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VÝZVA OP INTERREG SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA  
  

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika  

– Česká republika byly vyhlášeny nové výzvy. INTERREG  

V-A Slovenská republika – Česká republika. Program pro 

období 2014–2020 byl připravován pod vedením Řídícího 

orgánu (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR)  

a Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj), a to 

ve spolupráci s českými a slovenskými programovými partnery.  
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Výzvy jsou otevřeny v prioritní osách:  

  

Kvalitní životní prostředí: do 31. 8. 2016  

Využívání inovačního potenciálu do: 25. 7. 2016 

Rozvoj místních iniciativ: do 25. 7. 2016  

 

Kvalitní životní prostředí IP 3 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci  

s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín 

uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016. 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016 

Dátum uzavretia: 31. 08. 2016  

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva (6c) 

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov  

a návštevníkov cezhraničného regiónu 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_03.pdf 

  

 

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461324114.upl&ANAME=VYZVA_INTERREG+V-A+SK-CZ_2016_03.pdf
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Prílohy k výzve: 

01 – Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený  

v najbližšej dobe 

02 – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

03 – Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa 

03 – prílohy k MPIP 

04 – Pokyny k stavebnému povoleniu 

05 – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

06 – Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité 

synergickým a komplementárynm spôsobom 

 

Kvalitní životní prostředí IP 4 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci  

s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/04. Termín 

uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016. 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016 

Dátum uzavretia: 31. 08. 2016  

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory 

ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d) 

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323576.upl&ANAME=Priloha_01.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323322.upl&ANAME=Priloha_02.docx
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323288.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323297.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela_prilohy.zip
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323327.upl&ANAME=Priloha_04.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
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Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce  

v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_04.pdf 

Prílohy k výzve: 

01 – Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený  

v najbližšej dobe 

02 – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

03 – Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa 

03 – prílohy k MPIP 

04 – Pokyny k stavebnému povoleniu 

05 – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

06 – Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité 

synergickým a komplementárnym spôsobom 

 

Využívání inovačního potenciálu 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci  

s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/01. Termín 

uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016. 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016 

Dátum uzavretia: 25. 07. 2016  

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461324122.upl&ANAME=VYZVA_INTERREG+V-A+SK-CZ_2016_04.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323576.upl&ANAME=Priloha_01.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323322.upl&ANAME=Priloha_02.docx
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323288.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323297.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela_prilohy.zip
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323327.upl&ANAME=Priloha_04.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461325254.upl&ANAME=Priloha_06_KC22.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461325254.upl&ANAME=Priloha_06_KC22.pdf
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Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU 

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných 

vzdelávacích a školiacich programov (10b) 

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom 

zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_01.pdf 

Prílohy k výzve: 

01 – Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený  

v najbližšej dobe 

02 – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

03 – Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa 

03 – prílohy k MPIP 

04 – Pokyny k stavebnému povoleniu 

05 – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

06 – Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité 

synergickým a komplementárynm spôsobom 

 

Rozvoj místních iniciativ 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci  

s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín 

uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016. 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 

Typ výzvy: uzavretá 

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461324097.upl&ANAME=VYZVA_INTERREG+V-A+SK-CZ_2016_01.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323576.upl&ANAME=Priloha_01.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323322.upl&ANAME=Priloha_02.docx
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323288.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323297.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela_prilohy.zip
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323327.upl&ANAME=Priloha_04.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
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Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016 

Dátum uzavretia: 25. 07. 2016  

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi 

občanmi a inštitúciami (11b) 

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych  

a regionálnych aktérov 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_02.pdf 

  

Prílohy k výzve: 

01 – Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený  

v najbližšej dobe 

02 – Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

03 – Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa 

03 – prílohy k MPIP 

04 – Pokyny k stavebnému povoleniu 

05 – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

06 – Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité 

synergickým a komplementárynm spôsobom 

  

Více informací k výzvám naleznete na tomto webu.  

 

 

http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461324106.upl&ANAME=VYZVA_INTERREG+V-A+SK-CZ_2016_02.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323576.upl&ANAME=Priloha_01.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323322.upl&ANAME=Priloha_02.docx
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323288.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323297.upl&ANAME=MPIP_v1_cast_pre_ziadatela_prilohy.zip
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323327.upl&ANAME=Priloha_04.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323336.upl&ANAME=Priloha_05.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
http://www.sk-cz.eu/download.php?FNAME=1461323342.upl&ANAME=Priloha_06.pdf
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
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VÝZVY MOBILITY (FRANCIE, NĚMECKO) VYHLÁŠENY  
 

MOBILITY ČESKO – FRANCIE 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu  

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků  

a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi 

vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, 

podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu 

k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou 

řešení 2017–2018. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 4. až 30. 6. 2016 

výzva MOBILITY Francie 2017-2018.pdf (318,63 kB)  

Výzva francouzského partnera je publikována na  http://www.campusfrance.org/barrande.  

  

MOBILITY ČESKO – NĚMECKO 

  

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu  

a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků  

a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi 

vládou České a Slovenské federativní republiky a 

vládou Spolkové republiky Německo o 

vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 

2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k 

podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 

2017–2018. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 4. až 31. 5. 2016.  

Výzva.doc, soubor typu doc, (102 kB) 

http://www.msmt.cz/file/37345_1_1/
http://www.campusfrance.org/barrande
http://www.msmt.cz/file/37326_1_1/
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INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU PODPORY INTER-EXCELENCE 
 

Vláda České republiky schválila program  

INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického 

zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. 

    

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. 

Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální 

spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro 

zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich 

tvorbě a využití.  

Program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce 

ve výzkumu a vývoji administrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (tj. programy 

COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost 

vyprší v letech 2016–2017. Nově schválený program INTER-EXCELLENCE plynule naváže na tyto 

programy  

a potrvá od roku 2016 do roku 2024, čímž zajistí kontinuitu poskytování finanční podpory.  

Program INTER-EXCELLENCE počítá s vyčleněním finančních prostředků ze státního rozpočtu ve 

výši 4 980 mil Kč na celou dobu jeho platnosti.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si dovoluje Vás tímto pozvat na informační dny, 

během kterých představí nový program, provede jeho strukturou a zodpoví Vaše dotazy. 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/37439_1_1/
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VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE DELTA  
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne  

27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu 

a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro 

Program podpory aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program 

DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. 

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 DELTA. 

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 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016 v níže uvedené hodiny: 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot 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 
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datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH 

PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče 

do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno 

„3. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý 

uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky. 

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp. Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/.  

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

 Zadávací dokumentace ke 3. VS programu DELTA 

 Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant 

 Příloha č. 2 – Common Proposal For KIAT – TA CR 

 Příloha č. 3 – Common Proposal For KETEP – TA CR 

 Příručka pro uchazeče ke 3. veřejné soutěži DELTA 

 Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací podporovaných programem DELTA 

 Výsledky podporované programem DELTA 

 Smlouva o poskytnutí podpory 

 Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

 Všeobecné podmínky 

 Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 

 Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba 

 Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet 

 Formulář Pre–existent knowledge 

 KIAT–TACR Joint Call for Proposals 

 KETEP–TACR Joint Call for Proposals 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány 

prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese 

https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče 

a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy 

k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/. 

https://vyzvy.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/zadavaci_dokumentace_ke_3_vs_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/priloha_c_1_-_cestne_prohlaseni_za_uchazece-sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/priloha_c_2_-_common_proposal_for_kiat-ta_cr.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/priloha_c_3_-_common_proposal_for_ketep-ta_cr.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/prirucka_pro_uchazece_pro_3._verejnou_soutez_programu_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/vyber_z_narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/vyber_z_narodnich_priorit_orientovaneho_vyzkumu_experimentalniho_vyvoje_a_inovaci_podporovanych_programem_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/vysledky_podporovane_programem_delta.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/smlouva_o_poskytnuti_podpory_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v4.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/vseobecne_podminky_v3.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/priklady_prokazani_zpusobilosti_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/formular_zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu_-_fyzicka_osoba.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/formular_potvrzeni_certifikacniho_organu_pro_druh_vysledku_nmet_-_certifikovana_metodika_dle_struktury_databaze_riv.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/formular_pre-existent_knowledge.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/kiat-tacr_joint_call_for_proposals.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni3vs/ketep-tacr_joint_call_for_proposals.pdf
https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/hesk/


 

           5. číslo, ročník 2016 

11 

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení 

s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici 

SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané 

uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou 

zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži 

dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné. 

SEMINÁŘE K 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA 

Poskytovatel pořádá semináře k 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje DELTA. 

Semináře se uskuteční 25. 5. 2016 v Brně – VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, 

místnost č. 321 od 10 hod. a 31. 5. 2016 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 

Praha 6, zasedací místnost č. 043. 

Seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob 

bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze. 

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha.  

 

VISEGRAD FUND – VÝZVY  
 

Visegrad Fund podporuje spolupráci 

mezi Českou republikou, Slovenskou 

republikou, Maďarskem a Polskem.  

S výjimkou přeshraničních projektů 

musí být zapojeny subjekty z 

nejméně tří zemí Visegrádské čtyřky 

(V4): (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a 

alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala 

partnery ze všech zemí V4. 

 

1. Small Grants – termín odevzdání  1. 6. 2016 – z nich je možné financovat  

vědecko-výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci.  

https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/delta3/seminar_vs_delta3_brno.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/delta3/seminar_vs_delta3_praha.pdf
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Více zde: http://visegradfund.org/grants/small-grants/.  

  

2. Standards Grants – termín odevzdání 15. 9. 2016 – z tohoto typu projektů je možné 

financovat kulturní spolupráci, vědecko-výzkumné stáže a výzkumy, vzdělávací aktivity, mobility, 

  přeshraniční spolupráci a spolupráci v oblasti turismu. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/standard-grants/.  

  

3. Visegrad University Studies Grant (VUSG), výzva  je cíleně určena pro veřejné vysoké 

školy ze sektoru V4. Hlavní podporovanou aktivitou je zavedení významných 

kurzů/obor/programů na partnerských univerzitách (sdílení kapacit, know how a lidských zdrojů). 

Termín odevzdání: 10. 11. 2016. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/.  

 

 

INFORMACE O CHYSTANÉ VÝZVĚ LIFE  
 

Evropská komise ohlásila předběžné termíny otevření  

i uzavření výzvy pro předkládání projektových návrhů 

do programu LIFE pro rok 2016. Zároveň známe 

orientační kalendář evaluace projektů předložených 

do výzvy v roce 2015.  

 

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. 

Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý 

Podprogram se dále člení na tři prioritní oblasti (pilíře).  

Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro 

přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech 

daných Evropskou unií. 

Očekávané konečné termíny výzvy 2016:  

Očekávané vyhlášení výzvy programu LIFE: 19. května 2016 

http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
http://ec.europa.eu/environment/life/
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Podprogram klima (CCA, CCM i GIC): 7. září 2016 

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV): 12. září 2016 

Příroda a biodiverzita (NAT) + Správa a informace v životním prostředí (GIE): 15. září 2016 

 

Úplné znění textu výzev pro jednotlivé prioritní oblasti programu, Pokyny pro žadatele o grant  

a další informace zveřejňuje Evropská komise na svých stránkách o programu LIFE. 

 Očekávaný kalendář výzvy LIFE 2016  

Specifické cíle pro jednotlivé podprogramy jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy 

podporovaných činností, jejich očekávané výsledky i maximální míru kofinancování. Pro období 

2014–2017 se v rámci Podprogramu pro životní prostředí stanoví výpočet indikativních alokací pro 

jednotlivé členské státy. V období 2017–2020 bude od indikativních alokací zcela upuštěno. 

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014–2020 činí 3 456 

655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní 

prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z 

prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Nejméně 81 % rozpočtových 

prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu na akce, nebo případně s 

využitím finančního nástroje. Na integrované projekty může být vyčleněno max. 30 % 

rozpočtových prostředků pro granty na akce. 

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Základním rysem projektů LIFE je 

inovativnost a kreativita. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské 

konkurenci jejich předkladatelů. Typický projekt má rozpočet 1–2 mil. EUR. Realizovat projekt 

přináší spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak 

určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního 

prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě 

programu. Tato změna musí zároveň přinést přidanou hodnotu v kontextu EU. Program LIFE je 

komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. 

  

Národní kontaktní místo pro program LIFE si Vás v této souvislosti dovoluje pozvat na 

informační semináře, které se budou konat v Praze 19. 5. 2016 (9:30 až 14:30) v budově 

Ministerstva životního prostředí, v Českých Budějovicích 9. 6. 2016 v prostorách Krajského 

http://mzp.us13.list-manage.com/track/click?u=6346202a25921cd374eb923ad&id=46ca2aa894&e=317ad46a40
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/life_19/$FILE/OPEU-Kalendar_vyzvy-LIFE-2016_20160205.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunitarni_program_life/$FILE/OPEU_LIFE-Projektova-temata%2Bpoliticke-priority2015_20160119.pdf
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úřadu Jihočeského kraje, v Ostravě 13. až 14. 6. 2016 v prostorách Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a v Brně 16. až 17. 6. 2016 v Knihovně Jiřího Mahena. 

Kapacita pořádaných seminářů je omezena. 

Seminář v Praze bude zaměřen obecně a poskytne základní informace o finančních příležitostech, 

které nabízí program LIFE.  Jednodenní seminář v Českých Budějovicích se bude věnovat 

prioritním oblastem „Příroda a biologická rozmanitost“, „Správa a informace 

v podprogramu Životní prostředí“ a „Správa a informace v oblasti klimatu“. 

 V rámci dvoudenních seminářů v Ostravě a v Brně budou vedle výše uvedených prioritních 

oblastí představeny i další oblasti „Zmírňování změny klimatu“, „Přizpůsobování se změně 

klimatu“ a „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“. Prostřednictvím oblasti "Životní 

prostředí a účinné využívání zdrojů" je možné předkládat demonstrační, eko-inovativní projekty 

na ochranu vody, ovzduší, přírodních zdrojů, půdy či lesů.  

Na uvedené semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře.  

Semináře se skládají z dopoledního a odpoledního bloku, které budou uspořádány do dvou 

samostatných celků. Oba bloky se navzájem doplňují. 

 Na programu budou: prezentace úspěšně řešených projektů, podrobné informace k prioritním 

oblastem LIFE, seznámení s projektovými tématy a prezentace externího monitora projektů. 

  

Detailní program Vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu 

před konáním seminářů. 

  

Národní kontaktní místo programu LIFE: Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

life@mzp.cz 

Oddělení programů EU 

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů 

 

 

 

http://mzp.us13.list-manage1.com/track/click?u=6346202a25921cd374eb923ad&id=bd915514b0&e=317ad46a40
mailto:life@mzp.cz
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INFORMACE Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na 

svých webových stránkách Koncepci 

výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva 

zemědělství na léta 2016–2022, která byla 

schválena usnesením vlády ČR ze dne  

3. února 2016 č. 82.  

 

Jde o základní koncepční dokument, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících 

letech. Vizí výzkumu, vývoje a inovací resortu Ministerstva zemědělství je „Podpora inovativního 

zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií“.  

Pro naplnění vize jsou definovány tři klíčové oblasti a to:  

1. Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 

2. Udržitelné zemědělství a lesnictví 

3. Udržitelná produkce potravin 

Za účelem co nejkomplexnějšího zmapování výzkumných potřeb státu v rámci resortu zahájilo 

Ministerstvo zemědělství sběr konkrétních výzkumných témat, jejichž výsledky řešení 

budou sloužit k podpoře legislativních opatření a zkvalitnění rozhodovacích procesů 

orgánů státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.  

Plné znění Koncepce spolu s dalšími informacemi naleznete na stránkách MZe: 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-

a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html.  

 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html
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2. VÝZVA INTERREG CENTRAL EUROPE VYHLÁŠENA  
 

Program Nadnárodní spolupráce 

Interreg CENTRAL EUROPE připravil 

vyhlášení 2. výzvy k předkládání 

projektových žádostí. 

Finanční podporu lze získat ve všech specifických cílech programu. Mezi ně patří například 

spolupráce v oblasti kulturních a přírodních zdrojů, spolupráce v oblasti dopravy, nebo v oblasti 

inovací.  

Podrobnosti jsou zveřejněny na webové stránce programu www.interreg-central.eu, a to 

společně s dalšími informacemi a dokumenty, např. novým balíčkem pro žadatele, kteří budou 

podávat žádost v této výzvě. Na rozdíl od předešlé výzvy bude 2. výzva jednokolová a potrvá  

2 měsíce. Žádosti budou moci být však nadále podávány do všech čtyř priorit, včetně všech jejich 

specifických cílů. 

Výzva je otevřena od 26. 4. 2016 do 23. 6. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-central.eu/
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 18. 4. 2016 až 12. 5. 

2016 byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v  kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 

SEMINÁŘ: COMPREHENSIVE RESEARCH ON THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE GLOBAL 

CHANGE AT THE GLOBAL CHANGE RESEARCH INSTITUTE CAS 

Ústav výzkumu globální změny AVČR, v.v.i. (CzechGlobe) prezentoval dne 13. dubna 2016  

v Bruselu své aktivity, výzkumné týmy, stávající evropskou a mezinárodní spolupráci, jakož  

i příležitosti pro další spolupráci. Informace o průběhu akce, prezentací a fotografií naleznete 

zde. 

 

SCIENCE CAFÉ S PROF. MICHALEM V. MARKEM 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s dalšími partnery zorganizovala 

dne 12. dubna 2016 v Bruselu neformální debatu Science Café. Prof. Michal V. Marek přiblížil 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czechglobe.cz/cs/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/seminar-comprehensive-research-on-the-causes-and-consequences
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účastníkům problematiku globální změny a představil Ústav výzkumu globální změny AVČR, v.v.i. 

(CzechGlobe). Více informací včetně fotogalerie naleznete zde. 

 

AMSTERDAM BYL VYHLÁŠEN EVROPSKÝM HLAVNÍM MĚSTEM INOVACÍ 2016 

 

Evropská komise udělila Amsterdamu ocenění Evropské hlavní město inovací 2016 ('iCapital') za 

jeho ucelený a tzv. „zdola nahoru“ přístup ke čtyřem hlavním oblastem městského života: správa, 

ekonomika, sociální inkluze a kvalita života. Jedná se o druhý ročník soutěže, tentokrát zaměřený 

na hlavní město s nejlepším inovačním ekosystémem. Turín a Paříž se umístily na druhé a třetí 

příčce. Vítězná města byla vybrána porotou složenou z nezávislých odborníků. Více informací 

naleznete zde. 

 

ZÁZNAM Z AKCE: IGLO OPEN NA TÉMA INNOVATION DEALS 

 

Dne 5. 4. 2016 se v Bruselu konalo setkání IGLO Open na téma 'Innovation Deals'. Prezentaci  

o iniciativě, jež byla spuštěna v pilotní verzi v oblasti oběhového hospodářství, vedl Christian 

Ballaro z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace. Záznam kanceláře CZELO včetně 

prezentace naleznete zde. 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT HODNOTÍ IMPLEMENTACI SVÝCH PRIORIT V PROGRAMU HORIZONT 2020 

 

Generální ředitelství pro vnitřní záležitosti hospodářskou a vědní politiku Evropského parlamentu 

(EP) vypracovalo na žádost Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE Committee) analýzu 

opatření programu Horizont 2020 týkajících se priorit EP. Hodnocení obsahuje řadu doporučení  

k dalšímu zlepšení, především v oblasti podpory synergií a transparentnosti PPP (partnerství 

veřejného a soukromého sektoru) a EIT (Evropský inovační a technologický institut) a další. Celá 

zpráva je dostupná zde.  

TUNISKO SE STALO ASOCIOVANOU ZEMÍ K PROGRAMU HORIZONT 2020 

 

http://www.czechglobe.cz/cs/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/science-cafe-s-prof-michalem-v-markem
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/05.04.2016-IGLO-Open-Innovation-Deals_2.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570010/IPOL_IDA%282016%29570010_EN.pdf
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Dne 13. dubna 2016 vešla v platnost dohoda mezi Tuniskem a Evropskou komisí ve věci asociace 

země k programu Horizont 2020. Vědci a výzkumné instituce z Tuniska budou mít nově možnost 

účastnit se programu H2020 za stejných podmínek jako členské státy EU a dalších 13 

asociovaných zemí. Aktualizované informace o asociovaných zemích k H2020 jsou dispozici v 

dokumentu zde. 

ZPRÁVA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA K EIT 

 

Evropský účetní dvůr vydal zprávu k činnosti Evropského inovačního a technologického institutu 

(European Institute of Innovation and Technology, EIT). EÚD mj. konstatuje, že existence EIT 

má své opodstatnění, zároveň však byly identifikovány dílčí nedostatky zejména v modelu 

financování institutu a v provozních záležitostech. Zpráva rovněž obsahuje doporučení ohledně 

právních  

a provozních úprav. Celý dokument je dostupný v českém jazyce zde.  

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

 

ZÁZNAM ZE SETKÁNÍ IGLO PRACOVNÍ SKUPINY ERC K PROOF OF CONCEPT 

 

Dne 6. 4. 2016 se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny IGLO k agendě Evropské rady pro 

výzkum (ERC). Na setkání prezentovala Veronica Beneitez (ERCEA) na téma Proof of Concept- 

výsledky za rok 2015 a doporučení žadatelům. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

 

VÝSLEDKY VÝZVY ERC ADVANCED GRANTS 2015 

 

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila výsledky výzvy pro zkušené výzkumníky (Advanced 

Grants) za rok 2015. V rámci výzvy budou 277 výzkumníkům uděleny granty v celkové výši 647 

milionů eur. Úspěšným předkladatelem z ČR je Jan Vítek, který bude řešit svůj projekt „Evolving 

Language Ecosystems“ v oblasti neživých věd (Physical Sciences and Engineering, PE6) na ČVUT  

v Praze. Kompletní tisková zpráva s výsledky a statistikami je k dispozici zde. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_CS.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/06-04-2016-WG-ERC_1.doc
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/novinky/vysledky-vyzvy-erc-advanced-grants-2015
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_adg2015_results.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-

CURIE 

MSCA 2016 FORUM – WHERE BUSINESS AND RESEARCH TALENT MEET 

 Kdy: 29. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. června 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu konferenci Marie Skłodowska-Curie 2016 

Forum – Where Business and Research Talent Meet. Cílem akce je podpora kariérního rozvoje 

výzkumníků v průmyslovém a podnikatelském soukromém sektoru, jako dílčího cíle programu 

mobility MSCA H2020 (výzva Society and Entreprise IF, otevřená 12. 4. 2016). Konferenci bude 

možné sledovat v přímém přenosu. Bližší informace naleznete zde. 

 

VÝZVA MSCA (IF) – SPOLEČNOST A PODNIKÁNÍ 

 

V rámci individuálních výzkumných pobytů (Individual Fellowships) MSCA byla 12. dubna 

otevřena výzva v novém panelu s názvem Společnost a podnikání (Society and Enterprise, SE). 

Záměrem této výzvy je podpořit mobilitu výzkumníků, kteří se chtějí uplatnit mimo akademickou 

sféru. Na výzvu MSCA-IF-EF-SE-2016 je vyčleněn rozpočet ve výši 10 milionů eur. Výzva bude 

uzavřena  

14. září 2016. Podrobnosti o panelu Society and Enterprise naleznete v aktuálním pracovním 

programu MSCA zde. 

 

ZÁZNAM Z AKCE: MSCA NA TÉMA RISE 

 

Dne 5. 4. 2016 se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny IGLO k agendě MSCA (Marie-

Skłodowska-Curie Actions), kde zástupci Komise prezentovali přehled dosavadních výsledků  

a implementace. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/leaflets/if-society-enterprise-panel_en.pdf
https://mscabusiness2016.teamwork.fr/en/programme
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/05-04-2016-MSCA_1.doc
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ 

TECHNOLOGIE 

ZÁZNAM Z AKCE: INFORMAČNÍ DEN K VÝZVĚ FET INNOVATION LAUNCHPAD 

 

Dne 20. dubna 2016 uspořádala v Bruselu Evropská komise (DG CONECT a REA) informační den  

k nové výzvě v rámci FET – Innovation Launchpad. Výzva pro rok 2016 byla otevřena dne  

1. 3. 2016 a uzávěrka je 29. 9. 2016. Záznam kanceláře CZELO z informačního dne, včetně 

odkazů na relevantní dokumenty a prezentace, naleznete zde. 

 

 

 

 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

KONFERENCE OPEN INNOVATION 2.0 2016 

 Kdy: 23. 5. 2016–24. 5. 2016  

 Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 23. až 24. 5. 2016 pořádá v Amsterdamu Evropská komise (DG CONNECT) pod 

hlavičkou nizozemského předsednictví v Radě EU konferenci s názvem Open Innovation 2.0 2016 

(OI2). Akce bude zaměřena na jednotný digitální trh, ePlatformy, inovace založené na datech a 

související témata. Součástí akce bude předávání ocenění 'Luminary Awards'. Další informace 

naleznete zde. 

 

ODBORNÝ WORKSHOP ´USING BIG DATA TO ADVANCE POLICY RESEARCH´ 

 Kdy: 23. 5. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.czelo.cz/files/Zapisy/20.04.16-FET-Innovation-Launchpad-informacni-den.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newsletter_id=126&lang=en
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Dne 23. května 2016 se v Bruselu koná odborný workshop ´Using Big Data to Advance Policy 

Research´, organizovaný Centrem pro studium evropské politiky (Centre for European Policy 

Studies, CEPS). Záměrem workshopu je diskutovat s přítomnými experty metodiky a výzvy v 

oblasti využití tzv. big data v politologických analýzách. Více informací naleznete zde. 

 

KONFERENCE ´THE NANODIODE EXPERIENCE´ 

 Kdy: 31. 5. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 31. května se bude v Bruselu konat pracovní konference projektu Dne 31. května se bude  

v Bruselu konat pracovní konference projektu NanoDiode podpořeného v 7. RP s názvem ´The 

NanoDiode Experience´. Konference spojí výzkumníky, politické a další zúčastněné strany v 

debatě nad zapojením společnosti a otevřením výzkumu a inovací v oboru nanotechnologií 

širšímu povědomí. Více informací je k dispozici zde.  

 

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING: PŘÍLEŽITOSTI PRO ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ  

V BRUSELU 

 Kdy: 22. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 22. 6. 2016 pořádá organizace impulse.brussels (dříve Brussels Enterprise Agency) ve 

spolupráci s greentech.brussels informační setkání týkající se Společného podniku Bio Based 

Industries (BBI JU). Setkání poskytne informace k oběhovému hospodářství, o podpoře BBI JU  

v rozvoji bioekonomiky a k přípravě projektových návrhů k BBI JU. Další informace a program 

akce naleznete zde. 

  

IOT EXPO BRATISLAVA 2016 

 Kdy: 7. 7. 2016 až 8. 7. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

https://www.ceps.eu/events/using-big-data-advance-policy-research
http://www.nanodiode.eu/activities/nanodiode-working-conference/
http://www.abe-bao.be/
http://www.greentechbrussels.be/
http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking-opportunities-brussels-based-organisations
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Ve dnech 7. až 8. července 2016 se bude konat v Bratislavě konference s názvem IoT (Internet 

of Things) Expo Bratislava 2016, pořádaná Francouzskou ambasádou ve spolupráci 

s Francouzsko-slovenskou obchodní komorou. Událost zve všechny start-upy, větší společnosti, 

výzkumná centra, „bussines angels“ a venture kapitálové společnosti z Francie a zemí 

Visegradské skupiny  

k networkingové výměně znalostí, nápadů a sdílení příležitostí. Spojující ideou je prostřednictvím 

agendy ´Smart Transport, Smart Health and Smart Buildings´ (Chytrá doprava, zdraví a budovy) 

vytvořit novou poptávku mezi spotřebiteli a rozšířit tržní prostor pro společnosti a jejich další 

obchodní příležitosti. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

ICT PROPOSERS´S DAY 2016 (SK PRES) 

 Kdy: 26. 9. 2016–27. 9. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

V rámci slovenského předsednictví EU se ve dnech 26.–27. září 2016 v Bratislavě koná partnerská 

burza předkladatelů projektů v oblasti ICT programu H2020 (ICT Proposers´ Day 2016) 

organizovaná v rámci ´The Slovak Digital Week´ ve spolupráci DG CNECT a slovenského 

Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu. Součástí programu budou aktivity Národních 

kontaktních pracovníků v oblasti IICT (Ideal-ist), kteří poskytnou účastníkům odbornou asistenci. 

Více informací naleznete zde. 

 

KONFERENCE ´THE ROLE OF REGIONS IN THE EUROPEAN BIOECONOMY´ (SK PRES) 

 Kdy: 17. 10. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Dne 17. října 2016 se bude v rámci slovenského předsednictví EU konat v Bratislavě konference 

´The Role of Regions in the European Bioeconomy´ (BBEC2016). Program je zaměřen na SC2.  

Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době. 

 

KONFERENCE ´RE-INDUSTRIALISATION OF THE EU 2016´ (SK PRES) 

 Kdy: 26. 10. 2016–28.10.2016  

http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
https://www.b2match.eu/ictproposersday2016
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 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 26.–28. října 2016 se bude v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU konat 

konference ´Re–Industrialisation of the EU 2016´. Program bude věnován kapitole H2020 

Vedoucí postavení Evropy v průmyslových technologiích, konkrétně oblastem nanotechnologií, 

vyspělých materiálů, biotechnologií a pokročilé výrobě a zpracování. Více informací je k dispozici 

zde. 

EVROPSKÝ TÝDEN BIOTECHNOLOGIÍ 2016 

 

Letošní ročník Evropského týdne biotechnologií (European Biotech Week, EBW), který pořádají 

asociace specializované na biotechnologie, se bude konat ve dnech 26. 9. až 2. 10. 2016 napříč 

Evropou. Jedná se o sérii akcí, které mají za cíl maximalizovat potenciál tohoto inovativního 

sektoru a podpořit nové iniciativy v této oblasti. Potenciální organizátoři, kteří mají zájem 

organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat své návrhy skrze webové stránky. Podrobné 

informace naleznete zde.  

 

 

 

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE KOSMICKÉ STRATEGII PRO EVROPU 

 

Evropská komise (DG GROW) spustila veřejnou konzultaci s cílem získat podněty ohledně 

směřování budoucí strategie EU, která má stanovit cíle aktivit EU v oblasti vesmíru do roku 2030. 

Zainteresované subjekty z veřejné i soukromé sféry se mohou vyjadřovat k hlavním výzvám  

a příležitostem kosmického odvětví a k vyhlídkám vlajkových vesmírných programů 

Galileo/EHNOS a Copernicus do budoucna. Konzultace bude probíhat do 12. 7. 2016. Veřejná 

konzultace ‘A Space Strategy for Europe‘ je dostupná zde.  

 

SOUTĚŽ COPERNICUS MASTERS – UZÁVĚRKA 18. 7. 2016 

 

http://www.reineu2016.eu/
http://www.biotechweek.org/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpaceStrategy
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Šestý ročník soutěže Copernicus Masters byl otevřen. MSP, start-upy, ale i podnikaví studenti  

a výzkumníci mohou předkládat strategie podpořené udržitelným a inovativním podnikatelským 

záměrem na zpracovávání dat získaných z družicového pozorování Země (Earth Observation). Od 

roku 2016, kdy byla soutěž spuštěna, vznikla mezinárodní síť výzkumníků, podnikatelů a IT 

profesionálů, kterou podporují mj. Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) či 

německé středisko leteckého a kosmického výzkumu DLR. Laureáti obdrží cenu v hodnotě 300 

000 eur, zahrnující přístupové údaje ke stávajícím databázím a možnost využití další podpory. 

Uzávěrka soutěže je 18. července 2016. Více informací zde. 

 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE GREENECONET – ´MOVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY´ 

 Kdy: 26. 5. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 26. května 2016 se v Bruselu v sídle Centra pro studium evropské politiky (Centre for 

European Policy Studies, CEPS) koná závěrečná konference projektu GreenEcoNet s názvem 

´Moving towards a Circular Economy: Challenges and opportunities for SMEs´. Hlavním tématem 

konference je strategie oběhového hospodářství a její důsledky pro podnikání v EU. Více 

informací naleznete zde. 

 

 

KONFERENCE UNIVERSITY-INDUSTRY INTERACTION 2016 

 Kdy: 1. 6. 2016 až 3. 6.2016  

 Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 1. až 3. 6. 2016 pořádá organizace University Industry Innovation Network (UIIN)  

v Amsterdamu konferenci na téma spolupráce univerzit s průmyslovými podniky. Na programu 

konference bude například podporapodnikatelských dovedností v akademické sféře, transfer 

technologií a znalostí, regionální, národní a mezinárodní uskupení a další. Registrace je 

zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

 

http://www.copernicus-masters.com/
https://www.ceps.eu/events/moving-towards-circular-economy-challenges-and-opportunities-smes
https://www.university-industry.com/
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IOT EXPO BRATISLAVA 2016 

 Kdy: 7. 7. 2016–8. 7. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 7. až 8. července 2016 se bude konat v Bratislavě konference s názvem IoT (Internet 

of Things) Expo Bratislava 2016, pořádaná Francouzskou ambasádou ve spolupráci 

s Francouzsko-slovenskou obchodní komorou. Událost zve všechny start-upy, větší společnosti, 

výzkumná centra, „bussines angels“ a venture kapitálové společnosti z Francie a zemí 

Visegradské skupiny  

k networkingové výměně znalostí, nápadů a sdílení příležitostí. Spojující ideou je prostřednictvím 

agendy ´Smart Transport, Smart Health and Smart Buildings´ (Chytrá doprava, zdraví a budovy) 

vytvořit novou poptávku mezi spotřebiteli a rozšířit tržní prostor pro společnosti a jejich další 

obchodní příležitosti. Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

VÝZVA MSCA (IF) – SPOLEČNOST A PODNIKÁNÍ 

 

V rámci individuálních výzkumných pobytů (Individual Fellowships) MSCA byla 12. dubna 

otevřena výzva v novém panelu s názvem Společnost a podnikání (Society and Enterprise, SE). 

Záměrem této výzvy je podpořit mobilitu výzkumníků, kteří se chtějí uplatnit mimo akademickou 

sféru. Na výzvu MSCA-IF-EF-SE-2016 je vyčleněn rozpočet ve výši 10 milionů eur. Výzva bude 

uzavřena  

14. září 2016. Podrobnosti o panelu Society and Enterprise naleznete v aktuálním pracovním 

programu MSCA zde. 

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

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

AAL FÓRUM 2016 

 Kdy: 26. 9. 2016 až 28. 9. 2016  

 Kde: St. Gallen (Švýcarsko) 

Ve dnech 26. až 28. září 2016 se v St. Gallen ve Švýcarsku uskuteční výroční fórum programu 

Ambient Assisted Living (AAL). Letošní ročník nese název ‚Ageing well with technology  

– Innovations ready for breakthrough’ – nápady na nové technologické produkty pro aktivní 

http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
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stárnutí, které AAL Program propaguje a podporuje jejich cestu na trh. Událost představuje pro 

zainteresovanou veřejnost a investory možnost navázání kontaktů a nalezení nových produktů  

a služeb s tržním potenciálem. Více informací je k dispozici na tomto odkazu. 

ZÁZNAM Z AKCE: OTEVŘENÍ WHITE ROSE OFFICE V BRUSELU 

 

Kancelář CZELO se v pátek 8. dubna 2016 zúčastnila slavnostního otevření kanceláře White Rose 

Office v Bruselu, která zastupuje britské univerzity z Leedsu, Sheffieldu a Yorku a kde byly 

představeny oblasti výzkumu univerzit s potenciálem pro evropskou spolupráci – Udržitelnost, 

Zabezpečení produkce potravin a Zdraví. Záznam z akce naleznete zde. 

DOHODA O NOVÉM EU NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ DAT A JEHO OPATŘENÍCH PRO OBLAST VÝZKUMU  

 

Dne 14. dubna bylo po čtyřletém jednacím období dosaženo dohody mezi Evropským 

parlamentem a členskými státy ve věci nového znění EU nařízení o ochraně dat (EU Data 

protection regulation). Nové nařízení mj. reflektuje současný zrychlený vývoj digitalizace a v 

oblasti ICT a snaží se překonat různorodost legislativy v členských státech EU pomocí 

harmonizace právních předpisů a poskytnutí vyváženého právního rámce pro evropské 

výzkumníky. V souladu s novým nařízením přijme Evropská komise dvouleté přechodné období 

(2016–18) a podpoří členské státy v oblasti zavádění nových pravidel do praxe. Nové nařízení v 

oblasti ochrany dat, které bylo označeno za klíčové pro fungování Jednotného digitálního trhu 

(Digital Single Market, DSM), by mělo také v oblasti výzkumu překonat některé překážky přístupu 

k tzv. Otevřené vědě a inovacím (Open Science and Innovation). Více informací lze nalézt pod 

odkazem zde. 

 

ZÁZNAM Z AKCE: WORKSHOP STOA 

 

Kancelář CZELO se 19. dubna 2016 zúčastnila workshopu s názvem ´The case for investing in 

health within the developing world´, který v Evropském parlamentu pořádal panel STOA. Záznam 

z akce naleznete zde. 

 

http://www.aalforum.eu/about/
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/white-rose_3.doc
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-140416
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/STOA-19.4.-_1.doc
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

PARTNERSKÁ BURZA K ZEMĚDĚLSKÉMU VÝZKUMU 

 Kdy: 1. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Kancelář CZELO ve spolupráci s Harper Adams University (Velká Británie) pořádá dne 1. černa 

2016 v Bruselu partnerskou burzu zaměřenou na vybraná témata v rámci společenské výzvy 

Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika programu Horizont 2020. Pozvánku 

na partnerskou burzu naleznete zde a registrace zde. 

DISKUZE ´BUDOVÁNÍ BIOEKONOMIKY: EVROPSKÉ STRATEGIE´ 

 Kdy: 7. 6. 2016  

 Kde: Helsinki (Finsko) 

V rámci strategie EU o bioekonomii pro rok 2016 pořádá vědecko-politické forum ThinkForest 

diskuzi s názvem ´Budování bioekonomiky: Evropské strategie´ (Building the bioeconomy: 

Insights from European strategies), která se koná 7. června v Helsinkách. Tématem jsou 

evropské a národní bioekonomické strategie a budoucí vyhlídky v oblasti lesní bioekonomie. Na 

akci vystoupí mimo jiné i švédský ministr pro energii Ibrahim Baylan či finský ministr pro 

ekonomické záležitosti Olli Rehn. Registrace se otevřela 25. dubna. Více informací naleznete na 

tomto odkazu. 

 

 

 

KONFERENCE ´EXPLOITATION STRATEGIES FOR BIOECONOMY RESEARCH PROPOSALS´ 

 Kdy: 7. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 7. června 2016 se bude v Bruselu konat konference s názvem ´Exploitation strategies for 

Bioeconomy Research proposals´, organizovaná projektem ProBio, financovaným programem 

http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/workshop-01062016.pdf
http://geform.tc.cz/food_brussels_czelo2016
http://www.efi.int/portal/policy_advice/thinkforest/upcoming_events/
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FP7-KBBE. Cílem konference je poskytnout účastníkům potřebné know-how jak vylepšit potenciál 

žádostí vědeckých projektů v oboru bioekonomie, potřebný pro plnohodnotné využití možností, 

které výsledky projektů představují. Více informací naleznete zde. 

 

KONFERENCE ´WATER INNOVATION EUROPE 2016´ 

 Kdy: 21. 6. 2016–23. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská technologická platforma pro vodu (Water supply and sanitation Technology Platform  

–WssTP) organizuje výroční konferenci, která se uskuteční v Bruselu ve dnech 21. až 23. června 

2016. Tématem letošní konference je „Water Smart: European Solutions for a smart water 

society“. Cílem konference je předložit a diskutovat chytrá řešení, jak čelit globálním výzvám 

spojeným  

s vodou a položit základy pro budoucí efektivní nakládání s vodními zdroji. Vytvoření společnosti, 

která hospodárně nakládá s vodními zdroji je podmíněno propojením současné infrastruktury  

a digitálního světa měst budoucnosti v oblasti služeb, infrastruktury a obyvatel. 

Více informací o konferenci a registrace jsou k dispozici na tomto odkazu. 

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING: PŘÍLEŽITOSTI PRO ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ  

V BRUSELU 

 Kdy: 22. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 22. 6. 2016 pořádá organizace impulse.brussels (dříve Brussels Enterprise Agency) ve 

spolupráci s greentech.brussels informační setkání týkající se Společného podniku Bio Based 

Industries (BBI JU). Setkání poskytne informace k oběhovému hospodářství, o podpoře BBI JU  

v rozvoji bioekonomiky a k přípravě projektových návrhů k BBI JU. Další informace a program 

akce naleznete zde. 

INFORMAČNÍ DEN KE SPOLEČENSKÉ VÝZVĚ 2 

 Kdy: 28. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.probio-project.eu/pdf/poster160413.pdf
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.abe-bao.be/
http://www.greentechbrussels.be/
http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking-opportunities-brussels-based-organisations
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Dne 28. 6. 2016 pořádá Evropská komise informační den ke společenské výzvě 2: 'Potraviny, 

zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika' v Bruselu. Akce bude zaměřena na vytváření 

konsorcií pro nadcházející výzvy v roce 2017. Výzkumníci, kteří mají zájem prezentovat své 

projektové návrhy, mají možnost zažádat během registrace, která začne 1. 5. 2016. Další 

informace jsou dostupné zde. 

49. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM V OBLASTI LESNICKÉ MECHANIZACE  

 Kdy: 4. 9. 2016 až 7. 9. 2016  

 Kde: Varšava (Polsko) 

Varšavská univerzita (Warsaw University of Life Sciences, SGGW) bude hostit od 4. do 7. září 

2016 49. mezinárodní symposium v oblasti lesnické mechanizace (49th International Symposium 

on Forestry Mechanization – FORMEC). Sympozium se bude věnovat výzvám, jimž čelí různí aktéři  

v sektoru lesního strojírenství a otázkám spojeným s těžebními systémy, s plánováním a 

výstavbou silniční sítě a dopravou dřeva. V obecné rovině se zaměří také na dopady zásahů do 

lesního prostředí, využití biomasy pro energetiku a vědecké práce v oblasti lesnictví. Uzávěrka pro 

registraci a zaslání příspěvků je 31. července 2016. Konference je zpoplatněna. Více informací 

naleznete zde. 

KONFERENCE ´THE ROLE OF REGIONS IN THE EUROPEAN BIOECONOMY´ (SK PRES) 

 Kdy: 17. 10. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Dne 17. října 2016 se bude v rámci slovenského předsednictví EU konat v Bratislavě konference 

´The Role of Regions in the European Bioeconomy´ (BBEC2016). Program je zaměřen na SC2.  

Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době. 

 

 

 

WORKSHOP „MODELOVÁNÍ V OBLASTI ZDRAVÍ ROSTLIN“ 

 Kdy: 12. 12. 2016 až 14. 12. 2016  

https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016
https://www.formec.org/22-important/48-symposium-2016.html
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 Kde: Parma (Itálie) 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Security Authority – EFSA) a Evropská 

organizace na ochranu rostlin (European Plants Protection Organization – EPPO) organizují 

společný workshop ´Modelling in plant health – how can models support risk assessment of plant 

pests and decision-making?, který se bude konat 12.–14. prosince 2016 v italské Parmě. Hlavním 

cílem workshopu je zhodnotit možné využití modelů v oblasti hodnocení rizik zdraví rostlin a jak 

mohou tyto modely podpořit rozhodovací procesy. Akce se zaměřuje zejména na vědecké  

a technické experty a manažery v oblasti hodnocení rizik. 

Registrace bude otevřena v období od 1. do 29. června 2016. Program a další informace 

naleznete na tomto odkazu.  

 

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

ÚČINNÁ ENERGIE 

VÝROČNÍ KONFERENCE EERA 2016 

 Kdy: 24. 11. 2016 až 25. 11. 2016  

 Kde: Birmingham, Spojené království 

Ve dnech 24. až 25. 11. 2016 pořádá Evropská aliance pro energetický výzkum (EERA) první 

výroční konferenci v anglickém Birminghamu. Konference nahrazuje EERA kongres tradičně 

konaný  

v Bruselu. Další informace naleznete zde. 

 

KONFERENCE SET PLAN 2016 – CENTRAL EUROPEAN ENERGY CONFERENCE X (SK PRES) 

 Kdy: 1. 12. 2016 až 2. 12. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU koná 

konference ´SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X´ (SET Plan 2016 – CEEC X). 

Program bude věnován prioritám VaVaI strategie projektu Energetické Unie (Integrated 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212
http://www.eera-set.eu/eera-conference/eera-conference-2016/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/konference-set-plan-2016-central-european-energy-conference
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Research, Innovation and Competitiveness Strategy). Bližší informace budou zveřejněny v 

dohledné době. 

SDĚLENÍ KOMISE O INVESTICÍCH DO JADERNÉ BEZPEČNOSTI (PINC) 

 

Evropská komise zveřejnila v souladu se smlouvou EURATOM sdělení v souvislosti s budoucími 

investicemi do bezpečnostních opatření v oblasti jaderné energie – ´Nuclear Illustrative 

Programme´ (PINC). Dle dokumentu budou muset evropské státy vynaložit na likvidaci jaderného 

odpadu, uskladnění vyhořelého paliva a odstavení jaderných elektráren až 253 miliard euro. 

Program dále poskytuje podklady pro diskuzi o přínosu jaderné energie v plnění energetických 

cílů EU a zabývá se otázkami spojenými s investicemi do bezpečného získávání jaderné energie. 

Více informací spolu s odkazem na celé sdělení lze nalézt na této adrese. 

ZÁZNAM Z AKCE: EERA VÝROČNÍ RECEPCE 2016 

 

Dne 4. 4. 2016 se v Bruselu konala výroční recepce Evropské aliance pro energetický výzkum 

(European Energy Research Alliance, EERA). Během akce bylo podepsáno memorandum  

o vzájemném porozumění mezi výzkumem energetiky a materiálů a průmyslem. Záznam 

kanceláře CZELO naleznete zde. 

 

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

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

VĚDA PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Kdy: 16. 6. 2016  

 Kde: Eindhoven, Nizozemí 

Dne 16. 6. 2016 pořádá nizozemská organizace pro vědecký výzkum (Netherlands Organisation 

for Scientific Research, NOW) v rámci nizozemského předsednictví v Radě EU konferenci s 

názvem 'Věda pro oběhové hospodářství', která se uskuteční v nizozemském Eindhovenu. Akce je 

zaměřena na podporu multidisciplinarity ve výzkumu této oblasti. Mezi diskutovanými tématy 

budou politiky a inovace v oblasti oběhového hospodářství. Další informace naleznete zde. 

 

http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-presents-nuclear-illustrative-programme
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/04-04-2016-EERA_1.doc
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/invitation-nwo-conference-science-for-circular-economy.pdf
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KONFERENCE ´TRANSITION TO GREEN ECONOMY´ (SK PRES) 

 Kdy: 6. 9. 2016–7. 9. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 6. až 7. září 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví v Radě EU koná 

konference ´Transition to Green Economy´ tematicky zaměřená na SC5. Bližší informace budou 

zveřejněny v dohledné době. 

 

SEMINÁŘ: COMPREHENSIVE RESEARCH ON THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE GLOBAL 

CHANGE AT THE GLOBAL CHANGE RESEARCH INSTITUTE CAS 

Ústav výzkumu globální změny AVČR, v.v.i. (CzechGlobe) prezentoval dne 13. dubna 2016  

v Bruselu své aktivity, výzkumné týmy, stávající evropskou a mezinárodní spolupráci, jakož  

i příležitosti pro další spolupráci. Informace o průběhu akce, prezentací a fotografií naleznete 

zde. 

SCIENCE CAFÉ S PROF. MICHALEM V. MARKEM 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s dalšími partnery zorganizovala 

dne 12. dubna 2016 v Bruselu neformální debatu se špičkovým výzkumníkem, Science Café. Prof. 

Michal V. Marek přiblížil účastníkům problematiku globální změny a představil Ústav výzkumu 

globální změny AVČR, v.v.i. (CzechGlobe). Další informace vč. fotogalerie naleznete zde. 

 

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

SVĚTĚ – SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

KONFERENCE ´THE NANODIODE EXPERIENCE´ 

 Kdy: 31. 5. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 31. května se bude v Bruselu konat pracovní konference projektu Dne 31. května se bude  

v Bruselu konat pracovní konference projektu NanoDiode podpořeného v 7. RP s názvem ´The 

NanoDiode Experience´. Konference spojí výzkumníky, politické a další zúčastněné strany v 

http://www.czechglobe.cz/cs/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/seminar-comprehensive-research-on-the-causes-and-consequences
http://www.czechglobe.cz/cs/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/science-cafe-s-prof-michalem-v-markem
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debatě nad zapojením společnosti a otevřením výzkumu a inovací v oboru nanotechnologií 

širšímu povědomí. Více informací je k dispozici zde.  

KONFERENCE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: A NEW AGENDA FOR EUROPE´S CHALLENGES 

(SK PRES)  

 Kdy: 15. 11. 2016 až 16. 11. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

Ve dnech 15. až 16. listopadu 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU koná 

konference s názvem ´Social Sciences and Humanities: a New Agenda for Europe´s Challenges´ 

(SK PRES SSH), tematicky zaměřená na SC6. 

Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době. 

 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

WIDESPREAD BROKERAGE 2016 

 Kdy: 8. 6. 2016  

 Kde: Eindhoven, Nizozemí 

Dne 8. 6. 2016 pořádá projekt NCP_WIDE.NET v nizozemském Eindhovenu partnerskou burzu  

s názvem 'WIDESPREAD Brokerage 2016', která bude doprovodnou akcí konference WIRE 2016. 

Událost je zaměřena na oblast programu H2020 Šíření excelence a rozšiřování účasti a cílem je 

poskytnout zainteresovaným subjektům možnost ke vzájemné diskuzi na témata týkající se výzev 

z oblasti WIDESPREAD tj. Teaming, Twinning a ERA Chairs včetně akcí COST. Další informace  

a registrační formulář naleznete zde.  

 

ZÁZNAM Z AKCE: CLOSING THE SCIENTIFIC AND INNOVATION GAP IN EUROPE 

 

Dne 25. dubna 2016 pořádala švýcarská styčná kancelář SwissCore v Evropském parlamentu  

v Bruselu seminář s názvem 'Closing the scientific and innovation gap in Europe: Swiss and 

http://www.nanodiode.eu/activities/nanodiode-working-conference/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/tyden-inovativnich-regionu-wire-2016
https://www.b2match.eu/widespread2016
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/novinky/zaznam-z-akce-closing-the-scientific-and-innovation-gap-in
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Central and Eastern European countries research cooperation – best practices and future 

challenges'. Akce byla věnována příčinám a řešením rozdílů mezi EU-15 a EU-13 v účasti a 

úspěšnosti v evropských programech VaVaI. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. 

 

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

 

KONFERENCE ´THE NANODIODE EXPERIENCE´ 

 Kdy: 31. 5. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 31. května se bude v Bruselu konat pracovní konference projektu Dne 31. května se bude  

v Bruselu konat pracovní konference projektu NanoDiode podpořeného v 7. RP s názvem ´The 

NanoDiode Experience´. Konference spojí výzkumníky, politické a další zúčastněné strany v 

debatě nad zapojením společnosti a otevřením výzkumu a inovací v oboru nanotechnologií 

širšímu povědomí. Více informací je k dispozici zde.  

VEŘEJNÁ KONZULTACE K ČÁSTI 'VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST' PROGRAMU 

HORIZONT 2020 

 

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci s cílem získat podněty k následujícímu pracovnímu 

programu (2018–2020) části programu Horizont 2020 s názvem 'Věda se společností a pro 

společnost'. Tato část se snaží prosazovat spolupráci a vzájemné porozumění mezi vědou  

a společností. Občanská sdružení, výzkumné instituce a další zainteresované subjekty se mohou 

vyjadřovat do 4. 7. 2016. Podrobné informace naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

ZPRÁVA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA K EIT 

 

http://www.czelo.cz/files/25-04-2016-Closing-the-Scientific-gap-FIN_3.pdf
http://www.nanodiode.eu/activities/nanodiode-working-conference/
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm
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Evropský účetní dvůr vydal zprávu k činnosti Evropského inovačního a technologického institutu 

(European Institute of Innovation and Technology, EIT). EÚD mj. kontrastuje, že existence EIT 

má své opodstatnění, zároveň však byly identifikovány dílčí nedostatky zejména v modelu 

financování institutu a v provozních záležitostech. Zpráva rovněž obsahuje doporučení ohledně 

právních  

a provozních úprav. Celý dokument je dostupný v českém jazyce zde.  

  

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

BULLETIN EUROPEAN IPR HELPDESK, Č. 21 (DUBEN – ČERVEN 2016) 

 

Nové vydání Bulletinu služby European IPR Helpdesk se věnuje tématice 'ženy a duševní 

vlastnictví'. Jsou zde představeny genderové iniciativy v oblasti IP a statistiky týkající se žen v 

inovačním sektoru. Dále toto číslo obsahuje článek na téma ženy a podnikání. Bulletin je 

dostupný zde.  

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

WIDESPREAD BROKERAGE 2016 

 Kdy: 8. 6. 2016  

 Kde: Eindhoven, Nizozemí 

Dne 8. 6. 2016 pořádá projekt NCP_WIDE.NET v nizozemském Eindhovenu partnerskou burzu  

s názvem 'WIDESPREAD Brokerage 2016', která bude doprovodnou akcí konference WIRE 2016. 

Událost je zaměřena na oblast programu H2020 Šíření excelence a rozšiřování účasti a cílem je 

poskytnout zainteresovaným subjektům možnost ke vzájemné diskuzi na témata týkající se výzev 

z oblasti WIDESPREAD tj. Teaming, Twinning a ERA Chairs včetně akcí COST. Další informace  

a registrační formulář naleznete zde.  

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_CS.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/news/european-ipr-helpdesk-bulletin-21
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/tyden-inovativnich-regionu-wire-2016
https://www.b2match.eu/widespread2016
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KONFERENCE UNIVERSITY-INDUSTRY INTERACTION 2016 

 Kdy: 1. 6. 2016 až 3. 6. 2016  

 Kde: Amsterdam, Nizozemsko 

Ve dnech 1. až 3. 6. 2016 pořádá organizace University Industry Innovation Network (UIIN)  

v Amsterdamu konferenci na téma spolupráce univerzit s průmyslovými podniky. Na programu 

konference bude například podporapodnikatelských dovedností v akademické sféře, transfer 

technologií a znalostí, regionální, národní a mezinárodní uskupení a další. Registrace je 

zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

SDĚLENÍ KOMISE O INVESTICÍCH DO JADERNÉ BEZPEČNOSTI (PINC) 

 

Evropská komise zveřejnila v souladu se smlouvou EURATOM sdělení v souvislosti s budoucími 

investicemi do bezpečnostních opatření v oblasti jaderné energie – ´Nuclear Illustrative 

Programme´ (PINC). Dle dokumentu budou muset evropské státy vynaložit na likvidaci jaderného 

odpadu, uskladnění vyhořelého paliva a odstavení jaderných elektráren až 253 miliard euro. 

Program dále poskytuje podklady pro diskuzi o přínosu jaderné energie v plnění energetických 

cílů EU a zabývá se otázkami spojenými s investicemi do bezpečného získávání jaderné energie. 

Více informací spolu s odkazem na celé sdělení lze nalézt na této adrese. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

KONFERENCE SMART REGIONS 

 Kdy: 1. 6. 2016 až 2. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 1. a 2. června se bude v Bruselu konat konference s názvem ´ SMART REGIONS 

Conference´organizovaná Evropskou Komisí. V rámci evropské inovační strategie chytrých 

specializací, vyzdvihne tato událost roli regionů v dynamickém růstu a rozvoji Evropy, založeném 

na tzv. bottom-up podnikání a inovacích. Mimo jiné se bude věnovat i transformaci takových 

https://www.university-industry.com/
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-presents-nuclear-illustrative-programme
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prioritních oblastí jako přechodu k obnovitelným energetickým zdrojům, digitálnímu růstu nebo 

zemědělsko-potravinářské a průmyslové modernizaci. Více informací naleznete zde.  

  

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

VÝZVA – MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ´GREEN TALENTS´ V NĚMECKU 

 

Německé Spolkové ministerstvo školství a výzkumu vyhlásilo další kolo každoroční mezinárodní 

soutěže pro mladé vědce s názvem ´Green Talents – International Forum for High-Potentials in 

Sustainable Development´. Tento ročník se bude zabývat tématem udržitelného rozvoje se 

zaměřením na vliv klimatických změn, znečištění a nadměrného rybolovu v oceánech. V soutěži 

dostane 25 mladých vědců příležitost účastnit se mezinárodního vědeckého fóra v říjnu 2016  

a vyhrát výzkumný pobyt v Německu v délce až 3 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 24. května 2016. 

Více informací naleznete zde. 

 

EUROPEAN SCIENCE TV AND NEW MEDIA FESTIVAL 2016: VÝZVA PRO PŘÍSPĚVKY 

 

EuroScience, EuroPAWS a Ciencia Viva, organizátoři festivalu s udílením cen pro televizní a 

mediální tvorbu v oblasti evropské vědy s názvem 'European Science TV and New Media Festival 

2016', který proběhne v Lisabonu v listopadu 2016, zveřejnili výzvu pro příspěvky, které budou 

oceněny v osmi kategoriích. Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 3. 6. 2016. Další informace 

naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

 

KONFERENCE SET PLAN 2016 – CENTRAL EUROPEAN ENERGY CONFERENCE X (SK PRES) 

 Kdy: 1. 12. 2016–2. 12. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions/
http://www.greentalents.de/
http://www.euroscience.org/news/european-science-tv-and-new-media-festival-and-awards-2016/
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Ve dnech 1.–2. prosince 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU koná 

konference ´SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X´ (SET Plan 2016 – CEEC X). 

Program bude věnován prioritám VaVaI strategie projektu Energetické Unie (Integrated 

Research, Innovation and Competitiveness Strategy). Bližší informace budou zveřejněny v 

dohledné době. 

SPUŠTĚNY INTERNETOVÉ STRÁNKY PLATFORMY SCIENCEGEIST  

 

Švýcarská národní vědecká nadace (Swiss National Science Foundation, SNSF) spustila nový web, 

který slouží jako platforma pro diskusi aktuálních témat týkajících se politiky vědy a výzkumu. 

Web poskytuje výběr relevantních novinek a názorů aktérů mezinárodní vědecké komunity. Web 

již obsahuje přes 1800 článků shromážděných od roku 2013 a nabízí odběr týdenního 

newsletteru. Tisková zpráva je dostupná zde. 

DOHODA O NOVÉM EU NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ DAT A JEHO OPATŘENÍCH PRO OBLAST VÝZKUMU  

 

Dne 14. dubna bylo po čtyřletém jednacím období dosaženo dohody mezi Evropským 

parlamentem a členskými státy ve věci nového znění EU nařízení o ochraně dat (EU Data 

protection regulation). Nové nařízení mj. reflektuje současný zrychlený vývoj digitalizace a v 

oblasti ICT a snaží se překonat různorodost legislativy v členských státech EU pomocí 

harmonizace právních předpisů a poskytnutí vyváženého právního rámce pro evropské 

výzkumníky. V souladu s novým nařízením přijme Evropská komise dvouleté přechodné období 

(2016–18) a podpoří členské státy v oblasti zavádění nových pravidel do praxe. Nové nařízení v 

oblasti ochrany dat, které bylo označeno za klíčové pro fungování Jednotného digitálního trhu 

(Digital Single Market, DSM), by mělo také v oblasti výzkumu překonat některé překážky přístupu 

k tzv. Otevřené vědě a inovacím (Open Science and Innovation). Více informací lze nalézt pod 

odkazem zde. 

 

EVROPSKÝ CLOUD PRO OTEVŘENOU VĚDU (EOSC) – NÁVRH EK 

 

Evropská komise zveřejnila dne 19. dubna 2016 plán implementace projednávané iniciativy 

Evropského cloudu pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud, EOSC). EOSC je 

součástí strategie jednotného digitálního trhu EU (Digital Single Market Strategy) a konceptu 

http://www.sciencegeist.com/
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-160308-press-release-new-website-sciencegeist-com-about-on-going-science-policy-issues.aspx
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-140416
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Open Science komisaře pro výzkum a inovace C. Moedase. EOSC bude "federací" stávajících 

evropských datových infrastruktur napříč obory a členskými státy. Vytvoří se tak jednotná datová  

e-infrastruktura přístupná nejen akademické sféře, ale také podnikům, průmyslu a 

poskytovatelům veřejných služeb. Od roku 2017 se mj. zobecní a rozšíří defaultní otevřený 

přístup k datům projektů financovaných rámcovými programy (H2020), výjimky (opt-outs) budou 

podléhat novým pravidlům. Celkové veřejné i soukromé investice pro implementaci EOSC se 

odhadují na 6,7 miliard euro během příštích pěti let, včetně 2 miliard euro z rozpočtu 

H2020. Tisková zpráva EK je zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCE 

ZÁZNAM Z AKCE: ŠVÉDSKÁ RADA PRO VÝZKUM V BRUSELU 

 

Dne 6. 4. 2016 pořádala v Bruselu Švédská rada pro výzkum akci u příležitosti založení bruselské 

kanceláře. Řečníci zde prezentovali činnost a priority Rady v rámci cestovní mapy ERA a Lundské 

deklarace 2015. V následné panelové debatě byla hlavním tématem otázka významu základního  

a aplikovaného výzkumu. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.  

ZÁZNAM Z AKCE: WHAT CAN EUROPE LEARN FROM US SCIENCE POLICY? 

 

Dne 7. 4. 2016 pořádal bruselský ekonomický think-tank Bruegel debatu s názvem 'What can 

Europe learn from US science policy?'. Akce nabídla pohled na vědní politiku USA a EU. Záznam 

kanceláře CZELO naleznete zde.  

 

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS 

  

ZÁZNAM Z AKCE: KONFERENCE OPEN SCIENCE: FROM VISION TO ACTION 

 

Ve dnech 4. a 5. dubna 2016 se v Amsterdamu konala konference Open Science, from Vision to 

Action pořádaná v rámci nizozemského předsednictví v Radě (NL PRES). Výstupem konference je 

Amsterdamská výzva k Open Science (Amsterdam Call on Open Science). Výzva je otevřena pro 

připomínkování odborníkům i veřejnosti do 14. 4. 2016, v konečné podobě bude předložena jako 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_cs.htm
http://www.czelo.cz/files/06-04-2016-SRC_1.doc
http://www.czelo.cz/files/07-04-2016-US-Science-Policy_3.doc
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akční plán na zasedání rady ministrů EU pro konkurenceschopnost 27. 5. 2016. Cílem výzvy je od 

r. 2020 zpřístupnit všechny vědecké výstupy financované z veřejných zdrojů (Open Access) 

bezprostředně od data uveřejnění, a to nejen jako závazek odpovědnosti vůči daňovým 

polatníkům, ale také jako příslib dynamičtějšího rozvoje evropské VaVaI a konkurenceschopného 

hospodářství. Záznam kanceláře CZELO je zde. 

 

 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 

KONFERENCE ´WATER INNOVATION EUROPE 2016´ 

 Kdy: 21. 6. 2016 až 23. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská technologická platforma pro vodu (Water supply and sanitation Technology Platform  

– WssTP) organizuje výroční konferenci, která se uskuteční v Bruselu ve dnech 21. až 23. června 

2016. Tématem letošní konference je „Water Smart: European Solutions for a smart water 

society“. Cílem konference je předložit a diskutovat chytrá řešení, jak čelit globálním výzvám 

spojeným  

s vodou a položit základy pro budoucí efektivní nakládání s vodními zdroji. Vytvoření společnosti, 

která hospodárně nakládá s vodními zdroji je podmíněno propojením současné infrastruktury  

a digitálního světa měst budoucnosti v oblasti služeb, infrastruktury a obyvatel. 

Více informací o konferenci a registrace jsou k dispozici na tomto odkazu. 

ZDROJ: CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

 

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/files/04-05-04-2016-Open-Science-NLPRES_1.pdf
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.czelo.cz/
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