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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 14. 2. 2016 až 14. 3. 

2016 byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v  kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 
 

Přehled aktérů VaVaI v Bruselu – 1. AKTUALIZACE 

Kancelář CZELO aktualizovala přehled aktérů VaVaI, kteří působí v Bruselu. Jedná se o seznam 

kontaktů na jednotlivé styčné kanceláře pro výzkum, relevantní zastoupení asociací (národních, 

evropských i mezinárodních), univerzit, výzkumných ústavů a sdružení, technologických 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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platforem, relevantních českých zastoupení v Bruselu a evropských institucí. 

Přehled naleznete zde (verze z února 2016). 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

Veřejná konzultace o budoucích a vznikajících technologiích (FET) a matematice v 

H2020 

Evropské komise spustila veřejnou konzultaci týkající se FET Proactive, FET Flagships a 

matematického výzkumu v části vynikající věda programu Horizont 2020. Cílem je určit oblasti, ve 

kterých by se měl realizovat další výzkum, a do kterých by se mělo investovat. Výsledky 

konzultací budou Komisí použity pro přípravu pracovního programu FET pro období 2018 – 2020. 

Více informací naleznete zde.  

Pět českých vědců získalo Consolidator Grant Evropské rady pro výzkum 

Evropská rada pro výzkum vyhlásila 302 vítězů Consolidator Grant výzvy z roku 2015. Těmto 

vynikajícím vědcům bylo celkově rozděleno 585 milionů euro. Mezi úspěšnými předkladateli jsou 

rovněž dva čeští vědci, kteří řeší svůj projekt na české instituci, a to 

• Michal Otyepka, 2D-CHEM, Univerzita Palackého v Olomouci 

• Jana Roithová, IsoMS, Univerzita Karlova v Praze 

Další tři výzkumníci české národnosti uspěli se svými projekty na zahraničních institucích. Přehled 

úspěšných projektů a celkové statistiky výzvy naleznete v tiskové zprávě. 

Projekty klíčových technologií (KET) z prvních výzev Horizontu 2020 

Evropská komise zveřejnila přehled projektů financovaných v oblastech tzv. klíčových technologií 

(Key Enabling Technologies, KETs) v prvních výzvách programu Horizont 2020. Jedná se o 

projekty v následujících oblastech: energeticky účinné budovy, továrny budoucnosti, udržitelný 

zpracovatelský průmysl a biotechnologie. Přehled projektů a další informace naleznete zde. 

Evropský parlament zveřejnil hodnocení Horizontu 2020 

Evropský parlament zveřejnil hodnocení prvních dvou let programu Horizont 2020, která hodnotí 

rozpočtové plnění a celkové dosavadní výsledky. Závěry budou sloužit jako podklad pro posouzení 

rozpočtových položek pro Horizont 2020 druhé polovině víceletého finančního rámce (2016 – 

http://www.czelo.cz/files/VaVaI-akteri-v-Bruselu-seznam-CZELO-unor-2016.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-proactive
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-flagships
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/online-consultation-mathematics-excellence-science-horizon2020
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=129&lang=default
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2015_results.pdf
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ongoing-research_en.html
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2020). Kompletní dokument je dostupný zde. 

Spuštění "Call for Ideas" k EIC 

Evropský komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas na konferenci Science|Business dne 16. 

února 2016 oznámil spuštění otevřené konzultace (tzv. Call for Ideas) k připravované Evropské 

radě pro inovace (EIC). Veřejnost a především zainteresované strany se mohou formou on-line 

dotazníku vyjádřit prostřednictvím uzavřených i otevřených otázek a v případě zájmu nahrát 

obsáhlejší materiál. Konzultace je otevřena do 29. dubna 2016. Výsledky konzultace budou 

předmětem jednání na květnovém zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost. Konzultace je 

dostupná zde. 

Re-industrializace EU 2016 

Ve dnech 26. – 28. října 2016 se v rámci slovenského předsednictví v Radě EU a ve spolupráci s 

Evropskou komisí uskuteční v Bratislavě konference 'Re-Industrialization of the European Union 

2016' (REinEU 2016), která se bude zaměřovat na význam výzkumu a inovací pro udržitelný 

rozvoj evropské ekonomiky. Mezi diskutovaná témata budou patřit nanotechnologie, vyspělé 

materiály, výrobní a průmyslové technologie a biotechnologie. V rámci konference se uskuteční 

několik tzv. matchmaking událostí a seminářů. Registrace začíná 1. března 2016. Účast je 

zpoplatněna. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

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

Pět českých vědců získalo Consolidator Grant Evropské rady pro výzkum 

Evropská rada pro výzkum vyhlásila 302 vítězů Consolidator Grant výzvy z roku 2015. Těmto 

vynikajícím vědcům bylo celkově rozděleno 585 milionů euro. Mezi úspěšnými předkladateli jsou 

rovněž dva čeští vědci, kteří řeší svůj projekt na české instituci, a to 

• Michal Otyepka, 2D-CHEM, Univerzita Palackého v Olomouci 

• Jana Roithová, IsoMS, Univerzita Karlova v Praze 

Další tři výzkumníci české národnosti uspěli se svými projekty na zahraničních institucích. Přehled 

úspěšných projektů a celkové statistiky výzvy naleznete v tiskové zprávě. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572678/IPOL_STU%282016%29572678_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.b2match.com/reineu2016
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2015_results.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

Závěrečná výzva programu mobility [PEGASUS]² 

Vlámská výzkumná nadace (Research Foundation Flanders -FWO) vyhlašuje výzvu v rámci 

programu [PEGASUS]² - akce MCSA, COFUND, a to na tzv. outgoing pobyty (2 roky výzkumu v 

zahraničí a 1 rok na hostitelské vlámské univerzitě – určeno pro vlámské výzkumníky) a tzv. 

incoming pobyty (3 roky na hostitelské vlámské instituci – určeno pro zahraniční výzkumníky). 

Výzva bude pro žadatele otevřena 1. března 2016, uzávěrka pro podání návrhů projektů je 1. 

května 2016. Pokyny a podmínky způsobilosti naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

Graphene Week 2016 

o Kdy: 13. 6. 2016 – 17. 6. 2016  

o Kde: Varšava, Polsko 

Ve dnech 13. – 17. června 2016 pořádá projekt Graphene Flagship financovaný EU ve Varšavě 

konferenci na téma grafen a další 2D struktury. Program bude zaměřen na témata aplikací a 

syntézy grafenu a nových 2D materiálů, biomedicínský výzkum a výzkum životního prostředí 

související s grafenem a další. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

Veřejná konzultace o budoucích a vznikajících technologiích (FET) a matematice v 

H2020 

Evropské komise spustila veřejnou konzultaci týkající se FET Proactive, FET Flagships a 

matematického výzkumu v části vynikající věda programu Horizont 2020. Cílem je určit oblasti, ve 

kterých by se měl realizovat další výzkum, a do kterých by se mělo investovat. Výsledky 

konzultací budou Komisí použity pro přípravu pracovního programu FET pro období 2018 – 2020. 

Více informací naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A PRŮMYSLOVÉ 

http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://graphene-flagship.eu/grapheneweek
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-proactive
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-flagships
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/online-consultation-mathematics-excellence-science-horizon2020
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=129&lang=default
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TECHNOLOGIE 

EIT Digital Transformation konference 2016 

o Kdy: 12. 4. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 12. dubna 2016 pořádá EIT Digital v Bruselu konferenci a výstavu s názvem 'Driving 

Europe's Digital Transformation'. Hlavním tématem akce je role EIT v digitalizaci evropské 

společnosti. Událost je zaměřena na zástupce podniků, odborníky z veřejné sféry i z oblasti 

průmyslu a organizace působící v digitálním ekosystému. Během události bude představeno 

množství disruptivních digitálních inovací a budou zde příležitosti k networkingu. Program akce a 

registrační formulář naleznete zde. 

Konference Net Futures 2016 

o Kdy: 20. 4. 2016 – 21. 4. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 20. a 21. dubna 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu výroční konferenci s názvem 

'Net Futures 2016: Driving Growth in the #DigitalSingleMarket'. Ročník 2016 bude věnován 

především tématům cloud coputingu, 5G a internetu věcí, tedy základním osám strategie 

jednotného digitálního trhu. Podrobný program naleznete zde. Registrace je zpoplatněna.  

Graphene Week 2016 

o Kdy: 13. 6. 2016 – 17. 6. 2016  

o Kde: Varšava, Polsko 

Ve dnech 13. – 17. června 2016 pořádá projekt Graphene Flagship financovaný EU ve Varšavě 

konferenci na téma grafen a další 2D struktury. Program bude zaměřen na témata aplikací a 

syntézy grafenu a nových 2D materiálů, biomedicínský výzkum a výzkum životního prostředí 

související s grafenem a další. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

Konference průmyslové technologie 2016 

o Kdy: 22. 6. 2016 – 24. 6. 2016  

http://www.eitdigital.eu/conference/?utm_source=invitation%20conference&utm_medium=email&utm_campaign=conference%20web%20page
http://netfutures2016.eu/
http://graphene-flagship.eu/grapheneweek
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o Kde: Amsterdam (Nizozemí) 

Ve dnech 22. až 24. června 2016 organizují zástupci nizozemského průmyslu ve spolupráci s 

nizozemským předsednictvím networkingovou akci 'Industrial Technologies Conference 2016 ─ 

Creating Smart Europe', která se týká výrobních technologií, materiálů, nanotechnologií, 

biotechnologií a digitalizace. Akce je zaměřená na průmyslové obory, MSP a startupy, výzkumná 

centra, univerzity a vlády, ale také investiční společnosti. Hlavními tématy akce budou přínos 

průmyslových inovací pro ekonomický růst a posilování evropského průmyslu. Účast na 

konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

Re-industrializace EU 2016 

o Kdy: 26. 10. 2016 – 28. 10. 2016  

o Kde: Bratislava, Slovensko 

Ve dnech 26. – 28. října 2016 se v rámci slovenského předsednictví v Radě EU a ve spolupráci s 

Evropskou komisí uskuteční v Bratislavě konference 'Re-Industrialization of the European Union 

2016' (REinEU 2016), která se bude zaměřovat na význam výzkumu a inovací pro udržitelný 

rozvoj evropské ekonomiky. Mezi diskutovaná témata budou patřit nanotechnologie, vyspělé 

materiály, výrobní a průmyslové technologie a biotechnologie. V rámci konference se uskuteční 

několik tzv. matchmaking událostí a seminářů. Registrace začíná 1. března 2016. Účast je 

zpoplatněna. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

  

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH A 

STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Inovativní podnikání- financování EU 

o Kdy: 31. 3. 2016 – 1. 4. 2016  

o Kde: Haag (Nizozemsko) 

Ve dnech 31. března až 1. dubna 2016 pořádá Evropská komise, nizozemské Ministerstvo 

hospodářství a skupina EIB v nizozemském Haagu konferenci na téma Inovativní podnikání- 

financování EU. Během akce budou účastníkům poskytnuty tipy pro zpracování projektových 

žádostí nebo ohledně možností alternativního financování. Dále bude možnost dozvědět se více o 

http://www.industrialtechnologies2016.eu/
https://www.b2match.com/reineu2016
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úvěrových a jiných finančních nástrojích na podporu výzkumných a inovačních aktivit podniků 

(např. o iniciativě InnovFin). Další informace a registrační formulář naleznete zde.  

Konference průmyslové technologie 2016 

o Kdy: 22. 6. 2016 – 24. 6. 2016  

o Kde: Amsterdam (Nizozemí) 

Ve dnech 22. až 24. června 2016 organizují zástupci nizozemského průmyslu ve spolupráci s 

nizozemským předsednictvím networkingovou akci 'Industrial Technologies Conference 2016 ─ 

Creating Smart Europe', která se týká výrobních technologií, materiálů, nanotechnologií, 

biotechnologií a digitalizace. Akce je zaměřená na průmyslové obory, MSP a startupy, výzkumná 

centra, univerzity a vlády, ale také investiční společnosti. Hlavními tématy akce budou přínos 

průmyslových inovací pro ekonomický růst a posilování evropského průmyslu. Účast na 

konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

 

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

FINANCOVÁNÍ 

Inovativní podnikání- financování EU 

o Kdy: 31. 3. 2016 – 1. 4. 2016  

o Kde: Haag (Nizozemsko) 

Ve dnech 31. března až 1. dubna 2016 pořádá Evropská komise, nizozemské Ministerstvo 

hospodářství a skupina EIB v nizozemském Haagu konferenci na téma Inovativní podnikání- 

financování EU. Během akce budou účastníkům poskytnuty tipy pro zpracování projektových 

žádostí nebo ohledně možností alternativního financování. Dále bude možnost dozvědět se více o 

úvěrových a jiných finančních nástrojích na podporu výzkumných a inovačních aktivit podniků 

(např. o iniciativě InnovFin). Další informace a registrační formulář naleznete zde.  

 

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

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
https://www.innoventerprise.eu/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
https://www.innoventerprise.eu/
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ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Konference na téma 'Personalizovaná medicína' 2016 

o Kdy: 1. 6. 2016 – 2. 6. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 1. – 2. června 2016 se v Bruselu koná konference na téma personalizovaná medicína 

(Personalised Medicine) organizovaná Evropskou komisí a IC PerMed (International Consortium 

for Personalised Medicine – IC PerMed, Mezinárodní konsorcium pro personalizovanou medicínu). 

Účelem konference je předvést současný stav výzkumu v této oblasti a představit výzvy pro 

výzkum a inovace do budoucnosti. Mezi hlavní tematické okruhy akce budou patřit například Big 

Data & IKT řešení či uvedení inovací na trh. Výzkumníci, tvůrci politiky, stejně jako zástupci 

občanské společnosti jsou vítáni. Registrace bude otevřena koncem února. Více informací 

naleznete zde. 

eHealth Week 2016 

o Kdy: 8. 6. 2016 – 10. 6. 2016  

o Kde: Amsterdam (Nizozemsko) 

Ve dnech 8. – 10. června 2016 pořádá Evropská komise ve spolupráci s Nizozemským 

ministerstvem zdravotnictví a organizací Himss Europe evropský eHealth Week v Amsterdamu. 

Mezi hlavní témata budou patřit mj. posílení role občanů, standardy v oblasti eHealth a sociální 

inovace. Program nabídne také příležitosti k setkávání potenciálních partnerů a soutěž pro MSP 

(registrace). Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

  

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

HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Konference “Reforestation challenges in 2016” 

o Kdy: 27. 6. 2016 – 29. 6. 2016  

o Kde: Krakov (Polsko) 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/index.cfm
http://www.himss.eu/
http://www.ehealthcompetition.eu/registration/
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=128630&
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Konference “Reforestation challenges in 2016” se koná ve dnech 27. – 29. června 2016 v 

polském Krakově a je tematicky zaměřena na možnosti udržitelného rozvoje v degradovaném 

lesním prostředí. Mezi hlavní témata konference patří monitoring zalesňování, kvalita 

obalovaného sadebního materiálu, povýsadbový stres a další stresové faktory, šlechtění 

resistentního sadebního materiálu a zalesňovací programy. Konference je organizována 

Mezinárodní unií lesnických výzkumných organizací (International Union of Forest Research 

Organizations – IUFRO) a je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

Science Europe - Zpráva o vztahu mezi potravinami, zdravím a životním prostředím 

Vědecký výbor Science Europe pro oblast věd o živé a neživé přírodě a životní prostředí uspořádal 

seminář na téma "Vztah mezi potravinami, zdravím a životním prostředím", v Miláně (Itálie) ve 

dnech 12. a 13. května 2015. Zástupci členských organizací Science Europe a externí odborníci 

diskutovali komplexní vztahy mezi potravinami, zdravím a životním prostředím. Hlavním cílem 

tohoto semináře bylo identifikovat relevantní vazby mezi těmito oblastmi a doporučit strategii pro 

Evropu, aby byla schopna reagovat na budoucí výzvy v oblasti potravin a zdravotnického 

výzkumu v oblastech souvisejícími s potravinami z pohledu přírodních věd. Zpráva o vztahu mezi 

potravinami, zdravím a životním prostředím reflektující výstupy ze semináře byla zveřejněna v 

únoru 2016 a je ke stažení zde. 

Konference “Designing the path: a strategic approach to EU agricultural research and 

innovation” 

Výzvy, kterým čelí zemědělství a venkovské oblasti jsou dlouhodobého charakteru, a proto 

vyžadují strategický přístup k realizovanému výzkumu a inovacím. Evropská komise uspořádala 

konferenci “Designing the path: a strategic approach to EU agricultural research and innovation” 

s cílem diskutovat tento strategický přístup. Carlos Moedas, komisař pro otázky výzkumu, také 

oznámil vznik iniciativy Evropské komise k vytvoření Evropské výzkumné oblasti pro potraviny. 

Konferencí byl uzavřen půlroční proces zahájený v Miláně v červnu 2015. Prezentace a video 

záznam z konference jsou dostupné zde. 

Záznam z akce: konference EIP Water 

Třetí konference Evropského inovačního partnerství pro vodu (European Innovation Partnership 

on Water – EIP Water) se konala dne 10. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Účastníci se 

seznámili se strategií Evropské komise a EIP Water pro překonání hlavních překážek v oblasti 

http://reforestationchallenges.pl/
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_Workshop_Report_LEGS_Food_Health_Environment.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/designing-path-strategic-approach-eu-agricultural-research-and-innovation
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vody a diskutovali problematiku regulace, realizace a financování projektů v této oblasti. Záznam 

z akce naleznete zde a prezentace zde. 

 

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

Cestovní mapa energetické unie (strategie VaVaI) 

Evropská komise (GŘ RTD, GROW, ENER, MOVE) uveřejnila v únoru 2016 cestovní mapu 

strategie VaVaI projektu energetické unie (Roadmap for Energy Union Integrated Strategy on 

Research, Innovation and Competitiveness). Strategie zahrnuje SET Plan, strategický program 

výzkumu a inovací v oblasti dopravy, strategii pro vedoucí postavení EU v oblasti technologií a 

inovací, a další související iniciativy (klíčové technologie (KET), klimatické iniciativy atp.). 

Předpokládanému zahájení implementace v listopadu 2016 bude předcházet veřejná konzultace. 

Více informací zde. 

 

Záznam z akce: Informační den k výzvě FCH JU 2016  

Společný podnik pro palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH 

JU) představil na informačním dni v Bruselu dne 3. 2. 2016 témata výzvy H2020-JTI-FCH-2016-1 

zveřejněné 19. 1. 2016, (uzávěrka 3. 5. 2016). Účastníkům byla dále detailně vysvětlena obecná 

pravidla účasti, proces podávání projektových návrhů a mechanismus hodnocení. Závěrem byla 

představena uskupení Hydrogen Europe a N.ENRGHY sdružující v rámci FCH JU průmyslové 

aktéry a výzkumné organizace v oblasti palivových článků a vodíku a podpůrné aktivity 

relevantních národních kontaktních pracovníků. Záznam z akce zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

JPI klima: konzultace k revizi Strategické výzkumné agendy  

Iniciativa společného programování (Joint Programming Initiative – JPI) klima je evropská 

http://www.czelo.cz/files/Zapisy/10.02.16-EIP-Water_1.pdf
http://www.slideshare.net/eip-water
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_rtd_001_energy_union_research_strategy_en.pdf
http://www.czelo.cz/files/FCH2-JU-Info-Day-2016.pdf
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mezivládní organizace, která koordinuje nadnárodní výzkumné činnosti souvisejícími s klimatem. 

JPI klima zahájila on-line konzultaci k revizi své Strategické výzkumné agendy. Revidovaná 

Strategická výzkumná agenda bude určovat hlavní JPI aktivity v letech 2016 až 2025. Konzultace 

umožňuje zainteresovaným stranám se vyjádřit k návrhu revidované agendy a přispět tak k 

budoucím výzkumným tématům JPI klima. Cílem je maximalizovat příspěvek JPI klima k dosažení 

cílů v oblasti klimatu stanovených COP 21. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 1. dubna 2016 

a je dostupný zde. 

Konzultace příštího pracovního programu SC5 

Evropská komise zahájila konzultaci příštího pracovního programu 2018 – 2020 společenské 

výzvy 5 " Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin" programu Horizont 2020 

se zainteresovanými stranami. Respondenti se mohou vyjádřit k pěti klíčovým otázkám, které 

budou brány v úvahu pro stanovení budoucích výzkumných a inovačních priorit SC5. Cílená 

konzultace je otevřena do 8. dubna 2016. Podrobnosti o výsledcích konzultace budou dostupné 

na webových stránkách v létě 2016. Více informací a odkaz na otázky naleznete zde. 

 

Záznam z akce: konference EIP Water 

Třetí konference Evropského inovačního partnerství pro vodu (European Innovation Partnership 

on Water - EIP Water) se konala dne 10. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Účastníci se 

seznámili se strategií Evropské komise a EIP Water pro překonání hlavních překážek v oblasti 

vody a diskutovali problematiku regulace, realizace a financování projektů v této oblasti. Záznam 

z akce naleznete zde a prezentace zde. 

Záznam z akce: Společné jednání akčních skupin EIP Water 

Společné jednání akčních skupin Evropského inovačního partnerství pro vodu (European 

Innovation Partnership on Water - EIP Water) zaměřených na řešení založená na přírodě se 

konalo 9. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Na jednání byly představeny aktivity čtyř 

akčních skupin: „Ecosystem Services for Europe“, „Nature-based technologies for innovation in 

water management“, „River Restoration Benefits“ a „City Blueprints“. EIP Water má celkem 29 

akčních skupin. Záznam z akce naleznete zde. 

JRC tematická zpráva - Věda pro udržitelnost životního prostředí 

http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10868418/The-consultation-on-the-revised-strategy-of-JPI-Climate-is-now-available
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/10.02.16-EIP-Water_1.pdf
http://www.slideshare.net/eip-water
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/09.02.16-Joint-Meeting-Action-Groups-on-Nature-Based-Solutions.pdf
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Společné výzkumné středisko EK (Join Research Centre - JRC) vydalo zprávu o udržitelnosti 

životního prostředí (Science for environmental sustainability), která poskytuje široký přehled jeho 

činnosti v této oblasti. Zpráva obsahuje informace o těchto šesti oblastech: přírodní kapitál, 

ekosystémové služby a biologická rozmanitost, účinné využívání zdrojů, udržitelný život ve 

městech, zmírňování klimatických změn a přizpůsobení se jim a inovace pro udržitelnost. Zpráva 

také obsahuje přehled publikací a partnerů, kontaktů a užitečných odkazů a je ke stažení zde. 

Jedná se o sedmou zprávu v sérii tematických zpráv vydávaných JRC a předchozí byly zaměřeny 

na následující oblasti: voda, normy, energetika, jaderná bezpečnost, snižování rizika katastrof a 

potraviny. 

 

 

 

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

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Věda a inovace v oblasti migrace 

o Kdy: 23. 5. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 23. května 2016 pořádá britská univerzita University of Wolverhampton v Bruselu tzv. Project 

Development Day na téma vědy a inovací v oblasti migrace. Workshop nese název ‘Science and 

Innovation in Migration’. Účelem akce je shromáždit odborníky a zájemce – potenciální partnery v 

tematických výzvách SC1, SC6 a ICT, které mají vazbu na migrační otázky, a vytvořit půdu pro 

další spolupráci v předkládání projektových návrhů v r. 2017. Další informace poskytneme 

průběžně. Prozatím je možné kontaktovat Tatianu Panteli: T.Panteli@wlv.ac.uk. 

Záznam z akce: konference o úloze výzkumu při řešení výzev migrace 

Ve dnech 4. – 5. února 2016 proběhla z podnětu Evropské komise v Bruselu mezinárodní 

konference o roli VaV při řešení výzev migrace. Cílem konference 'Understanding and Tackling 

the Migration Challenge: The Role of Research' bylo představit stav současného výzkumu a jakým 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-water
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-standards-driver-innovation
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-energy
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/science-nuclear-safety-and-security
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-disaster-risk-reduction
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-food
mailto:T.Panteli@wlv.ac.uk
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způsobem lze jeho vědecky podložené výsledky uplatnit při politickém rozhodování a tvorbě 

politik v Evropě v reakci na migraci a uprchlickou krizi. Záznam z akce naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI – OCHRANA 

SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Evropská konference forenzních věd 2020 

o Kdy: 2. 5. 2016 – 3. 5. 2016  

o Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 2. a 3. května 2016 se v Amsterdamu koná pod záštitou nizozemského Ministerstva 

bezpečnosti a spravedlnosti konference forenzních věd s názvem 'European Forensic Science Area 

2020: The way forward'. Jednotliví zástupci budou diskutovat na téma minimálních standardů 

kvality forenzního vyšetřování, které jsou nezbytné pro spolupráci mezi státy EU v oblasti 

kriminálních případů, a k vytvoření harmonizovaného evropského prostoru pro forenzní výzkum. 

Více informací naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Týden inovativních regionů – WIRE 2016 

o Kdy: 8. 6. 2016 – 10. 6. 2016  

o Kde: Eindhoven, Nizozemsko 

Ve dnech 8. – 10. června 2016 se v nizozemském regionu Brainport, Eindhoven koná Týden 

inovativních regionů organizovaný Evropskou komisí (DG R&I) a nizozemským předsednictvím. 

Sedmý ročník konference bude zaměřen především na podporu inovací prostřednictvím nástrojů 

kohezní politiky EU a zvyšování konkurenceschopnosti regionů. Dále bude představen osvědčený 

přístup ke konceptu „otevřených inovací“ (open innovation) v regionech Brainport a Severní 

Brabantsko. Více informací naleznete zde.  

Záznam z akce: Informační den „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ 

http://www.czelo.cz/files/04-05-02-2016-Migration_1.doc
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/05/02/european-forensic-science-area
http://www.brainport.nl/en/wire-2016
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Informační den oblasti „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ programu Horizont 2020 se konal 

dne 2. února 2016 v Bruselu. V rámci informačního dne EK představila připravované výzvy 

Teaming, Twinning a ERA Chair a byly představeny aktivity COST. Záznam z akce kanceláře 

CZELO naleznete zde a prezentace zde. 

 

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

Záznam z akce: Etika a integrita ve výzkumu 

Dne 16. února 2016 uspořádala francouzská styčná kancelář CLORA v Bruselu seminář na téma 

etiky a integrity ve vědeckém výzkumu. Zástupci EK, národní experti a hodnotitelé otázek 

etického výzkumu v projektech H2020 hovořili mj. o konceptu RRI (Responsible Research and 

Innovation), odpovědném přístupu ve výzkumu a inovacích. Záznam z akce naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Online monitor VaVaI a H2020 PSF 

Evropská komise (DG RTD) dne 17. 2. 2016 spustila nový online monitor The Research and 

Innovation Observatory (RIO) – Horizon 2020 Policy Support Facility. Tento web umožňuje 

sledovat a porovnávat vývoj systémů VaVaI jak v jednotlivých členských státech, tak na úrovni 

společných politik EU, a má sloužit jako podklad pro další tvorbu a zlepšování politik VaVaI. 

Analýza České republiky je dostupná zde. 

 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

EIT Digital Transformation konference 2016 

o Kdy: 12. 4. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 12. dubna 2016 pořádá EIT Digital v Bruselu konferenci a výstavu s názvem 'Driving 

Europe's Digital Transformation'. Hlavním tématem akce je role EIT v digitalizaci evropské 

http://www.czelo.cz/files/Zapisy/02.02.16-Infoden-Widening_1.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/widening-ppt_1.pdf
http://www.czelo.cz/files/16-02-2016-CLORA-JT-Etika-RRI.doc
https://rio.jrc.ec.europa.eu/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Czech%20Republic
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společnosti. Událost je zaměřena na zástupce podniků, odborníky z veřejné sféry i z oblasti 

průmyslu a organizace působící v digitálním ekosystému. Během události bude představeno 

množství disruptivních digitálních inovací a budou zde příležitosti k networkingu. Program akce a 

registrační formulář naleznete zde. 

INNOVEIT 2016 

o Kdy: 25. 4. 2016 – 26. 4. 2016  

o Kde: Budapešť (Maďarsko) 

Ve dnech 25. – 26. dubna 2016 pořádá EIT (Evropský inovační a technologický institut) v 

Budapešti Inovační fórum INNOVEIT. Akce je spojením EIT Awards a EIT Stakeholder Forum. 

Hlavním cílem Fóra je představit inovace vznikající na půdě EIT a poskytnout příležitost k diskuzi 

na téma synergií s dalšími programy EU. Registrace bude spuštěna začátkem března. Více 

informací a program akce naleznete zde. 

Záznam z akce: Informační den EIT k výzvě 2016 na dva nové KICs 

Informační den Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) k výzvě 2016 na 

předkládání návrhů na dvě nová znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation 

Communities, KICs) v oblasti potravin (EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from 

Resources to Consumers) a výroby (EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing) se konal 

dne 18. února 2016 v Bruselu. Záznam z akce naleznete zde a prezentace zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

28. výroční konference Academia Europaea 2016 

o Kdy: 26. 6. 2016 – 29. 6. 2016  

o Kde: Cardiff, Velká Británie 

Ve dnech 26. – 29. června 2016 pořádá asociace Academia Europaea svou 28. výroční konferenci 

(Academia Europaea 28th Annual Conference 2016) na univerzitě v Cardiffu. Program akce 

zahrnuje slavnostní otevření tzv. Cardiff Knowledge Hub, udělení ocenění akademie 'Erasmus 

Medal', řadu prezentací, debat a mini sympozií týkajících se aktuálních témat v oblasti evropského 

http://www.eitdigital.eu/conference/?utm_source=invitation%20conference&utm_medium=email&utm_campaign=conference%20web%20page
http://eit.europa.eu/interact/events/INNOVEIT-2016
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/18.02.16-EIT-Infoden.pdf
http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals
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výzkumu. Podrobný program a registrační formulář naleznete zde. Účast je zpoplatněna. 

3. EUA Funding Forum 

o Kdy: 6. 10. 2016 – 7. 10. 2016  

o Kde: Porto, Portugalsko 

Ve dnech 6. – 7. října 2016 pořádá Sdružení evropských univerzit (European Universities 

Association, EUA) fórum na téma financování terciárního vzdělávání (Funding Forum) na 

Univerzitě v Portu. Akce poskytne bližší přehled o možnostech financování vysokého školství a o 

udržitelném financování. Událost je zaměřena na univerzity, studenty a zástupce veřejného i 

soukromého sektoru. Více informací naleznete zde. 

 

 

EUA zveřejnila cestovní mapu otevřeného přístupu k vědeckým publikacím 

Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) zveřejnila "EUA cestovní 

mapu otevřeného přístupu k vědeckým publikacím". Cestovní mapa má napomoci evropským 

univerzitám v přechodu na otevřený přístup (Open Access – OA) a navazuje na doporučení 

expertní skupiny EUA pro vědu 2.0 / Otevřená věda. Současná cestovní mapa se zaměřuje 

především na OA k vědeckým publikacím a řešení nejnaléhavějších důsledků Otevřené vědy, 

včetně problematiky OA při vyhledávání a ochraně dat a textu, autorských práv a dolování dat 

(data mining), nových modelů pro hodnocení a posuzování kvality a digitální gramotnost. 

Cestovní mapa je ke stažení zde. 

EK informace - Erasmus+: první rok 

Evropská komise zveřejnila informaci o prvním roce realizace programu Erasmus+ (Report on the 

first year of implementation of Erasmus+, the EU funding programme for education, training, 

youth and sport between 2014 – 2020), dále statistické údaje o mobilitě studentů a zaměstnanců 

v posledním akademickém roce v rámci bývalého programu Erasmus pro vysokoškolské 

vzdělávání a navazující informaci na dopadovou studii Erasmus zaměřenou na regionální analýzu 

přínosů programu Erasmus. Finanční prostředky ve výši více než 2 miliardy EUR byly 

distribuovány v roce 2014 na podporu činností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (69% 

https://www.eventbrite.co.uk/e/academia-europaea-28th-annual-conference-registration-20460128796
http://www.eua.be/policy-representation/governance-funding-and-public-policy/Funding-Forum.aspx
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-roadmap-on-open-access-to-research-publications.pdf?sfvrsn=4
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rozpočtu), mládeže (10%) a sportu (1%), jakož i na další aktivity zahrnuté do programu. Více 

informací lze nalézt zde a zprávu za rok 2014 programu Erasmus+ zde. 

EUA Pracovní program 2016 – 2017  

Rada Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) schválila její pracovní 

program pro roky 2016 a 2017, který je zaměřen na společenskou roli univerzit. Pracovní 

program 2016 – 2017 stanovuje priority EUA směrem k rozvoji politik, realizaci projektů a akcí a 

dalších aktivit pro nadcházející dva roky. EUA bude podporovat a posilovat roli univerzit jakožto 

klíčových subjektů reagujících na společenské výzvy, kterým je třeba čelit Evropě i mimo ni, a 

bude usilovat o zvýšení porozumění a důvěry mezi univerzitami a dalšími zainteresovanými 

subjekty. Agenda rovněž obsahuje EUA příspěvek ke střednědobému hodnocení programu 

Erasmus+ a Horizont 2020, jakož i příspěvky k vývoji politik a praxí v oblasti Otevřené vědy 

(Open Science) a Otevřeného přístupu (Open Access). Pracovní program je k dispozici zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Mezinárodní sympozium o technologiích pro jadernou fúzi (SOFT 2016) 

o Kdy: 5. 9. 2016 – 9. 9. 2016  

o Kde: Praha (Česká republika) 

Ve dnech 5. – 9. září 2016 se v Praze koná 29. ročník bienále Symposium on Fusion Technology 

(SOFT 2016) o vývoji a nejnovějších poznatcích v oblasti technologií pro termojadernou fúzi. 

SOFT 2016 zastřešují Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Centrum výzkumu Řež, specializované 

ústavy na výzkum jaderné syntézy a fúzních technologií v České republice. Více informací 

naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Seminář o průmyslových technologiích pro regionální rozvoj 

o Kdy: 12. 4. 2016  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-143_fr.htm#_ftnref1
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/erasmus-plus-annual-report_en.pdf
http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2016/02/04/eua-work-programme-2016-2017-focuses-on-societal-role-of-universities
http://www.soft2016.eu/
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o Kde: Brusel, Belgie 

Dne 12. dubna 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu seminář na téma výzkumné a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) s názvem 'Workshop on Industrial Technologies for 

Regional Growth'. Akce je určena pro účastníky projektů v oblasti tzv. klíčových technologií (KET 

–Key Enabling Technologies) programu H2020 a pro zástupce národních a regionálních orgánů, 

kteří se zabývají RIS3 a strukturálními fondy (ESIF). Seminář poskytne mj. doporučení a rady 

ohledně synergií ESIF a H2020 . Více informací a registrační formulář naleznete zde.  

 

Nová webová stránka projektu S2E 

Nová webová stránka projektu "Stairway to Excellence" (S2E) je součástí aktualizovaných 

webových stránek platformy pro chytrou specializaci (S3P). Pilotní projekt „Kohezní politika a 

synergie s výzkumnými a rozvojovými fondy“ (Cohesion Policy and the synergies with the 

research and development funds: the Stairway to Excellence“) z pověření Evropského parlamentu 

koordinuje Společné výzkumné středisko EK (Join Research Centre – JRC) společně s generálním 

ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO). Součástí aktivity projektu S2E jsou národní 

akce, zprávy z jednotlivých zemí a praktické příklady synergií mezi různými finančními nástroji EU 

na podporu inovací. S2E webové stránky také obsahují odkazy na publikace, referenční 

dokumenty, často kladené otázky a relevantní iniciativy. Webová stránka je k dispozici zde. 

 

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

Závěrečná výzva programu mobility [PEGASUS]² 

Vlámská výzkumná nadace (Research Foundation Flanders -FWO) vyhlašuje výzvu v rámci 

programu [PEGASUS]² – akce MCSA, COFUND, a to na tzv. outgoing pobyty (2 roky výzkumu v 

zahraničí a 1 rok na hostitelské vlámské univerzitě – určeno pro vlámské výzkumníky) a tzv. 

incoming pobyty (3 roky na hostitelské vlámské instituci – určeno pro zahraniční výzkumníky). 

Výzva bude pro žadatele otevřena 1. března 2016, uzávěrka pro podání návrhů projektů je 1. 

května 2016. Pokyny a podmínky způsobilosti naleznete zde. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=84126F94-DA32-A7AB-04E4A5A79F49FFE6
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Evropská konference forenzních věd 2020 

o Kdy: 2. 5. 2016 – 3. 5. 2016  

o Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 2. a 3. května 2016 se v Amsterdamu koná pod záštitou nizozemského Ministerstva 

bezpečnosti a spravedlnosti konference forenzních věd s názvem 'European Forensic Science Area 

2020: The way forward'. Jednotliví zástupci budou diskutovat na téma minimálních standardů 

kvality forenzního vyšetřování, které jsou nezbytné pro spolupráci mezi státy EU v oblasti 

kriminálních případů, a k vytvoření harmonizovaného evropského prostoru pro forenzní výzkum. 

Více informací naleznete zde.  

 

 

Online monitor VaVaI a H2020 PSF 

Evropská komise (DG RTD) dne 17. 2. 2016 spustila nový online monitor The Research and 

Innovation Observatory (RIO) - Horizon 2020 Policy Support Facility. Tento web umožňuje 

sledovat a porovnávat vývoj systémů VaVaI jak v jednotlivých členských státech, tak na úrovni 

společných politik EU, a má sloužit jako podklad pro další tvorbu a zlepšování politik VaVaI. 

Analýza České republiky je dostupná zde. 

Přehled aktérů VaVaI v Bruselu – 1. AKTUALIZACE 

Kancelář CZELO aktualizovala přehled aktérů VaVaI, kteří působí v Bruselu. Jedná se o seznam 

kontaktů na jednotlivé styčné kanceláře pro výzkum, relevantní zastoupení asociací (národních, 

evropských i mezinárodních), univerzit, výzkumných ústavů a sdružení, technologických 

platforem, relevantních českých zastoupení v Bruselu a evropských institucí. 

Přehled naleznete zde (verze z února 2016). 

http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/05/02/european-forensic-science-area
https://rio.jrc.ec.europa.eu/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Czech%20Republic
http://www.czelo.cz/files/VaVaI-akteri-v-Bruselu-seznam-CZELO-unor-2016.pdf
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JRC tematická zpráva - Věda pro udržitelnost životního prostředí 

Společné výzkumné středisko EK (Join Research Centre - JRC) vydalo zprávu o udržitelnosti 

životního prostředí (Science for environmental sustainability), která poskytuje široký přehled jeho 

činnosti v této oblasti. Zpráva obsahuje informace o těchto šesti oblastech: přírodní kapitál, 

ekosystémové služby a biologická rozmanitost, účinné využívání zdrojů, udržitelný život ve 

městech, zmírňování klimatických změn a přizpůsobení se jim a inovace pro udržitelnost. Zpráva 

také obsahuje přehled publikací a partnerů, kontaktů a užitečných odkazů a je ke stažení zde. 

Jedná se o sedmou zprávu v sérii tematických zpráv vydávaných JRC a předchozí byly zaměřeny 

na následující oblasti: voda, normy, energetika, jaderná bezpečnost, snižování rizika katastrof a 

potraviny. 

 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO VÝZKUMU 

Konference Filantropie a sociální investice ve VaVaI 2016 

o Kdy: 21. 4. 2016 – 22. 4. 2016  

o Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 21. – 22. dubna pořádá Univerzita v Amsterdamu spolu s DG RTD v rámci 

nizozemského předsednictví konferenci na téma filantropie a sociálních investic na podporu VaVaI 

('Philanthropy and Social Investments Fostering Research and Innovation: New Financial 

Instruments and Partnership'). Konference bude příležitostí ke sdílení zkušeností podpory 

výzkumu a inovací prostřednictvím inovativní filantropie, sociálních investic a rizikového 

financování. Událost také bude usilovat o posílení vzájemné spolupráce mezi veřejným sektorem, 

komerčním sektorem a nadacemi. Akce je zaměřena na tvůrce politik a zástupce veřejného, 

komerčního a filantropického sektoru. Bližší informace o konferenci zde. Registrační formulář 

naleznete zde. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-water
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-standards-driver-innovation
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-energy
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/science-nuclear-safety-and-security
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-disaster-risk-reduction
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/science-food
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/20/conference-about-the-role-of-philanthropy-and-social-investments-in-fostering-research-and-innovation-new-financial-instruments-and-partnerships
https://fd7.formdesk.com/vuamsterdam/PhiSIPreregistration
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Spuštění společné iniciativy JIRI–Health (EU–Latinská Amerika) 

o Kdy: 15. 3. 2016  

o Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 15. března 2016 spustí partneři z EU a zemí Latinské Ameriky a karibských států (EU-LAC) 

společnou iniciativu ve výzkumu v oblasti zdraví (Joint Programming Initiative on Health Research 

and Innovation (JIRI-Health) v rámci společné výzkumného prostoru EU a společenství států Jižní 

Ameriky a Karibiku (European Union – Community of Latin-American and Caribbean States, EU-

CELAC). Iniciativa JIRI-Health představí své cíle a aktivity a rovněž vnitřní organizační strukturu. 

Více informací zde. 

 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

JPI klima: konzultace k revizi Strategické výzkumné agendy  

Iniciativa společného programování (Joint Programming Initiative – JPI) klima je evropská 

mezivládní organizace, která koordinuje nadnárodní výzkumné činnosti souvisejícími s klimatem. 

JPI klima zahájila on-line konzultaci k revizi své Strategické výzkumné agendy. Revidovaná 

Strategická výzkumná agenda bude určovat hlavní JPI aktivity v letech 2016 až 2025. Konzultace 

umožňuje zainteresovaným stranám se vyjádřit k návrhu revidované agendy a přispět tak k 

budoucím výzkumným tématům JPI klima. Cílem je maximalizovat příspěvek JPI klima k dosažení 

cílů v oblasti klimatu stanovených COP 21. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 1. dubna 2016 

a je dostupný zde. 

 

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS 

Výroční konference LIBER 2016 

http://eulachealth.eu/upcoming-events/
http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10868418/The-consultation-on-the-revised-strategy-of-JPI-Climate-is-now-available
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o Kdy: 26. 6. 2016 – 2. 7. 2016  

o Kde: Helsinki (Finsko) 

Asociace evropských vědeckých knihoven (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – 

Association of European Research Libraries, LIBER) pořádá ve dnech 26. 6. – 2. 7. 2016 ve 

finských Helsinkách svou výroční konferenci, která je příležitostí pro navázání nových 

partnerských vztahů v rámci LIBER, jež sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných 

knihoven z více než 40 evropských států. Uzávěrka pro podávání konferenčních příspěvků je 15. 

února 2016. Program bude zveřejněn do konce března 2016. Pro bližší informace k akci a 

registraci klikněte zde. 

EUA zveřejnila cestovní mapu otevřeného přístupu k vědeckým publikacím 

Evropská asociace univerzit (European University Association - EUA) zveřejnila "EUA cestovní 

mapu otevřeného přístupu k vědeckým publikacím". Cestovní mapa má napomoci evropským 

univerzitám v přechodu na otevřený přístup (Open Access – OA) a navazuje na doporučení 

expertní skupiny EUA pro vědu 2.0 / Otevřená věda. Současná cestovní mapa se zaměřuje 

především na OA k vědeckým publikacím a řešení nejnaléhavějších důsledků Otevřené vědy, 

včetně problematiky OA při vyhledávání a ochraně dat a textu, autorských práv a dolování dat 

(data mining), nových modelů pro hodnocení a posuzování kvality a digitální gramotnost. 

Cestovní mapa je ke stažení zde. 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ 

Záznam z akce: konference EIP Water 

Třetí konference Evropského inovačního partnerství pro vodu (European Innovation Partnership 

on Water – EIP Water) se konala dne 10. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Účastníci se 

seznámili se strategií Evropské komise a EIP Water pro překonání hlavních překážek v oblasti 

vody a diskutovali problematiku regulace, realizace a financování projektů v této oblasti. Záznam 

z akce naleznete zde a prezentace zde. 

Záznam z akce: Společné jednání akčních skupin EIP Water 

http://liber2016.org/
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-roadmap-on-open-access-to-research-publications.pdf?sfvrsn=4
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/10.02.16-EIP-Water_1.pdf
http://www.slideshare.net/eip-water
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Společné jednání akčních skupin Evropského inovačního partnerství pro vodu (European 

Innovation Partnership on Water - EIP Water) zaměřených na řešení založená na přírodě se 

konalo 9. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Na jednání byly představeny aktivity čtyř 

akčních skupin: „Ecosystem Services for Europe“, „Nature-based technologies for innovation in 

water management“, „River Restoration Benefits“ a „City Blueprints“. EIP Water má celkem 29 

akčních skupin. Záznam z akce naleznete zde. 
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