorských

projektů

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.
Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015.
Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce "Důležité dokumenty".
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů
Přílohy


Zadávací dokumentace_JN_2016



Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby



Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče jako právnické osoby k návrhu
grantového projektu jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů
s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant
projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.
Soutěž

na

mezinárodní

(bilaterální)

projekty

je

vyhlášena

ve

spolupráci

s: The public tender for international (bilateral) projects is open with the following partners:


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), (Information for German Applicants)



National Research Foundation of Korea (NRF),



Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan.

Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.
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Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015.
Zadávací dokumentaci pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání
způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce hlavního menu "Důležité dokumenty".
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů
Přílohy


Zadávací dokumentace_MEZI_2016



DFG_GACR_2016_Call



Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby



Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby



Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče jako právnické osoby k návrhu
grantového projektu jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel

INOVAČNÍ VOUCHERY – INFORMACE
Dovolujeme si Vás informovat o možnosti
využití tzv. Inovačních voucherů, které jsou
vyhlašovány jednotlivými kraji a umožňují
firmám sídlícím v těchto krajích získat dotaci
od 70 do 85 % na celkové náklady od 90 do
200 tisíc Kč bez DPH (podle kraje). Tyto
inovační vouchery jsou využitelné např. na testování a měření, studie proveditelnosti,
přístup k výzkumnému zařízení, navrhování prototypů, design produktu, analýzu
vhodnosti použití materiálu, technologický audit, či na optimalizaci operačních procesů
firmy, apod.
Inovační vouchery budou v průběhu roku 2015 vyhlašovány v několika krajích a v tuto chvíli
konkrétně v kraji Libereckém (vyhlášení 18. 02. 2015), v Kraji Vysočina (vyhlášení
březen 2015) a v Olomouckém kraji (druhá polovina 2015). Více informací naleznete níže.
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Víte-li, tedy, o firmách ve zmíněných krajích, se kterými byste chtěli spolupracovat, resp. které by
měly zájem spolupracovat s Vámi, neváhejte je oslovit s možností využití této dotace.
S inovačními vouchery máme již bohaté zkušenosti z posledních let. Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci pomohl zprostředkovat více než 20 úspěšných inovačních
voucherů

v

Olomouckém

a

Zlínském

kraji

za

více

než

4

miliony

Kč

(http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/udalosti/inovacni-vouchery.html). Budete-li
mít zájem o jakoukoliv pomoc, kontaktujte Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
(Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc. E-mail: petr.suchomel@vtpup.cz, www.vtpup.cz).
Inovační vouchery v Olomouckém kraji
http://www.kr-olomoucky.cz/inovacni-vouchery-cl-1090.html

Inovační vouchery v Jihomoravském kraji
http://www.jic.cz/voucher
Inovační vouchery v Kraji Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=vyh
Inovační vouchery v Libereckém kraji
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/podprogram-22-regionalni-inovacniprogram
Inovační vouchery v Karlovarském kraji
http://www.karp-kv.cz/cz/Stranky/Inovacnivouchery2015.aspx
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020
Ve dnech 16. 2. až 13. 3. 2015 byly
vyhlášeny nové výzvy v programu
Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.



Horizont 2020

o

Část I – Vynikající věda



Evropská rada pro výzkum



Budoucí a vznikající technologie



Výzkumné infrastruktury

o

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu



Základní a průmyslové technologie



Inovace v malých a středních podnicích (MSP)



Část III – Společenské výzvy



Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky



Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava



Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin



Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování
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Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy



Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti



Část V – Věda se společností a pro společnost



Evropský inovační a technologický institut



Finanční otázky, IPR a řízení projektů
Další programy a nástroje
Další programy a nástroje



EUREKA



Vzdělávání, Erasmus+



EURATOM
Politika VaVaI



Evropská politika výzkumu



Evropský výzkumný prostor

o

Hodnocení výzkumu

o

Mezinárodní spolupráce

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM
Nová výzva ERC advanced grants
ERC Advanced Grants jsou určeny na podporu vynikajících předních výzkumných
pracovníků, kteří se nacházejí v té fázi kariéry, kdy jsou již etablovanými vedoucími výzkumníky
s prokazatelnými výsledky své práce. Žadatelé musí prokázat, že mají průkopnickou povahu,
ambice a jejich vědecký návrh je nekonvenční. Výzva je otevřena výzkumníkům jakéhokoliv věku
a národnosti, kteří zamýšlejí uskutečnit svůj výzkumný záměr v jakémkoliv členském státu EU nebo
v přidružené zemi k H2020. ERC Advanced Grant se vztahuje na jakoukoliv vědeckou, technickou
a akademickou oblast.


ERC-2015-AdG sestává z jedné výzvy s jedinou uzávěrkou.



Kritérium hodnocení: vědecká excelence



Financování: až do výše 2,5 milionů EUR na výzkumný grant (v některých případech až
3,5 milionů EUR na výzkumný grant) Celkový rozpočet pro tuto výzvu je 630 milionů EUR.
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Více informací zde.
Na webových stránkách EURIDA Research Management byly uveřejněny strategické dokumenty
– tzv. scoping papers, z nichž budou vycházet pracovní programy Horizontu 2020 na období
2016–2017. Podrobnosti zde.

Seznam členů vědeckých panelů ERC pro výzvu StG-2014
ERC zveřejnila seznam členů jednotlivých vědeckých panelů, které hodnotily projektové návrhy
předložené do výzvy Starting Grants 2014. Seznam naleznete zde.
Noví viceprezidenti a členové Vědecké rady ERC
Novými viceprezidenty Vědecké rady ERC se stali profesoři Sierd Cloetingh z Holandska a Mart
Saarma z Estonska. Prof. Cloetingh bude zodpovídat za ERC aktivity v oblasti Physical Science and
Engineering, Prof. Saarma bude mít na starosti oblast Life Sciences. Oba dva již působili od roku
2009 (resp. 2011) jako řadoví členové Vědecké rady ERC. Současně se jmenováním nových
viceprezidentů zveřejnila Evropské komise rovněž jména tří nových členů Vědecké rady ERC, mezi
které se dostal Prof. Tomáš Jungwirth z Akademie věd ČR, Prof. Dame Janet Thornton z Velké
Británie a Prof. Fabio Zwirner z Itálie. Detailní tisková zpráva je k dispozici zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ
TECHNOLOGIE
The Brain Forum 2015


Kdy: 30. 3.2015–1. 4. 2015



Kde: Lausanne (Švýcarsko)

Ve dnech 30. března až 1. dubna 2015 se ve švýcarském Lausanne uskuteční mezinárodní fórum
věnované problematice výzkumu lidského mozku, aktuálním otázkám, iniciativám a vývoji
nejmodernějších technologií pro studium mozku. Bude diskutován aktuální vývoj celoevropských
iniciativ (Human Brain Project, HBP), výzvy, příležitosti a posun ve výzkumu. Fórum je zpoplatněno.
Více informací, včetně programu a registrace, naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
Konference PRACEdays15


Kdy: 26. 5. 2015–28. 5. 2015



Kde: Dublin (Irsko)

Vědecká a průmyslová konference PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) se koná
ve dnech 26.–28. května 2015 v Dublinu, Irsko, pod mottem “Enable Science Foster Industry”.
V návaznosti na konferenci se koná několik dalších satelitních akcí, takže uvedený týden bude
jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání, učení a sdílení. Program a registraci naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
Fórum Digital Enlightenment 2015


Kdy: 25. 3. 2015–26. 3. 2015



Kde: Kilkenny (Irsko)

Fórum Digital Enlightenment, které se uskuteční v dnech 25. a 26. března 2015 v Kilkenny (Irsko),
si klade za cíl zvýšit povědomí o měnícím se vztahu mezi vládami, jednotlivci a podniky v důsledku
využívání moderních technologií. Tématem letošního fóra, které je určeno pro antropology,
techniky, sociální vědce, podnikatele, designéry a pro lídry občanských sdružení, je “The Citizen
– Negotiating life in The Digital World.“ Registrace je otevřena do naplnění kapacity. Více informací
o registraci a programu naleznete zde.
Konference ICT 2015: Innovate, Connect, Transform


Kdy: 20. 10. 2015–22. 10. 2015



Kde: Lisabon (Portugalsko)

Ve dnech 20.–22. října 2015 se v Lisabonu (Portugalsko) uskuteční pod záštitou Evropské komise
největší evropská konference zaměřená na výzkum, vývoj a inovace v oblasti ICT. Informace
o předkládání návrhů na odborné sekce budou zveřejněny v průběhu února, samotná registrace
bude spuštěna v květnu. Další informace, včetně odkazu na registraci newsletteru pro zasílání
aktuálních informací o přípravách konference, jsou k dispozici pod odkazem zde.
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Záznam z akce: informační den Net Futures
Dne 6. února 2015 se v Bruselu uskutečnil informační den k výzvám v oblasti Net Futures (DG
CONNECT) pro rok 2015. Záznam z akce, včetně odkazů na jednotlivé prezentace, naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA
Mezinárodní sympozium o udržitelném rozvoji letectví 2015


Kdy: 31. 5. 2015–3. 6. 2015



Kde: Istanbul (Turecko)

Toto multidisciplinární mezinárodní symposium se uskuteční 31. května až 3. června
2015 v Istanbulu (Turecko). Výzkumníci, vědci, technici, odborníci a politici se budou zabývat
hlavními tématy jako energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj ve spojitosti s letectvím.
Registrace je otevřena do naplnění kapacity. Další relevantní informace, včetně programu,
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
Třináct nových ERA Chairs na zvýšení špičkového výzkumu napříč EU
Dne 13. února 2015 oznámila Evropská komise výsledky výzvy programu Horizont 2020 na ERA
Chairs. Třináct vysokých škol, technických ústavů a soukromých organizací z těch částí Evropy,
jejichž výkon v oblasti výzkumu a inovací nebyl tak dobrý jak by mohl být, získají po 2,5 mil. eurech
na rozvoj výzkumných kapacit prostřednictvím ustavení ERA Chairs. Portugalsko uspělo se
4 návrhy, Estonsko se 3, Kypr a Polsko získaly po 2 a Chorvatsko a Rumunsko po jednom. Více
informací naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST
Konference Věda 2.0 2015


Kdy: 25. 3. 2015–26.3.2015



Kde: Hamburg (Nemecko)

Ve dnech 25. až 26. března 2015 se v Hamburku (Německo) uskuteční konference Věda 2.0, která
se bude věnovat tématům jako otevřený přístup k datům a občanská a vědecká spolupráce. Jedním
z hlavních řečníků bude Jean-Claude Burgelman z DG RTD, který přednese příspěvek na téma
Veřejná konzultace k Vědě 2.0: Věda v tranzici. Konferenci bude 24. března předcházet Barcamp
Science 2.0 pod mottem “Opening up Science, crossing borders”. Registrace je otevřena do
naplnění kapacity. Další relevantní informace o akci, včetně programu, naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
INNOVEIT 2015


Kdy: 5. 5. 2015–7. 5. 2015



Kde: Budapešť (Maďarsko)

Ve dnech 5. až 7. května 2015 se v maďarské Budapešti uskuteční fórum Evropského inovačního
a technologického institutu (EIT) s cílem přilákat aktéry z jednotlivých fází inovačního řetězce
k diskuzi nad společnými výzvami a směry vývoje. Fórum je rovněž příležitostí navázat spolupráci
na přípravě návrhů projektů do nadcházejících výzev na nové KICs (Znalostní a inovační
společenství), a to v oblasti potravin a výroby, které budou vyhlášeny v roce 2016. Další relevantní
informace o akci, včetně programu a registrace, naleznete na stránce zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Seminář pro podnikající vědce


Kdy: 24. 3. 2015–25. 3. 2015



Kde: Manchester (UK)

Projekt HEKATE (Higher Education and Enterprises: Knowledge Alliances for the Training of
Entrepreneurs) organizuje pro doktorandy a postdoky workshop nazvaný „Enterprising
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Scientists: Generating Value and Opportunities“, který se koná ve dnech 24.–25. března 2015
v Manchesteru (UK). Další informace o zaměření workshopu a registraci naleznete zde.
12. ročník Severského fóra k IPR


Kdy: 24. 3. 2015–26. 3. 2015



Kde: Stockholm (Švédsko)

Tento summit, který se koná ve dnech 24.–26. března 2015 ve Stockholmu (Švédsko), patří mezi
nejdůležitější akce k IP ve Skandinávii. Zúčastní se ho mnoho expertů, od korporátních
a soukromých odborníků až po experty veřejného sektoru a poskytovatelů služeb, aby sdíleli své
zkušenosti a poznatky k tématům jako jsou: strategie IP, licencování, ochrana značek, otevřené
inovace, soudních sporů o duševní vlastnictví atd. Klikněte zde pro další informace a registraci.
Workshop k uvádění nápadů na trh


Kdy: 8. 4. 2015–10. 4. 2015



Kde: Hamburk (Německo)

Projekt HEKATE (Higher Education and Enterprises: Knowledge Alliances for the Training of
Entrepreneurs) organizuje pro doktorandy, začínající vědecké pracovníky a začínající podnikatele
workshop nazvaný “Turning ideas into business opportunities”. Akce se koná ve dnech 8. až 10.
dubna 2015 v německém Hamburku. Více informací naleznete zde.
Školící seminář k managementu výzkumu


Kdy: 21. 4. 2015–22. 4. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Společnost TuTech Innovation ve spolupráci s bruselskou kanceláří Sdružení Helmholtz nabízejí
účast na školícím kursu k managamentu výzkumu (ReMat), který se koná v Bruselu ve dnech
21. až 22. dubna 2015. Kurs je určen především začínajícím výzkumným pracovníkům, zvláště pak
kandidátům Ph.D. Další informace včetně registrace jsou k dispozici zde.
Zahájení nové iniciativy EU k transferu technologií
V lednu 2015 byl zahájen nový projekt PROGRESS-TT financovaný z rámcového programu Horizont
2020. Konsorcium tvoří devět mezinárodních vysoce kvalifikovaných partnerů zastupujících celý

13

3. číslo, ročník 2015

hodnotový řetězec transferu technologií. Cílem projektu je navrhnout a implantovat program pro
budování kapacit odborníků na TT. Program zahrne:


školení, workshopy a e-learning



intenzivní coaching a odborné vedení



lepší přístup k financím

Další informace naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA
Výsledky druhé uzavírky programu EUROSTARS
Program EUROSTARS zveřejnil výsledky druhé uzavírky podávání návrhů projektů po odsouhlasení
finanční podpory ze strany členských států. Z 356 podaných projektů bylo kladně vyhodnoceno 113
projektů a vybráno pro financování bylo 90 z nich, což představuje 25% úspěšnost. Z České
republiky byly vybrány 3 projekty. Detailní informace jsou k dispozici zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM
Zahájena spolupráce vzdělávacích sítí pro jaderné štěpení a fúzi
Dne 3. února 2015 bylo u příležitosti konání valného shromáždění sítě FuseNet v britském Culham
Centre for Fusion Energy podepsáno Memorandum o porozumění mezi vzdělávací sítí FuseNet
(European Fusion Education Network) a vzdělávací sítí ENEN (European Nuclear Education
Network). Další informace naleznete zde.
Únorové vydání zpravodaje F4E je online
Únorové vydání zpravodaje Fusion for Energy je nyní zveřejněno online. Obsahuje informace
o názorech dodavatelů na obchodní potenciál projektu ITER (Mezinárodní termonukleární
experimentální reaktor), o změnách ve vrcholovém managementu v Barceloně a další novinky
a oznámení. Nové číslo je k dispozici zde.
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
Studie EP: Deset technologií, které mohou změnit naše životy
Výzkumná služba Evropského parlamentu (European Parliamentary Research Service, EPRS) ve
spolupráci s oddělením pro výhledové studie zveřejnila v lednu 2015 hloubkovou analýzu deseti
různých vědeckotechnických trendů, které reflektují zájmy občanů, politiků a zákonodárců. Studie
poskytuje přehled o každém trendu včetně očekávaných i neočekávaných dopadů. Součástí je
i právní analýza, která popisuje procedurální a legislativní otázky nezbytné pro další kroky. Studie
je k dispozici zde.
Výstupy konference k mobilizaci univerzit aplikovaných věd do H2020
V Bruselu se dne 4. února 2015 konala jednodenní konference pod názvem "Mobilizing Univeristies
of Applied Sciences for Horizon 2020", kterou organizovala Bavorská aliance pro výzkum (BayFOR).
Záznam kanceláře z CZELO z této akce je k dispozici zde.
Směřování k ERA inovací
Evropská komise pořádá ve dnech 22. až 23. června 2015 v Bruselu konferenci na vysoké
úrovni věnovanou tématům otevřené vědy, ERA a inovacím. Konference se konkrétně zaměří na
ERA Roadmap, otevřený pracovní trh pro výzkumníky nebo podporu inovačního ekosystému. Další
informace jsou k dispozici zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU
Konference k dopadu věd
Konference k měření a prokazování společenských dopadů věd se koná ve dnech 4. až 5. června
2015 v Amsterodamu, Nizozemí. V letošním roce se akce zaměří na přechod od měření
hospodářského dopadu věd k měření společenského dopadu věd. Další informace jsou k dispozici
zde.
Veřejná konzultace k dosaženým cílům 7. Rámcového programu
Evropská komise zahájila 23. února 2015 veřejnou konzultaci k 7. RP pro výzkum a vývoj, který byl
realizován v období 2007–2013. Výsledky konzultace budou zahrnuty do celkového hodnocení
expertní skupiny na vysoké úrovni. Cílem konzultace je zlepšit implementaci navazujícího
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rámcového programu Horizont 2020. Jednotliví zájemci, výzkumníci, řešitelé, skupiny či výzkumné
organizace mohou přispět do 22. května 2015. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Akce IGLO Open k Východnímu partnerství
V Bruselu se dne 3. února 2015 konala akce IGLO Open ke spolupráci v oblasti výzkumu a inovací
se zeměmi Východního partnerství. Záznam kanceláře CZELO z akce naleznete zde a prezentaci
řečníka Thierry Devarse z Evropské komise (DG RTD) zde.
Zdroj informací: CZELO ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
V BRUSELU (HTTP://WWW.CZELO.CZ/CS)
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