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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU ZEMĚ
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č.
130/2002

Sb.,

o

podpoře

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů

(zákon

o

podpoře

experimentálního vývoje a
pozdějších

předpisů,

inovací),

jednostupňovou

výzkumu,
ve znění
veřejnou

soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu
Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“),
s počátkem řešení projektů v roce 2018.
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Program ZEMĚ, schválený usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313, je zaměřen na
zlepšení českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Podle plánu
podpoří od letošního roku a v následujících letech zemědělský výzkum 3,6 miliardami korun,
z toho 3,5 miliardy korun bude financováno ze státního rozpočtu.
Projekty v Programu ZEMĚ jsou řešeny v rámci dvou podprogramů. Podprogram I je zaměřen na
propojení spolupráce výzkumných organizací s podniky při řešení projektů podporujících
inovativní zemědělství a lesnictví. V Podprogramu II jsou přednostně řešena výzkumná témata
pro potřeby státu, která Ministerstvo zemědělství zveřejnilo formou „Avíza“ dne 15. 3. 2017 na
svých webových stránkách v sekci Poradenství a výzkum.
Zájemci o účast ve druhé veřejné soutěži mohou své návrhy projektů podávat od 28. dubna
2017 do 16. června 2017 do 23:59:59 hodin.
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 27. listopadu 2017.
Zadávací dokumentace a kompletní informace o druhé veřejné soutěži v Programu ZEMĚ jsou
k dispozici

na

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

vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ČESKO-FRANCOUZSKÝCH PROJEKTŮ
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 2018–2019.
Termín pro předkládání návrhů projektů: 18. 4. – 30. 6. 2017
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Výzva:
výzva MOBILITY Francie 2018-2019.pdf, soubor typu pdf
Výzva francouzského partnera je publikována na http://www.campusfrance.org/barrande

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ČESKO-NĚMECKÝCH PROJEKTŮ
V

souladu

s

Dohodou

mezi

vládou

České

a Slovenské federativní republiky a vládou
Spolkové
o

republiky

vědeckotechnické

v Praze

dne

2.

Německo

spolupráci,

listopadu

podepsanou

1990,

vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou
řešení 2018–2019.
Termín pro předkládání návrhů projektů: 18. 4. – 31. 5. 2017
Výzva:
Výzva ČR- SRN 2018-2019.doc, soubor typu doc

ESPON VYHLÁŠENA VÝZVA
Nově vyhlášená výzva programu ESPON na podání
nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.
Cílem projektu je tvorba územní analýzy dopadů
Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2007-2013 a v závislosti na
dostupnosti dat i v programovém období 2014-2020.
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Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 750.000 EUR bez DPH, ale včetně všech
jiných daní a výdajů.
Jak podat nabídku
O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese
tenders@espon.eu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání.
Lhůta pro podání nabídek je 22. května 2017 v 10:00 středoevropského času.
Více informací
Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu:
tenders@espon.eu.
Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku
Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily)
a na lucemburském „Portail des Marchés Publics

“.

Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách programu spolupráce ESPON.

ESPON VYHLÁŠENA VÝZVA
Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě
programu

ESPON

na

podání

nabídky

v

oblasti

aplikovaného výzkumu.
Hlavním výstupem územní analýzy by měla být data
obsahující regionální a městské aspekty migrace
uprchlíků do Evropy se zaměřením na různé typy
evropských regionů a měst.
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 800.000 EUR bez DPH, ale včetně všech
jiných daní a výdajů.
Jak podat nabídku
O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese
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tenders@espon.eu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání.
Lhůta pro podání nabídek je 2. června 2017 v 10:30 středoevropského času.
Více informací
Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu:
tenders@espon.eu.
Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku
Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily)
a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“.
Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách programu spolupráce ESPON.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR INFORMUJE
Státní fond životního prostředí ČR
informuje

žadatele/příjemce

o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, že dne 1. 5. 2017
nabyde

účinnosti

čtvrtá

verze

Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020,
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (Pokyn MMR).
Tento metodický pokyn stanovuje za cíl harmonizovat postupy při zadávání zakázek žadateli
o dotaci/příjemci dotace, kteří při realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky. Z tohoto
důvodu bude s účinností od 1. 5. 2017 vydána aktualizovaná šestá verze dokumentu upravujícího
zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020, jenž bude nově nést název
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (Pokyny OPŽP). Tyto Pokyny OPŽP
doznají kromě změny názvu dalších zásadních změn, a to jak v postupech pro zadávání zakázek,
kdy se Pokyny OPŽP nebudou s ohledem na povinnou harmonizaci odchylovat od Pokynu MMR,
tak i v oblasti kontroly ze strany zprostředkujícího subjektu, kdy bude zadavatel povinen
podstoupit tzv. interim kontrolu.
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Cílem interim kontroly bude posouzení souladu nabídky vybraného dodavatele se zadávacími
podmínkami

a

správnosti

postupu

zadavatele

při

vyloučení

účastníka

(účastníků)

výběrového/zadávacího řízení, a to v době po rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
a zároveň před uzavřením smlouvy na zakázku/veřejnou zakázku. Tato kontrola bude dopadat
pouze na zadavatele zadávající nadlimitní veřejné zakázky; zakázky vyšší hodnoty, jejichž
předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle
příslušného nařízení vlády; případně na vyžádání zprostředkujícího subjektu. Poskytnutí
součinnosti ze strany zadavatele při provedení interim kontroly je podmínkou pro další
pokračování v administraci projektu.
Aktualizovaná verze dokumentu:
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR INFORMUJE
Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat
na

workshop

k programům Partnerství

veřejného

a soukromého sektoru v Horizontu 2020, který pořádá ve
svých prostorách ve středu 24. května 2017.
Chtěli

bychom

Vás

informovat

o

poznatcích

z analýzy

výsledků

výzev

v programech

PPP Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, SPIRE a Photonicsv letech 20142016, které ukazují, že v konsorciích financovaných projektů hrají zásadní roli přední členové
průmyslových asociací resp. evropských technologických platforem, které jsou partnerem
Evropské komise v implementaci těchto programů. Přestože navrhované projekty s českou účastí
se snaží pravidelně získávat takové partnery do projektových konsorcií, nedosahují zatím většinou
na financování. Chtěli bychom proto upozornit na nejdůležitější hráče v těchto programech
a diskutovat o cestách, jak se k těmto nejlepším partnerům lépe propracovat.

Chceme

podporovat aktivní české subjekty ve snaze o zapojení do odborné činnosti v asociacích
a platformách a informovat o prvních pokusech v tomto směru. Zmíníme se rovněž o tématech
připravovaných do výzev PPP programů v letech 2018-2020 i o přípravných diskusích o jejich
prioritách v období příštího rámcového programu.
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Předběžný program semináře je v příloze. Účast je bezplatná, zájemce žádáme o registraci zde.
Připojený soubor: Program cPPP navrh.pdf

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR INFORMUJE
Dne 9. června se v prostorách Technologického centra AV ČR
bude

konat komunikační

kampaň

k finančním

pravidlům

programu Horizont 2020 se zástupci Evropské komise.
Cílem komunikační kampaně je umožnit účastníkům přímý kontakt
s řečníky z Evropské komise a nabídnout prostor k diskusi o otázkách, které se v souvislosti
s finančními pravidly H2020 objevují na národní úrovni. Komunikačním jazykem kampaně je
angličtina.
Předběžný program akce je k dispozici zde.
Na akci se můžete zaregistrovat vyplněním jednoho z následujících registračních formulářů:
pro ÚČAST V PROSTORÁCH TC AV ČR se zaregistrujte zde (nejpozději do 5. června 2017 nebo
do naplnění kapacity místnosti).
pro

ONLINE

SLEDOVÁNÍ

se

zaregistrujte zde (odkaz

na

online přenos bude

zaslán

zaregistrovaným zájemcům jeden den před konáním akce).
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PROGRAM INTERREG DANUBE VYHLÁSIL DRUHOU VÝZVU

Dne 9. 5. byla vyhlášena 2. výzva program Interreg
DANUBE.
Popis základních rysů výzvy naleznete v přiloženém
Call Announcement.
Detailnější informace včetně formuláře žádosti, jako součásti balíčku pro žadatele, naleznete na
oficiálním webu programu

.

Výzva potrvá v termínu 9. 5. – 6. 6. 2017.
Příloha
Call Announcement
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 13. 4. 2017 až 15. 5.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

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

VÝSLEDKY ERC ADVANCED GRANT 2016

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila výsledky výzvy grantů pro zkušené výzkumné
pracovníky Advanced Grant (AdG) 2016 dne 7. dubna 2017. Prostřednictvím grantů mají
výzkumníci možnost realizovat své kreativní nápady, které mohou mít zásadní vliv na vědu,
společnost a ekonomiku. ERC udělila 231 výzkumných grantů pro výzkumné pracovníky z 28 zemí
ve výši 540 milionů eur, přičemž o grant se v minulém roce ucházelo 2 400 žadatelů. Mezi
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oceněnými výzkumníky je i český biolog Jiří Friml z rakouského vědeckého a technologického
institutu (IST Austria), který získal pětileté financování svého projektu s názvem: „Tracing
Evolution of Auxin Transport and Polarity in Plants“. Více informací o výsledcích výzvy a statistiky
naleznete v tiskové zprávě ERC zde.

ZÁZNAM Z AKCE : PŘEDSTAVENÍ KNIHY „THE EUROPEAN RESEARCH COUNCIL“

Thomas König (Vienna Institute for Advanced Studies) představil na Stálém zastoupení Rakouska
při EU svou knihu „The European Research Council“. Pro ERC pracoval v období 2010 - 2013.
Jedná se o první knihu komplexně pojednávající o vzniku a rozvoji ERC. Záznam z akce naleznete
zde a prezentace zde.

ERC MANUÁL OTEVŘENÉMU PŘÍSTUPU K DATŮM

Evropská rada pro výzkum (ERC) vydala příručku k implementaci otevřeného přístupu
k vědeckým publikacím a dostupnosti výzkumných dat v projektech podporovaných ERC v rámci
programu H2020. Příručka má organizacím pomoci přijmout a implementovat politiku otevřenosti
a dostupnosti dat získaných v rámci výzkumných projektů. Otevřený přístup zjednoduší využití
a sdílení vědeckých dat a napomůže vzdělávání a rozvoji vědy. Další informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ
TECHNOLOGIE
SEMINÁŘ HBP: ETICKÝ PŘÍSTUP KE ZVÍŘATŮM A VYUŽÍVÁNÍ IKT VE VÝZKUMU


Kdy: 10. 7. 2017 - 12. 7. 2017



Kde: Stockholm (Švédsko)

Ve dnech 10. - 12. července 2017 se ve Stockholmu uskuteční první workshop ze série HBP
(Human Brain Project) Curriculum workshops na téma: "Výzkum, etika a dopad na společnost –
odpovědný výzkum: etický přístup k nakládání se zvířaty a IKT ve výzkumu. " (Research, ethics
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and societal impact Responsible research: How to deal with animals and ICT in Science – An
Ethical Approach). Cílem akce je seznámit účastníky s etickými aspekty využívání informačních
a komunikačních technologií a zvířat ve vědě a výzkumu. Více informací o akci naleznete zde.

SEMINÁŘ HBP: PODNIKÁNÍ V NEUROVĚDÁCH


Kdy: 17. 7. 2017 - 19. 7. 2017



Kde: Leimen (Německo)

Ve dnech 17. - 19. července 2017 se v německém městě Leimen uskuteční workshop ze série
HBP (Human Brain Project) Curriculum workshops na téma: „Práva duševního vlastnictví,
translace a využití výzkumu – Podnikáni v neurovědách“ (Intellectual Property Rights, Translation
and Exploitation of Research workshop). Cílem semináře je ukázat účastníkům jak úspěšně
uplatnit své nápady z laboratoře na trhu a jak vypracovat podnikový záměr (business model).
Registrace je otevřena do 1. června 2017. Více informací o akci, včetně programu a registrace,
naleznete zde.

GRAPHENE FET FLAGSHIP NA KONGRESU MOBILE WORLD 2017

Na kongresu Mobile World (MWC) 2017 konaném v Barceloně ve dnech 27. února a 2. března
2017 zorganizoval projekt Graphene FET Flagship s podporou Evropské komise a GSMA tzv.
Experience zone na které vystavil velké množství prototypů od 26 průmyslových a akademických
organizací. Projekt názorně představil potenciál grafénu a dalších dvojrozměrných materiálů při
výrobě mobilních systémů v pěti oblastech: Výroba a kompozity, datacom, energetika, internet
věcí, senzorové technologie, oděvy a zdraví. Více informací naleznete zde.

FETAG DOPORUČENÍ PRO INICIATIVY FET

Poradní skupina pro budoucí a vznikající technologie (FETAG) vydala doporučení k novým
výzkumným iniciativám vznikajícím v rámci programu FET Flagship jako součást schématu pilíře
Excelentní vědy programu H2020. FETAG ve svém doporučení zdůraznili charakter FET Flagship
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jako transformativního programu s relevancí k potřebám společnosti, který je založen na
akademické excelenci a průmyslové kapacitě. Odborníci stanovili pro nové období FET tři základní
tematické oblasti: zdraví a lékařství, propojená společnost a životní prostředí. Dokument je
dostupný zde.

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

KONFERENCE O VYUŽÍVÁNÍ DAT VE ZDRAVOTNICTVÍ


Kdy: 22. 5. 2017 - 23. 5. 2017



Kde: Helsinki (Finsko)

Ve dnech 22. a 23. května 2017 se v Helsinkách uskuteční konference s názvem „Transformace
zdravotnictví: Jak může lepší využití dat zlepšit zdraví a stimulovat ekonomiku” (Health
transformations: How smarter use of data can improve health and wellbeing and stimulate the
economy). Konference se zaměří na výzvy a možnosti lepšího využívání dat ve zdravotnictví.
Kromě panelových diskusí budou představeny případové studie. Více informací a registraci
naleznete zde.

KONFERENCE GREENWIN 2017


Kdy: 22. 5. 2017 - 23. 5. 2017



Kde: Mons (Belgie)

Dne 22. až 23. května 2017 se na belgické univerzitě v Monsu koná konference GreenWin
zaměřená na zhodnocení inovativních technologií, které přispěly k využívání ekologické chemie
a průmyslových biotechnologií po celém světě. Konference má přispět k podpoře vzniku nových
výzkumných projektů se zapojením akademického světa, výzkumných center a zástupců průmyslu
na regionální i mezinárodní úrovni. Součástí programu konference je i partnerská burza. Hostem
letošní konference je Brazílie. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze
nalézt zde.
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WORKSHOP FOOD 2030: CITIES FOR FOOD SYSTEMS INNOVATION AND GREEN JOBS 2017


Kdy: 31. 5. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) organizuje dne 31. května
2017 v Bruselu workshop FOOD 2030: Cities for Food Systems Innovation and Green Jobs.
Workshop FOOD 2030 je zaměřený na roli měst v rozšiřování inovačních potravinových systémů
a ekologických pracovních možností na lokální úrovni. Workshop poskytne platformu pro sdílení
praktických příkladů zaměřených na důležitost přijetí udržitelného přístupu ke zdravým
potravinám, jejich produkci a spotřebě v městských oblastech a také na potenciál pro tvorbu
ekologických pracovních míst. Více informací naleznete zde.

ECSEL JU SYMPOZIUM 2017


Kdy: 13. 6. 2017 - 14. 6. 2017



Kde: St. Julian´s (Malta)

Ve dnech 13. a 14. června 2017 se pod záštitou maltského předsednictví Rady EU v St. Julian´s
(Malta) uskuteční první sympozium společného podniku ECSEL (Electronic Components and
Systems for European Leadership). Akce poskytuje příležitost pro projekty financované
prostřednictvím ECSEL, které se věnují klíčovým oblastem, jako je inteligentní zdravotnictví,
výroba, mobilita a polovodičové technologie, prezentovat jejich průběh a dosavadní výsledky
a poukázat na jejich přínos k programu. Více informací o akci, včetně programu a registrace,
naleznete zde.

KONFERENCE : SATELITNÍ SLUŽBY PRO BUDOUCNOST ZDRAVÍ


Kdy: 27. 6. 2017



Kde: Belfast (UK)

Dne 27. června 2017 organizuje v Belfastu (UK) francouzská vzdělávací společnost Euris
konferenci na téma: "Satelitní služby pro budoucí zdraví" (Satellite Services for Future Health).
Konference bude zahrnovat případové studie týkající se používání satelitních služeb v péči
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o pacienty na dálku a při sledování faktorů, které ovlivňují zdraví v městských a venkovských
oblastech. Více informací naleznete zde.

SVĚTOVÝ CHEMICKÝ SUMMIT 2017


Kdy: 4. 10. 2017 - 5. 10. 2017



Kde: Barcelona (Španělsko)

V dnech 4. – 5. října 2017 se koná v Barceloně Světový chemický summit (The World Chemical
Summit). Summit představuje globální fórum pro chemický průmysl a související odvětví
a poskytne prostor pro setkání tvůrcům politiky a osobnostem chemického průmyslu, aby
prodiskutovali roli chemie při řešení současných i budoucích společenských výzev. Více informací
o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

PUBLIKACE EAFIP O INOVACÍCH V ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PPI)

Iniciativa Evropské komise EAFIP (European Assistance for Innovative Procurement) vydala
publikaci ‚Innovation Procurement: The power of the public purse’ zabývající se inovacemi
v zadávání veřejných zakázek financovaných z rámcového programu H2020 využívající IKT.
Publikace shrnuje běžící projekty PCP (Zadávání veřejných zakázek v před-obchodní fázi) a PPI
(Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení) týkající se především problematiky
zdraví a péče o starší občany, dopravy, energetiky, bezpečnosti, vzdělávání a vodohospodářství.
Publikace je k dispozici zde.

EVROPSKÝ TÝDEN BIOTECHNOLOGIÍ 2017

Letošní ročník Evropského týdne biotechnologií (European Biotech Week, EBW), který pořádají
asociace specializované na biotechnologie, se bude konat ve dnech 25. 9. - 1. 10. 2017 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
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organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat své návrhy skrze webové stránky. Podrobné
informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
KONFERENCE INOVATIVNÍ PODNIKY MALTA 2017


Kdy: 1. 6. 2017 - 2. 6. 2017



Kde: St Julian (Malta)

Dne 1. až 2. června se v St. Julian na Maltě uskuteční konference iniciativy Inovativní podniky
2017 (Innovative Enterprise Malta Conference 2017) pořádaná v rámci Maltského předsednictví
v Radě EU a ve spolupráci s Evropskou komisí. Tématem konference je přístup k financování
výzkumu a inovací a malých a středních podniků v roce 2017. Konference se uskuteční jako
součást oslav 10. výročního inovačního finančního instrumentu, které se konají od 31. 5. do 3. 6.
2017. Akce se soustředí na zvýšení povědomí o investičních programech EU jako je např. InnoFin
a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI - European Fund for Strategic Investments).
Více informací naleznete zde.

INOVAČNÍ DOHODA K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 7. dubna 2017 uzavřela Evropská komise spolu se 14 partnery (národními a regionálními
státními orgány, univerzitami, vědeckými centry, inovátory a koncovými uživateli) Inovační
dohodu o udržitelném využití technologie kombinované anaerobní membrány v oblasti čištění
odpadních vod ("Sustainable Waste Water Treatment Combining Anaerobic Membrane
Technology (AnMbR) and Water Reuse"). Inovační dohoda je součástí balíčku oběhovému
hospodářství. V rámci dohody byly stanoveny konkrétní kroky k překonání regulačních bariér,
které omezovaly inovátory v jejich úsilí. Více informací naleznete zde.

KOMISAŘ C. MOEDAS K TZV . „SCALE-UP POLICY “
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Evropský komisař Moedas se ve svém proslovu na neformálním zasedání Rady EU pro
konkurenceschopnost

dne

6.

4.

2017

(Informal

Competitiveness

Council)

vyjádřil

k připravovaným krokům v rámci tzv. Start-up Scale-up initiative, jejímž zastřešujícím cílem je
podpořit inovativní podnikání v Evropě. Konkrétně se věnoval změnám aktivit Evropského
inovačního
a technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology - EIT) – EK se dále
chystá rozšířit činnosti EEN (European Enterprise Network), vytvořit nový přístup inovací v této
iniciativě a zahájit pilotní projekty k propojení mezi podniky všech velikostí. Další změnou bude
rozšíření části programu Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Enterpreneurs) pro
startupy, inkubátory a podnikatele ve třetích zemích. Součástí je také snaha usnadnit přístup
k investorům pomocí Panevropského fondu akciového kapitálu (Pan-European Venture Capital
Fund-of-Funds). Novinkou je i iniciativa „Ideas from Europe“, která bude dle Eurokomisaře
Moedase jakousi „Eurovizí“ pro nadějné podnikatele. Celý proslov naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ
ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
FÓRUM SPH 2017 O VÝZKUMU ZDRAVÍ V PROPOJENÉ A PARTICIPATIVNÍ SPOLEČNOSTI


Kdy: 9. 6. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Vědecký panel pro zdraví (Scientific Panel for Health, SPH) pořádá spolu s Evropskou komisí dne
9. června 2017 v Bruselu fórum s názvem 'Health Research in a Connected and Participative
Society' na téma zdraví v rámci specifického programu H2020 za účelem dosažení lepšího
zdravotnictví a životních podmínek. Panel SPH si klade za cíl skrze celkovou vizi a strategii
identifikovat překážky inovací a navrhnout řešení v oblasti zdraví a biomedicínského výzkumu.
Fórum panelu se bude zaměřovat především na zapojení společnosti do výzkumu a politiky
zdravotnictví a synergiemi mezi zdravotnickým výzkumem a péčí. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE : SATELITNÍ SLUŽBY PRO BUDOUCNOST ZDRAVÍ


Kdy: 27. 6. 2017



Kde: Belfast (UK)
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Dne 27. června 2017 organizuje v Belfastu (UK) francouzská vzdělávací společnost Euris
konferenci na téma: "Satelitní služby pro budoucí zdraví" (Satellite Services for Future Health).
Konference bude zahrnovat případové studie týkající se používání satelitních služeb v péči
o pacienty na dálku a při sledování faktorů, které ovlivňují zdraví v městských a venkovských
oblastech. Více informací naleznete zde.

SEMINÁŘ HBP: PODNIKÁNÍ V NEUROVĚDÁCH


Kdy: 17. 7. 2017 - 19. 7. 2017



Kde: Leimen (Německo)

Ve dnech 17. - 19. července 2017 se v německém měste Leimen uskuteční workshop ze série
HBP (Human Brain Project) Curriculum workshops na téma: „Práva duševního vlastnictví,
translace a využití výzkumu – Podnikáni v neurovědách“ (Intellectual Property Rights, Translation
and Exploitation of Research workshop). Cílem semináře je ukázat účastníkům jak úspěšně
uplatnit své nápady z laboratoře na trhu a jak vypracovat podnikový záměr (business model).
Registrace je otevřena do 1. června 2017. Více informací o akci, včetně programu a registrace,
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

WORKSHOP FOOD 2030: CITIES FOR FOOD SYSTEMS INNOVATION AND GREEN JOBS 2017


Kdy: 31. 5. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) organizuje dne 31. května
2017 v Bruselu workshop FOOD 2030: Cities for Food Systems Innovation and Green Jobs.
Workshop FOOD 2030 je zaměřený na roli měst v rozšiřování inovačních potravinových systémů
a ekologických pracovních možností na lokální úrovni. Workshop poskytne platformu pro sdílení
praktických příkladů zaměřených na důležitost přijetí udržitelného přístupu ke zdravým
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potravinám, jejich produkci a spotřebě v městských oblastech a také na potenciál pro tvorbu
ekologických pracovních míst. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE EAAP 2017


Kdy: 28. 8. 2017 - 1. 9. 2017



Kde: Tallinn (Estonsko)

Ve dnech 28. srpna až 1. září 2017 se v estonském Tallinnu uskuteční výroční konference
Evropské federace vědy o zvířatech (European federation of animal science - EAAP), která se
bude zabývat vzorci živočišné výroby v rozvoji bioekonomie (Patterns of Livestock Production in
the Development of Bioeconomy). Konference umožní vědcům pracujícím s širokou škálou
zvířecích druhů a v souvisejících odvětvích vědy výměnu informací a sdílení nejnovějších
poznatků. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

KONFERENCE IUFRO 2017 RESTORING FORESTS


Kdy: 12. 9. 2017 - 14. 9. 2017



Kde: Lund (Švédsko)

Ve dnech 12. – 14. září 2017 se ve švédském Lundu uskuteční konference Restoring Forests:
Regeneration and Ecosystem Function for the Future zaměřená na různorodé aspekty obnovy
lesa a budou diskutována mimo jiné následující témata: nákladově efektivní metody obnovy lesa,
rostlinný materiál odolný environmentálnímu stresu, resilientní lesní ekosystémy a praktická
obnova

lesů.

Konferenci

pořádá

Mezinárodní

unie

lesnických

výzkumných

organizací

(International Union of Forest Research Organization - IUFRO) ve spolupráci se Švédskou
univerzitou zemědělských věd. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze
nalézt zde.

INFORMAČNÍ TÝDEN K SC2


Kdy: 14. 11. 2017 - 17. 11. 2017



Kde: Brusel (Belgie)
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Od 14. do 17. listopadu 2017 pořádá v Bruselu Evropská komise (DG RTD a DG AGRI)
partnerskou burzu a informační dny zaměřené na Společenskou výzvu 2 (Potraviny, zemědělství,
vodní hospodářství a bioekonomika) a témata výzev pro rok 2018. Informační den 14. listopadu
se bude zaměřovat na výzvy SC2, partnerská burza je organizována projektem BioHorizont dne
15. listopadu. Následující den bioekonomie a den digitalizace rozvinout témata SC2. Registrace
bude otevřena v září. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A
ÚČINNÁ ENERGIE
ENERGYVILLE BUSINESS DAY 2017


Kdy: 23. 5. 2017



Kde: Poort Genk (Belgie)

Asociace vlámských výzkumných institutů EnergyVille zabývající se udržitelnou energií
a inteligentními energetickými systémy pořádá dne 23. května 2017 akci EnergyVille Business
Day. Výzkumníci EnergyVille se zaměřují na oblasti energetického průmyslu a související činnosti
veřejných orgánů v oblasti energeticky účinných budov a inteligentních sítí pro udržitelné
urbanistické prostředí, například chytré rozvodné sítě a moderní dálkové vytápění a klimatizace.
EnergyVille se představí jako jeden z pěti nejlepších institutů v oblasti inovativního energetického
výzkumu v Evropě a poskytne příležitost pohovořit si se zdejšími výzkumníky. Více informací
naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU COMMONENERGY 2017


Kdy: 7. 9. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. září 2017 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference projektu CommONEnergy, který se
zabýval výzvami udržitelnosti nákupních center. Konference nese název „Cost-competitive deep
renovation of shopping centres: technologies and drivers for EU policies“ a zaměřuje se na
výsledky projektu, změny konceptualizace nákupních center a jejich udržitelnosti skrze
implementaci hloubkového dovybavení a rozvoje systémového přístupu založeného na
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inovativních technologiích. Konference proběhne zároveň s udílením cen Sustainable Building
Challenge za nejlépe udržitelnou budovu z řad nákupních center ve dvou kategoriích. Více
informací naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

INTELIGENTNÍ,

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA
WORKSHOP EAFIP NA TÉMA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – DOPRAVA A MOBILITA


Kdy: 16. 6. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 16. června 2017 pořádá v Bruselu iniciativa Evropské komise EAFIP (European
Assistance for Innovative Procurement) workshop zaměřený na zadávání veřejných zakázek
v oblasti dopravy a mobility a IKT prostřednictvím mechanismů 'Zadávání veřejných zakázek
v před-obchodní fázi' (PCP) a 'Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení' (PPI).
Workshop se bude soustředit zejména na možnosti financování v rámci H2020 a využití EAFIP
nástroje Toolkit na podporu rozhodování přidělování veřejných zakázek. Více informací naleznete
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
KONFERENCE : LUXEMBOURG CIRCULAR ECONOMY HOTSPOT 2017


Kdy: 20. 6. 2017 - 22. 6. 2017



Kde: Lucemburk (Lucembursko)

Ve dnech 20. až 22. června 2017 se v Lucemburku uskuteční Luxembourg Circular Economy
Hotspot 2017. Pozornost bude věnovaná pokroku v oblasti oběhového hospodářství za poslední
dva roky. Účastníci se od vysoce postavených vládních činitelů a zástupců průmyslu dozví, jak
změnit výzvy na příležitosti přijetím oběhového hospodářství za klíčový prvek udržitelného
růstu. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.
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INOVAČNÍ DOHODA K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 7. dubna 2017 uzavřela Evropská komise spolu se 14 partnery (národními a regionálními
státními orgány, univerzitami, vědeckými centry, inovátory a koncovými uživateli) Inovační
dohodu o udržitelném využití technologie kombinované anaerobní membrány v oblasti čištění
odpadních vod ("Sustainable Waste Water Treatment Combining Anaerobic Membrane
Technology (AnMbR) and Water Reuse"). Inovační dohoda je součástí balíčku oběhovému
hospodářství. V rámci dohody byly stanoveny konkrétní kroky k překonání regulačních bariér,
které omezovaly inovátory v jejich úsilí. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
WORKSHOP EAFIP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE


Kdy: 17. 5. 2017



Kde: Berlín, Německo

Dne 17. května 2017 pořádá Iniciativa Evropské komise EAFIP (European Assistance for
Innovative Procurement) v Berlíně workshop zaměřující se na veřejné zadavatele PPI a PCP
zakázek v sektoru vzdělávání, rekreace, kultury a náboženství (Workshop for public procurers in
the sectors of education, recreation, culture and religion). Cílem workshopu je představit
mechanismy 'Zadávání veřejných zakázek v před-obchodní fázi' (PCP) a 'Zadávání veřejných
zakázek v oblasti inovativních řešení' (PPI) financovaných v rámci H2020 a využití EAFIP nástroje
Toolkit na podporu rozhodování pro přidělování veřejných zakázek. Více informací naleznete zde.

POZIČNÍ DOKUMENT LERU O VLIVU AKADEMICKÉHO VÝZKUMU NA SPOLEČNOST

Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities - LERU)
zveřejnila v březnu 2017 poziční dokument „Produktivní interakce: Společenský dopad
akademického výzkumu na vzdělanostní společnost“ (Productive interactions: Societal impact of
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academic research in the knowledge society) o tom, proč a jak společenský dopad vždy byl, je
a zůstane hlavním úkolem vysokých škol. Dokument analyzuje současný kontext, ve kterém je
společenský dopad projednáván na členských univerzitách LERU i mimo ně. Kromě toho obsahuje
dokument také příklady projektů demonstrujících produktivní interakce na univerzitách
zapojených do LERU a poskytuje doporučení. Dokument je k dispozici zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
TÝDEN INOVATIVNÍCH REGIONŮ – WIRE 2017


Kdy: 28. 6. 2017 - 30. 6. 2017



Kde: Košice (Slovensko)

Ve dnech 28. – 30. června 2017 se v Košicích koná týden inovativních regionů WIRE
organizovaný Evropskou komisí (DG RTD) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích.
Konference bude zaměřena na programy na podporu šíření excelence a rozšiřování účasti
a souvisí se slovenským předsednictvím EU. Tématem letošního roku jsou sociálně odpovědné,
kreativní a důvěryhodné regionální inovace v digitální době. Společenský dopad digitalizace
a synergie, především související s městem Košice, jako ukázkou multikulturní společnosti
a historické křižovatky Evropy. Více informací naleznete zde.

VÝSTUPY Z KONFERENCE SECID 2016

Výstupy z konference organizované slovenským předsednictvím v Radě EU s názvem "Spreading
Excellence and Crossing the Innovation Divide", která se uskutečnila 23. listopadu 2016
v Bruselu, jsou k dispozici. Dokument poukazuje na klíčové problémy způsobující inovační rozdíly
a nízkou účast některých zemí EU-13 v programu Horizont 2020. Jde o nižší investice do VaVaI,
méně efektivní systémy VaVaI (politika), uzavřené sítě, odliv mozků a méně atraktivní prostředí
pro výzkumné pracovníky a inovátory. Zpráva mimo jiné obsahuje doporučení, jak tyto rozdíly
překonat a jak rozšířit účast institucí ze zemí, které jsou méně aktivní v programu Horizont 2020.
Dokument je dostupný zde.
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

INNOVEIT 2017


Kdy: 16. 10. 2017 - 17. 10. 2017



Kde: Budapešť (Maďarsko)

Ve dnech 16. - 17. října 2017 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 formování inovací v Evropě a poskytnout příležitost k diskuzi o strategické inovační
agendě EIT (SIA) pro období 2021-2027. Více informací a program akce naleznete zde.

EIT - ROZHOVORY NA TÉMA INOVACE

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology EIT) zveřejnil na své webové stránce kolekci rozhovorů na téma inovace. Součástí jsou rozhovory
s prozatímním ředitelem EIT Martinem Kernem a s dalšími odborníky v oblasti inovací a dalších
otázek týkajících se EIT. Rozhovory jsou dostupné zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SEMINÁŘ HBP: ETICKÝ PŘÍSTUP KE ZVÍŘATŮM A VYUŽÍVÁNÍ IKT VE VÝZKUMU


Kdy: 10. 7. 2017 - 12. 7. 2017



Kde: Stockholm (Švédsko)

Ve dnech 10. - 12. července 2017 se ve Stockholmu uskuteční první workshop ze série HBP
(Human Brain Project) Curriculum workshops na téma: "Výzkum, etika a dopad na společnost –
odpovědný výzkum: etický přístup k nakládání se zvířaty a IKT ve výzkumu. " (Research, ethics
and societal impact Responsible research: How to deal with animals and ICT in Science – An
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Ethical Approach). Cílem akce je seznámit účastníky s etickými aspekty využívání informačních
a komunikačních technologií a zvířat ve vědě a výzkumu. Více informací o akci lze nález zde.

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA

SCIENCE CAFÉ S GORAZDEM B. STOKINEM
Dne 5. dubna 2017 proběhlo v pořadí již 5. Science Café, které kancelář CZELO pořádá v Bruselu
společně s Českým Centrem (v rámci agendy podpory české vědy v zahraničí) a zastoupeními
Jihomoravského a Plzeňského kraje. Science café je neformální debata se zajímavým
výzkumníkem působícím v České republice, který před mezinárodním publikem složeným ze
zástupců evropských institucí, vč. tvůrců vědní politiky, a vědeckých nadšenců hovoří nejen
o svém výzkumu a stavu dané problematiky obecně, ale také např. o podmínkách výzkumné
práce na pracovištích v České republice. Pozvání tentokrát přijal Dr. Gorazd B. Stokin, který od
roku 2013 vede Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC (International Clinical Research
Center) při Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně (FNUSA), jedno z Evropských center excelence
vybudovaných v ČR z prostředků Evropských strukturálních fondů v programovém období 20072013. Více zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU

WORKSHOP EAFIP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE


Kdy: 17. 5. 2017



Kde: Berlín, Německo

Dne 17. května 2017 pořádá Iniciativa Evropské komise EAFIP (European Assistance for
Innovative Procurement) v Berlíně workshop zaměřující se na veřejné zadavatele PPI a PCP
zakázek v sektoru vzdělávání, rekreace, kultury a náboženství (Workshop for public procurers in
the sectors of education, recreation, culture and religion). Cílem workshopu je představit
mechanismy 'Zadávání veřejných zakázek v před-obchodní fázi' (PCP) a 'Zadávání veřejných
zakázek v oblasti inovativních řešení' (PPI)financovaných v rámci H2020 a využití EAFIP nástroje
Toolkit na podporu rozhodování pro přidělování veřejných zakázek. Více informací naleznete zde.
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KONFERENCE O STRATEGICKÉM ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK


Kdy: 2. 6. 2017



Kde: Paříž (Francie)

Dne 2. června 2017 organizuje Evropská komise ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži Konferenci o strategickém zadávaní veřejných zakázek:
Zajištění udržitelných, inovativních a sociálně odpovědných řešení (Conference on strategic public
procurement: Procuring sustainable, innovative and socially responsible solutions). Cílem
konference je zvýšit povědomí o výhodách strategického zadávaní zakázek s důrazem na
udržitelnost, sociální odpovědnost a inovaci.

Více informací o akci včetně registračních poplatků

a programu lze nález zde.

WORKSHOP EAFIP NA TÉMA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – DOPRAVA A MOBILITA


Kdy: 16. 6. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 16. června 2017 pořádá v Bruselu iniciativa Evropské komise EAFIP (European
Assistance for Innovative Procurement) workshop zaměřený na zadávání veřejných zakázek
v oblasti dopravy a mobility a IKT prostřednictvím mechanismů 'Zadávání veřejných zakázek
v před-obchodní fázi' (PCP) a 'Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení' (PPI).
Workshop se bude soustředit zejména na možnosti financování v rámci H2020 a využití EAFIP
nástroje Toolkit na podporu rozhodování přidělování veřejných zakázek. Více informací naleznete
zde.

EP SCHVÁLIL DODATEČNÝCH 200 MILIONŮ EUR PRO HORIZONT 2020

Evropský parlament schválil dodatečných 200 milionů eur pro program Horizont 2020 během
dubnového plenárního zasedání ve Štrasburku. Rozhodnutí vejde v platnost po finálním souhlasu
Rady EU, který se očekává v nejbližších týdnech. Dodatečné finance pro Horizont 2020 jsou
součástí prostředků ve výši 6 miliard eur, které mají pomoci EU při řešení naléhavých problémů,
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jako je například migrační krize, posílení bezpečnosti a vytváření nových pracovních míst. Více
informací je k dispozici zde.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PODPŮRNÝCH PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRO VAVAI

Evropská komise (DG RTD) zveřejnila závěrečnou zprávu o podpůrných programech státní
podpory pro VaVaI (State aid support schemes for RDI in the EU's international competitors in
the fields of Science, Research and Innovation). Studie se zaměřuje na komparaci veřejné
podpory VaVaI v EU a v devíti nečlenských zemích (Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Indie,
Japonsko, Rusko, Jižní Korea a USA), případové studie týkající se investic evropských společností
do VaVaI mimo EU a mimoevropských společností v EU, jakož i komplexní přezkum pravidel
státní podpory EU v období od 2008 do 2015. Studie dochází k závěru, že současná pravidla
státní podpory EU pro podporu VaVaI jsou příliš omezující a neberou dostatečně v úvahu zvláštní
povahu VaVaI. Na základě těchto zjištění je ve zprávě uvedeno několik doporučení. Dokument je
k dispozici zde.

KODEX CHOVÁNÍ PRO VÝZKUMNOU INTEGRITU

Sdružení ALLEA (All European Academies) ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnilo revidovaný
Kodex chování pro výzkumnou integritu (Code of Conduct for Research Integrity). Nový kodex
lépe reflektuje požadavky současné výzkumné praxe a slouží jako referenční rámec pro národní
výzkumné systémy a instituce pro tvorbu jejich vlastních kodexů chování. Dokument vymezuje
čtyři základní zásady integrity výzkumu, kterými jsou: spolehlivost, poctivost, respekt
a odpovědnost. Revidovaná verze kodexu je k dispozici zde.

ZÁZNAM Z AKCE : IGLO OPEN - EUROPEAN OPEN SCIENCE AGENDA: PROGRESS AND NEXT STEPS

Dne 4. 4. 2017 se v Bruselu uskutečnilo setkání IGLO OPEN na kterém vystoupil jako řečník
Patrick Brenier, DG RTD - Data, Open Access and Foresight Unit s prezentací na téma “European
Open Science agenda: progress and next steps”. Brenier se věnoval tématu Open Science (OS)
(otevřená věda) ve smyslu politické agendy. Ve své prezentaci se soustředil především na tvorbu
politik k prosazování cílů otevřené vědy, zejména mandátu a pracovní náplni platformy OSPP
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(Open Science Policy Platform) a dále k prvním výstupům politiky otevřené vědy, tedy přípravám
cloudu EOSC (European Open Science Cloud) a obnovení členů expertní skupiny HLG EOSC (High
Level Group on EOSC) plánovanou na červen 2017 a v neposlední řadě také zavádění pravidel
pro zpřístupňování dat z výzkumných projektů financovaných z evropských peněz (ORD – Open
Research Data) do roku 2020.
Záznam kanceláře CZELO naleznete ZDE.
Prezentaci P. Berniera ZDE.

PŘEHLED AKTÉRŮ VAVAI V BRUSELU - 3. 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 aktérů VaVaI naleznete zde (verze z dubna 2017) a přehled zastoupení univerzit zde
(verze z dubna 2017).

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU

ZPRÁVA EK NA TÉMA PŘÍŠTÍ GENERACE HODNOCENÍ VĚDY
Expertní skupina EK pro alternativní hodnocení vědy (EC Expert Group on Altmetrics) vydala
zprávu s názvem: “Příští generace hodnocení vědy: Odpovědné ukazatele a hodnocení pro
otevřenou vědu” (Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for open science).
Zpráva poukazuje na roli nové generace ukazatelů včetně alternativních způsobů (altmetrics) při
přechodu na otevřenou vědu. Tradiční hodnotící mechanismy založené na citacích a počtech
publikací již nejsou udržitelné a proto je potřeba nových ukazatelů. Podle expertní skupiny by měl
být systém hodnocení otevřené vědy založen na kombinaci odborných, kvantitativních
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a kvalitativních kritérii. Zpráva mimo jiné obsahuje doporučení na další kroky v této oblasti.
Zpráva je k dispozici zde.

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