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Technologická agentura 

České republiky vyhlásila 

dne 9. června 2014 první 

veřejnou soutěž ve výzkumu  

a experimentálním 

vývoji Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu  

a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů 

technologických a inovačních agentur 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, dle Rámce 

Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise 

(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné 

nařízení o blokových výjimkách). 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. 

Vyhlášení 1. veřejné soutěže DELTA  
 

informuje 
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Z důvodu omezených finančních prostředků pro program DELTA v souvislosti 

se stávajícím rozpočtem Technologické agentury České republiky na účelovou 

podporu je veřejná soutěž programu DELTA vyhlašována pouze pro česko-

vietnamskou spolupráci, a to ve výši 10 milionů Kč pro rok 2015. Veřejné 

soutěže programu DELTA pro podporu spolupráce s dalšími zeměmi budou 

vyhlášeny podle možností státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Veřejné 

soutěže programu DELTA mohou být vyhlašovány až čtyřikrát ročně. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně 

informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci  

a souvisejících dokumentech. 

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému 

dostupného na stránkách poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat dokument 

„Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky 

poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. 

 

V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž  

– program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující 

požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. 

V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž  

– program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 6. 2014 a končí dnem 28. 8. 2014.  

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz. Veškeré informace související 

s výzvou najdete ZDE.  

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

a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové 

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

uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. 

https://vyzvy.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/334-vyhlaseni-delta.html
http://www.tacr.cz/hesk/
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TA ČR 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 nebo jím 

obdobné zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech. 

 

 
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo  

1. výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty 

z Malého grantového schématu Záchranné 

programy pro zvláště chráněné druhy II EHP 

fondy 2009–2014. 

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické 

rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů  

a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště 

chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout  

o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 5. 2014 a končí dnem 28. 7. 2014. Veškeré 

podrobnosti a zadávací dokumentaci naleznete na stránkách Ministerstva 

životního prostředí. 

 

 

 Česko-norský výzkumný program – další výzva  
a informace 

 

http://www.mzp.cz/cz/male-grantove_schema_vyzva
http://www.mzp.cz/cz/male-grantove_schema_vyzva
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Georg Scholl 

Head of division 

Alexander von Humboldt Foundation 

Department Strategy and External Relations 

Division Press, Communications and Marketing 

  

Dear Sir or Madam, 

  

With the Sofja Kovalevskaja Award, the Alexander von Humboldt Foundation is 

offering promising young researchers from all over the world attractive career 

prospects in Germany. Junior research talents of all disciplines from abroad are 

given the opportunity to establish working groups of their own at German research 

institutions. 

  

The Sofja Kovalevskaja Award recognises outstanding talent and creative research 

approaches with exceptional conditions: With an award amount of up to 1.65 

million EUR each winner receives valuable starting capital to spend five years 

pursuing an innovative research project at a research institute of his or her choice  

– untroubled by administrative constraints. In addition, the establishment of their own 

junior research team enables the award winners to lay an important foundation for  

a promising academic career at a very early stage. Eight awards are expected to be 

Call for applications for the Sofja Kovalevskaja Award 
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granted. The programme is funded by the Federal Ministry of Education and 

Research. 

  

Outstandingly qualified junior academics of all disciplines from abroad who 

completed their doctorate less than six years ago are eligible to apply for the Sofja 

Kovalevskaja Award. It is also possible to submit applications immediately after 

finishing one’s doctoral studies. 

  

Applications must be submitted by 1 September 2014. 

  

We should be grateful if you could support us in looking for suitable international 

research talents by disseminating this announcement at your institution. Also, we 

should very much appreciate if you could request further colleagues to draw the 

attention of suitably talented junior researchers to this academic award. 

  

Details of the application procedure for the Sofja Kovalevskaja Award can be found 

on our website at: www.humboldt-foundation.de/skp_en. For individual questions, 

you are also welcome to contact: info@avh.de. 

  

  

Thank you very much in advance for your support. 

  

Sincerely yours 

  

 

Georg Scholl 

Head of division 

Alexander von Humboldt Foundation 

 

 

http://www.humboldt-foundation.de/skp_en
mailto:info@avh.de


 

  6. číslo, ročník 2014 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 6 

 

 

 
 

 
Ve dnech 15. 5. až 12. 6. 2014 

byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU 

Brusel 

 

Horizont 2020 

Část I – Vynikající věda  

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Budoucí a vznikající technologie 

Výzkumné infrastruktury 

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

Základní a průmyslové technologie 

Inovace v malých a středních podnicích (MSP)  

Část III – Společenské výzvy  

Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

Novinky v evropském výzkumu a Horizontu 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-24
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-28
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-32
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-36
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-38
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-50
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-58
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-59
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Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika  

Zajištěná, čistá a účinná energie  

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava  

Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin  

Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti  

Část V – Věda se společností a pro společnost  

Evropský inovační a technologický institut  

Finanční otázky, IPR a řízení projektů  

Další programy a nástroje  

Vzdělávání, Erasmus+  

EURATOM  

Ostatní 

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

Výzvy  

Ostatní 

Spolupráce v projektech 

Politika VaVaI  

Evropský výzkumný prostor  

Investice do výzkumu  

Další evropské iniciativy  

Evropská inovační partnerství  

 

  

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-

CURIE 

Novinky 

Studie o profesním rozvoji výzkumníků programu Marie Curie 

Byla vydána nová komparační studie o profesním rozvoji výzkumníků zapojených do 

programu Marie Curie. Studii je možné stáhnout zde. 

 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-63
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-212
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-216
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-220
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-232
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-236
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-67
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-75
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-10
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-91
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-99
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-240
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-11
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-103
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-108
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-112
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-12
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-129
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-134
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-158
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2014/Podklady%206/124.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-159
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/studie-o-profesnim-rozvoji-vyzkumniku-programu-marie-curie
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=publications
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ 

TECHNOLOGIE 

Akce 

3. ročník FET 2020 

 Kdy: 26. 6.2014 

 Kde: Budapešť (Maďarsko) 

Dne 26. června 2014 se v Budapešti (Maďarsko) uskuteční již 3. ročník konference  

k budoucím a vznikajícím technologiím FET2020, která bude zaměřena na účast tzv. 

„nových členských států“. Konference je organizována v rámci projektu COFET. Více 

informací o programu a registraci naleznete na stránce zde. 

Novinky 

Zahájení veřejné konzultace o budoucích technologiích 

Program podpory budoucích a vznikajících technologií (Future and Emerging 

Technologies, FET), zahájil veřejnou konzultaci s cílem identifikovat slibné směry 

budoucího vývoje v oblasti technologií. Konzultace je organizována formou série 

diskuzí, ve kterých zúčastněné subjekty mohou předkládat návrhy na nové iniciativy 

FET Proactive a diskutovat nad devíti již dříve identifikovanými oblastmi. Výsledky 

veřejné konzultace budou použity zejména při tvorbě nového pracovního programu 

pro 2016 a 2017. Konzultace bude probíhat do 15. června 2014. Více informací 

naleznete v tiskové zprávě zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Novinky 

Výroční zpráva PRACE za rok 2013 

U příležitosti konání vědecké a průmyslové konference vydalo Partnership for 

Advanced Computing in Europe (PRACE) výroční zprávu za rok 2013. Zpráva 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/akce/3-rocnik-fet-2020
http://www.fet2020.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/budouci-a-vznikajici-technologie/novinky/zahajeni-verejne-konzultace-o-budoucich-technologiich
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-328_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/vyzkumne-infrastruktury/novinky/vyrocni-zprava-prace-za-rok-2013
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obsahuje informace o příspěvku PRACE k evropským průmyslovým inovacím  

a konkurenceschopnosti, rozhovory s generálním ředitelem EK pro výzkum a inovace 

Robertem-Janem Smitsem či předsedkyní rady PRACE Catherine Riviere a další 

zajímavé články. Zprávu si můžete přečíst online nebo stáhnout zde. 

 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE / INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

Akce 

SAVE THE DATE: ICT Proposers day 2014 

 Kdy: 9. 10. 2014 až 10. 10. 2014 

 Kde: Florencie (Itálie) 

Ve dnech 9.–10. října 2014 se v italské Florencii uskuteční celoevropská konference 

a partnerská burza pro účastníky a potenciální předkladatele projektů v oblasti ICT. 

Jedná se o největší událost svého charakteru v ICT, kterou zastřešuje Evropská 

komise, a jedinečnou možnost prezentovat své aktivity a oslovit budoucí partnery 

nejen do projektů H2020. Více informací bude zveřejněno v průběhu června 2014. 

Internet věcí a standardizace 

 Kdy: 3. 7. 2014–4. 7. 2014 

 Kde: Sophia Antipolis (Francie) 

Ve dnech 3.–4. července 2014 se ve francouzském městě Sophia Antipolis uskuteční 

workshop věnovaný standardům v oblasti tzv. internetu věcí (Internet of Thinks). 

Cílem je přivést dohromady zainteresované aktéry v této oblasti a diskutovat nad 

vývoj tohoto nového proudu ve vazbě na standardizační opatření. Více informací  

o akci, včetně registrace, naleznete zde. 

 

http://www.prace-ri.eu/AR-2013
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/save-the-date-ict-proposers-day-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/internet-veci-a-standardizace
http://www.etsi.org/news-events/events/771-2014-etsi-ec-dg-connect-iot
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Webinář k mHealth 

 Kdy: 24. 6. 2014 

 Kde: Brusel (on-line webinář) 

Dne 24. června 2014 organizuje DG CONNECT on-line diskuzi k problematice 

zajištění bezpečnosti mobilních aplikací pro zdraví. Budou diskutovány mj. otázky 

zabezpečení z pohledu evropské politiky, národních úrovní a samotných uživatelů. 

Bude diskutována i veřejná konzultace k mobilnímu zdravotnictví (Green Paper 

consultation on mobile health), která aktuálně probíhá. Více informací, včetně odkazu 

na webinář, naleznete zde. 

Novinky 

Výroční konference EARTO 

Záznam z výroční konference EARTO (European Association of Research and 

Technology Organizations), která se uskutečnila ve dnech 8.–9. května 2014 ve 

Vídni, naleznete zde. Veškeré prezentace z akce jsou k dispozici na stránkách 

EARTO zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE / BIOTECHNOLOGIE 

Novinky 

Zpráva o biotechnologiích v Evropě 

Evropské vlády musí i nadále poskytovat podporu a pobídky biotechnologickému 

výzkumu, vývoji a inovacím (VVI), aby si průmysl udržel své vedoucí postavení ve 

světě. Toto je hlavní poselství zprávy nazvané „Biotechnology in Europe: The Tax, 

Finance and Regulatory Framework and Global Policy Comparison“, zveřejněné  

v dubnu 2014, kterou připravily společnosti Ernst&Young a EuropaBio. Zpráva 

poskytuje ucelený přehled předních evropských biotechnologických zemí  

a porovnává jejich silné a slabé stránky. Zahrnut je rovněž přehled 9 klíčových 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/webinar-k-mhealth-1
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/dg-connect-webinar-mhealth
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/vyrocni-konference-earto-1
http://www.czelo.cz/files/8.-9.5.14-EARTO-vyrocni-konference.pdf
http://www.earto.eu/earto-events/annual-conference/annual-conference-2014.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/novinky/zprava-o-biotechnologiich-v-evrope
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neevropských světových lokalit (od severní Ameriky přes Australasii až po 

nastupující regiony). Srovnání vyzdvihuje neustále se zvyšující význam pobídek  

v oblasti VVI. Více informace je zde a zpráva sama pak zde. 

Zahájeny 3 biotechnologické cestovní mapy 

Projekt BIO-TIC (The Industrial Biotech Research and Innovation Platforms Centre - 

towards Technological Innovation and solid foundations for a growing industrial 

biotech sector in Europe) zveřejnil dne 30. dubna 2014 tři hlavní cestovní mapy, 

které řeší překonání překážek bránících plnému využití průmyslových biotechnologií 

v Evropě. Podrobné informace včetně odkazů na jednotlivé cestovní mapy jsou  

k dispozici zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE / VYSPĚLÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ 

Akce 

Evropských summit výrobních strategií 2014 

 Kdy: 27. 10. 2014–29. 10. 2014 

 Kde: Düsseldorf, Německo 

Desátý ročník Evropského summitu výrobních strategií 2014 (European 

Manufacturing Strategies Summit, EMS 2014) se koná ve dnech 27.–29. října 2014  

v německém Düsseldorfu. Akce poskytne ideální příležitost ke zhodnocení 

současného stavu výrobního sektoru v době, kdy Evropa vystupuje z ekonomického 

útlumu. Představeny a diskutovány budou vizionářské předpovědi na příštích 10 let. 

Další informace jsou k dispozici zde. 

Světový kongres k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2014 

 Kdy: 24. 8.2014–27. 8. 2014 

 Kde: Frankfurt, Německo 

http://www.europabio.org/biotechnology-europe-tax-finance-and-regulatory-framework-and-global-policy-comparison
http://www.europabio.org/sites/default/files/report/ey-europabio_report_final_1.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/biotechnologie/novinky/zahajeny-3-biotechnologicke-cestovni-mapy
http://www.industrialbiotech-europe.eu/
http://pr.euractiv.com/node/106548?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=fdd6f88a72-newsletter_science__policymaking&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-fdd6f88a72-245421169
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/evropskych-summit-vyrobnich-strategii-2014
http://www.ems-summit.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/svetovy-kongres-k-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-2014-1
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Dvacátý ročník Světového kongresu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se koná 

ve dnech 24.–27. srpna 2014 ve Frankfurtu (DE). Společně ho organizuje 

Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní sdružení sociálního zabezpečení 

(ISSA) a Německá pojišťovna sociálních úrazů (DGUV). Diskutována budou 

udržitelná řešení prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní rizika. 

Více informaci naleznete na webové stránce kongresu. 

7. konference Mezinárodního sdružení Marangoni (IMA7) 

 Kdy: 23. 6. 2014–26. 6. 2014 

 Kde: Vídeň, Rakousko 

V pořadí sedmá konference Mezinárodního sdružení Marangoni (International 

Marangoni Association, IMA7) se koná ve Vídni (AT) ve dnech 23.–26. června 2014. 

Sejdou se na ni vědci a inženýři z oblasti mezifázového proudění kapalin a procesů  

k diskusi o současných problémech a pokroku dosaženém v dané oblasti. Detaily 

naleznete zde. 

 

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

V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

 

Novinky 

Výroční konference EARTO 

Záznam z výroční konference EARTO (European Association of Research and 

Technology Organizations), která se uskutečnila ve dnech 8.–9. května 2014 ve 

Vídni, naleznete zde. Veškeré prezentace z akce jsou k dispozici na stránkách 

EARTO zde. 

 

 

http://www.safety2014germany.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/7-konference-mezinarodniho-sdruzeni-marangoni-ima7-1
http://ima7.conf.tuwien.ac.at/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/vyrocni-konference-earto-6
http://www.czelo.cz/files/8.-9.5.14-EARTO-vyrocni-konference.pdf
http://www.earto.eu/earto-events/annual-conference/annual-conference-2014.html
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Vyhlášení cen pro sociální inovace 

Evropská komise udělila tři ceny za projekty sociální inovace, které dokázaly vytvořit 

nové typy pracovních míst s ohledem na sociální potřeby společnosti. Cenu získaly 

projekty z Itálie (recyklace textilu), Belgie (zemědělství v městských oblastech)  

a Irska (sociální bydlení). Podrobnější informace naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, 

DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Akce 

6. Evropský inovační summit 

 Kdy: 17. 11. 2014 –20. 11. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

V Bruselu se po šesté uskuteční Evropský inovační summit (European Innovation 

Summit – EIS) od 17. do 20. listopadu 2014. Program summitu se bude věnovat celé 

škále témat Horizontu 2020 a bude mj. zahrnovat oblast rámcových podmínek pro 

inovace, úlohy měst a regionů a dále také kulatý stůl o Partnerství transatlantického 

obchodu a inovace. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání 

pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové 

bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, 

velkých dat, problematiky zdraví a mnoha jiným. 

Partneři EIS mají možnost organizovat svoje akce na témata vlastního výběru, 

přednášet na konferencích a představit své výzkumné a inovační úspěchy. Více 

informací, včetně kontaktních údajů pro potenciální partnery EIS, naleznete zde. 

EuroBioForum 2014 

 Kdy: 22. 9. 2014–23. 9. 2014 

 Kde: Tallinn, Estonsko 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/vyhlaseni-cen-pro-socialni-inovace
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-573_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/6-evropsky-summit-inovace
http://www.knowledge4innovation.eu/6th-european-innovation-summit-17-november-20-november-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/eurobio-forum-2014
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Třetí výroční konference EuroBioFóra se bude konat od 22. do 23. září 2014  

v estonském Tallinnu. Na akci vystoupí evropští specialisté s informacemi  

o nejnovějším vývoji ve vědě, utváření politik a financování v personalizované 

medicíně a péči. Konference je zaměřená na témata, jako je e-zdravotnictví, velká 

data, ekonomika zdravotnictví či vzdělávání. Akce je vhodná pro výzkumníky, lékaře, 

pacienty, místní rozvojové či finančnické agentury, investory, analytiky a další. Více 

informací o konferenci, včetně registrace, naleznete zde. 

Světový kongres k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2014 

 Kdy: 24. 8. 2014–27. 8. 2014 

 Kde: Frankfurt, Německo 

Dvacátý ročník Světového kongresu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se koná 

ve dnech 24.–27. srpna 2014 ve Frankfurtu (DE). Společně ho organizuje 

Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní sdružení sociálního zabezpečení 

(ISSA) a Německá pojišťovna sociálních úrazů (DGUV). Diskutována budou 

udržitelná řešení prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní rizika. 

Více informaci naleznete na webové stránce kongresu. 

Webinář k mHealth 

 Kdy: 24. 6. 2014 

 Kde: Brusel (on-line webinář) 

Dne 24. června 2014 organizuje DG CONNECT on-line diskuzi k problematice 

zajištění bezpečnosti mobilních aplikací pro zdraví. Budou diskutovány mj. otázky 

zabezpečení z pohledu evropské politiky, národních úrovní a samotných uživatelů. 

Bude diskutována i veřejná konzultace k mobilnímu zdravotnictví (Green Paper 

consultation on mobile health), která aktuálně probíhá. Více informací, včetně odkazu 

na webinář, naleznete zde. 

 

 

http://www.eurobioforum.eu/2251/registration/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/svetovy-kongres-k-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-2014-2
http://www.safety2014germany.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/webinar-k-mhealth
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/dg-connect-webinar-mhealth
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Transnárodní nanomedicína 

 Kdy: 27. 8. 2014–29. 8. 2014 

 Kde: Angers (Francie) 

Ve dnech 27.–29. srpna 2014 se ve městě Angers (Francie) uskuteční seminář 

zaměřený na klíčové prvky v oblasti inovativní nanomedicíny a jak zajistit přechod  

k tržnímu využití. Více informací o semináři, včetně registrace, naleznete zde. 

Letní škola k biomedicínským vědám 

 Kdy: 30. 6. 2014–3. 7. 2014 

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 30. Června až 3. července 2014 se ve španělské Barceloně uskuteční letní 

škola zaměřená na biomedicínu, a to konkrétně na biomedicínské přístupy  

k výzkumu kmenových buněk a regenerativní medicínu. Akci zastřešuje IBEC  

– Institute of Bioengineering of Catalonia. Letní škola je určena PhD studentům  

a výzkumníkům v oblasti biomedicíny. Více informací naleznete na stránce zde. 

Novinky 

Innovative Medicines Initiative (IMI) představila potenciální témata do 

budoucích výzev 

IMI oznámila předběžná témata, která by mohla být zařazena do budoucích výzev  

k předkládání návrhů v roce 2014. Bližší informace o tématech k nalezení zde. 

Druhé průběžné hodnocení Společných technologických iniciativ 

Evropská komise (EK) vydala zprávu shrnující hlavní zjištění a doporučení 

nezávislých experty, kteří vyhodnocují činnost společných technologických iniciativ 

(Joint Technology Initiatives - JTIs). Mezi oblasti JTIs jsou zahrnuty palivové články  

a vodík, čisté nebe a inovativní medicínské iniciativy. Zpráva mimo jiné obsahuje 

postřehy EK k dosavadním poznatkům a v příloze naleznete i seznam doporučení 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/transnarodni-nanomedicina
http://www.transnanomedicine.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/letni-skola-k-biomedicinskym-vedam
http://www.ibecbarcelona.eu/events/summerschool2014/overview.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/innovative-medicines-initiative-imi-predstavila-potencialni
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/innovative-medicines-initiative-imi-predstavila-potencialni
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/druhe-prubezne-hodnoceni-spolecnych-technologickych-iniciativ
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nezávislých expertních skupin (Independent Expert Groups – IEGs). Obecným 

závěrem IEGs je, že společná podnikání byla úspěšná při dosahování vytyčených 

cílů, jsou relevantní pro výzvy Horizontu 2020 a mělo by se v nich i nadále 

pokračovat. Více informací k závěrům IEGs můžete nalézt  

v samotné zprávě a příloze. 

Iniciativa pro inovativní léčiva IMI 2 

Dokumenty a strategická výzkumná agenda (SRA) pokračování společné 

technologické iniciativy pro inovativní léčiva Innovative Medicine Initiative (IMI 2) 

naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, 

ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Akce 

6. Evropský inovační summit 

 Kdy: 17. 11. 2014–20. 11. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

V Bruselu se po šesté uskuteční Evropský inovační summit (European Innovation 

Summit – EIS) od 17. do 20. listopadu 2014. Program summitu se bude věnovat celé 

škále témat Horizontu 2020 a bude mj. zahrnovat oblast rámcových podmínek pro 

inovace, úlohy měst a regionů a dále také kulatý stůl o Partnerství transatlantického 

obchodu a inovace. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání 

pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové 

bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, 

velkých dat, problematiky zdraví a mnoha jiným. 

Partneři EIS mají možnost organizovat svoje akce na témata vlastního výběru, 

přednášet na konferencích a představit své výzkumné a inovační úspěchy. Více 

informací, včetně kontaktních údajů pro potenciální partnery EIS, naleznete zde. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749_EN14.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749-AD01_EN14.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/iniciativa-pro-inovativni-leciva-imi-2
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/6-evropsky-summit-inovace-1
http://www.knowledge4innovation.eu/6th-european-innovation-summit-17-november-20-november-2014
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Konference EURORURAL 

 Kdy: 25. 8. 2014–29. 8. 2014 

 Kde: Brno 

V Brně se bude konat ve dnech 25.–29. srpna 2014 v pořadí čtvrtá konference 

EURORURAL – mezinárodní akce zaměřená na výzkum venkovských oblastí. 

Podtitulem je „European countryside within the post-industrial society“. Na organizaci 

konference se podílí Mendelova univerzita v Brně. Podrobnosti naleznete zde. 

7. konference Mezinárodního sdružení Marangoni (IMA7) 

 Kdy: 23. 6.2014–26. 6. 2014 

 Kde: Vídeň, Rakousko 

V pořadí sedmá konference Mezinárodního sdružení Marangoni (International 

Marangoni Association, IMA7) se koná ve Vídni (AT) ve dnech 23.–26. června 2014. 

Sejdou se na ni vědci a inženýři z oblasti mezifázového proudění kapalin a procesů  

k diskusi o současných problémech a pokroku dosaženém v dané oblasti. Detaily 

naleznete zde. 

8. Evropský organický kongres 

 Kdy: 10. 9.2014–12 .9. 2014 

 Kde: Bari, Itálie 

Evropský organický kongres se bude konat ve dnech 10.–12. září 2014 v italském 

Bari. Cílem kongresu je diskutovat o implementaci inovačních ekologických řešení 

pro farmáře a venkovské komunity s ohledem na Evropské inovační partnerství pro 

zemědělství, nové organické regulace a programy rozvoje venkova vyplývající ze 

společné zemědělské politiky EU na rok 2015. Zainteresované strany budou mít  

v rámci kongresu možnost podělit se o svoje názory a vyslechnout si zkušenost  

z evropského i mimoevropského prostředí. Více informací o kongresu naleznete zde. 

Registrace je možná na tomto odkaze. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-eurorural
http://www.eurorural.eu/data/Circ2_14_def_pdf.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/7-konference-mezinarodniho-sdruzeni-marangoni-ima7
http://ima7.conf.tuwien.ac.at/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/8-evropsky-organicky-kongres
http://organic-congress-ifoameu.org/en/
http://my.ifoam-eu.org/civicrm/event/register?reset=1&id=15
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ  

A ÚČINNÁ ENERGIE 

Akce 

6. Evropský inovační summit 

 Kdy: 17. 11. 2014–20. 11. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

V Bruselu se po šesté uskuteční Evropský inovační summit (European Innovation 

Summit – EIS) od 17. do 20. listopadu 2014. Program summitu se bude věnovat celé 

škále témat Horizontu 2020 a bude mj. zahrnovat oblast rámcových podmínek pro 

inovace, úlohy měst a regionů a dále také kulatý stůl o Partnerství transatlantického 

obchodu a inovace. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání 

pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové 

bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, 

velkých dat, problematiky zdraví a mnoha jiným. 

Partneři EIS mají možnost organizovat svoje akce na témata vlastního výběru, 

přednášet na konferencích a představit své výzkumné a inovační úspěchy. Více 

informací, včetně kontaktních údajů pro potenciální partnery EIS, naleznete zde. 

Informační den k nové výzvě FCH JU 

 Kdy: 10. 7. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

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

Undertaking – FCH JU) bude organizovat informační den ke své první výzvě v rámci 

Horizontu 2020. Informační den se bude konat 10. července 2014 v Bruselu. 

Registrace začne v červnu 2014. Program, včetně výzvových témat a nových 

pravidel pro podávání návrhů, budou brzy zveřejněny zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/6-evropsky-summit-inovace-2
http://www.knowledge4innovation.eu/6th-european-innovation-summit-17-november-20-november-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/informacni-den-k-nove-vyzve-fch-ju
http://www.fch-ju.eu/news/save-date-10th-july-2014-fch-ju-info-day
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Evropský týden udržitelné energie 

 Kdy: 23. 6. 2014–27. 6. 2014 

 Kde: Brusel a EU 

Ve dnech 23.–27. června 2014 se v Bruselu a v rámci celé EU uskuteční tradiční 

týden pro udržitelnou energii - EUSEW. Tato akce sestává z množství individuálně 

organizovaných workshopů a konferencí, které se týkají tématu udržitelné energie  

a obnovitelných zdrojů. Podrobnosti naleznete zde. 

Novinky 

Druhé průběžné hodnocení Společných technologických iniciativ 

Evropská komise (EK) vydala zprávu shrnující hlavní zjištění a doporučení 

nezávislých experty, kteří vyhodnocují činnost společných technologických iniciativ 

(Joint Technology Initiatives - JTIs). Mezi oblasti JTIs jsou zahrnuty palivové články  

a vodík, čisté nebe a inovativní medicínské iniciativy. Zpráva mimo jiné obsahuje 

postřehy EK k dosavadním poznatkům a v příloze naleznete i seznam doporučení 

nezávislých expertních skupin (Independent Expert Groups – IEGs). Obecným 

závěrem IEGs je, že společná podnikání byla úspěšná při dosahování vytyčených 

cílů, jsou relevantní pro výzvy Horizontu 2020 a mělo by se v nich i nadále 

pokračovat. Více informací k závěrům IEGs můžete nalézt  

v samotné zprávě a příloze. 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, 

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Akce 

6. Evropský inovační summit 

 Kdy: 17. 11. 2014– 20. 11. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/evropsky-tyden-udrzitelne-energie
http://www.eusew.eu/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/druhe-prubezne-hodnoceni-spolecnych-technologickych-iniciativ-1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749_EN14.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749-AD01_EN14.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/6-evropsky-summit-inovace-3
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V Bruselu se po šesté uskuteční Evropský inovační summit (European Innovation 

Summit – EIS) od 17. do 20. listopadu 2014. Program summitu se bude věnovat celé 

škále témat Horizontu 2020 a bude mj. zahrnovat oblast rámcových podmínek pro 

inovace, úlohy měst a regionů a dále také kulatý stůl o Partnerství transatlantického 

obchodu a inovace. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání 

pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové 

bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, 

velkých dat, problematiky zdraví a mnoha jiným. 

Partneři EIS mají možnost organizovat svoje akce na témata vlastního výběru, 

přednášet na konferencích a představit své výzkumné a inovační úspěchy. Více 

informací, včetně kontaktních údajů pro potenciální partnery EIS, naleznete zde. 

Novinky 

Druhé průběžné hodnocení Společných technologických iniciativ 

Evropská komise (EK) vydala zprávu shrnující hlavní zjištění a doporučení 

nezávislých experty, kteří vyhodnocují činnost společných technologických iniciativ 

(Joint Technology Initiatives - JTIs). Mezi oblasti JTIs jsou zahrnuty palivové články  

a vodík, čisté nebe a inovativní medicínské iniciativy. Zpráva mimo jiné obsahuje 

postřehy EK k dosavadním poznatkům a v příloze naleznete i seznam doporučení 

nezávislých expertních skupin (Independent Expert Groups – IEGs). Obecným 

závěrem IEGs je, že společná podnikání byla úspěšná při dosahování vytyčených 

cílů, jsou relevantní pro výzvy Horizontu 2020 a mělo by se v nich i nadále 

pokračovat. Více informací k závěrům IEGs můžete nalézt  

v samotné zprávě a příloze. 

 

 

 

http://www.knowledge4innovation.eu/6th-european-innovation-summit-17-november-20-november-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/novinky/druhe-prubezne-hodnoceni-spolecnych-technologickych-iniciativ-2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749_EN14.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenty/Downloads/ST09749-AD01_EN14.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

Akce 

8. ročník mezinárodní konference na téma revitalizace degradovaných oblastí 

 Kdy: 6. 10. 2014–8. 10. 2014 

 Kde: Ustroň/ Katovice, Polsko 

Mezinárodní konference s názvem „Inovativní řešení pro revitalizaci degradovaných 

oblastí“ se bude po osmé konat ve dnech 6.–8. října 2014 v polské Ustroni  

a Katovicích. Cílem konference je prezentace výsledků vědeckých prací  

k praktickému řešení vyváženého vývoje degradovaných oblastí. Klíčovým tématem 

letošní konference bude revitalizace brownfieldů a post-průmyslových oblastí.  

V rámci konference se bude konat také exkurze do revitalizovaných oblastí. Do  

2. června 2014 je stále možnost zasílat abstrakty. Akce je zpoplatněna. Více 

informací o konferenci naleznete zde. 

Konference EIP Water 

 Kdy: 5. 11. 2014–6. 11. 2014 

 Kde: Barcelona 

Ve dnech 5.–6. listopadu 2014 se bude ve španělské Barceloně konat druhá 

konference evropského inovačního partnerství pro vodu. Na konferenci se mimo jiné 

představí 25 akčních skupin EIP. Podrobnější informace naleznete v dohledné době 

na stránkách EIP Waterzde. 

Novinky 

Akční plán Evropské komise pro inovace v námořní ekonomice 

Evropská komise vydala akční plán na podporu inovace námořní „modré“ ekonomiky. 

Akční plán zahrnuje vytvoření informační platformy pro modrý výzkum v Evropské 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/8-rocnik-mezinarodni-konference-na-tema-revitalizace
http://www.revitare-conf.pl/eng/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/akce/konference-eip-water
http://www.eip-water.eu/about
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zmena-klimatu-zivotni-prostredi-a-vyuzivani-zdroju-a-surovin/novinky/akcni-plan-evropske-komise-pro-inovace-v-namorni-ekonomice
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unii, sdílení dat z dokončených projektů a zhotovení digitální mapy mořského dna 

evropských vod do roku 2020. Dále plánuje zavést Fórum pro byznys a vědu  

v námořní ekonomice (Blue Economy Business and Science Forum), do kterého 

bude spadat soukromý sektor, vědci i nevládní organizace a jehož cílem bude 

utváření budoucí modré ekonomiky spolu se vzájemným sdílením nápadů  

a výsledků. Více o plánu můžete nalézt zde. 

Světový kongres k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2014 

 Kdy: 24. 8. 2014–27. 8.2014 

 Kde: Frankfurt, Německo 

Dvacátý ročník Světového kongresu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se koná 

ve dnech 24. – 27. srpna 2014 ve Frankfurtu (DE). Společně ho organizuje 

Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní sdružení sociálního zabezpečení 

(ISSA) a Německá pojišťovna sociálních úrazů (DGUV). Diskutována budou 

udržitelná řešení prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní rizika. 

Více informaci naleznete na webové stránce kongresu. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Akce 

Informační den k šíření excelence a rozšiřování účasti 

 Kdy: 3. 7.2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

Evropská komise organizuje dne 3. července 2014 v Bruselu (Madou Tower, 

Auditorium (1, Place Madou, B-1210 Brussels, Métro Madou) informační den k 

výzvám Spreading excellence and Widening participation v programu Horizont 2020 

(Teaming, Twinning a ERA Chairs). Zaregistrovat se můžete zasláním mailové 

zprávy na adresu RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu do 25. 6. 2014. Předběžný 

program naleznete zde. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-536_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/akce/svetovy-kongres-k-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-2014
http://www.safety2014germany.com/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iv-sireni-excelence-a-rozsirovani-ucasti/akce/informacni-den-k-sireni-excellence-a-rozsirovani-ucasti
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=1A2A1896-962B-9627-5EB132404AC27DFC
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HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST 

Akce 

Workshop na téma podnikání etnických menšin 

 Kdy: 9. 7. 2014–10. 7. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

Centrum pro výzkum podnikání etnických menšin (CREME) bude pořádat dvě akce  

k problematice inovací ve výzkumu a praxi v inkluzivním podnikání. První akce se 

bude konat 9. července 2014 v Bruselu a jedná se o večerní networkingovou recepci, 

která předchází celodennímu workshopu 10. července 2014. Workshop odpoví na 

otázky vztahující se k překážkám podnikání etnických menšin, přinese řešení  

k překonání těchto překážek a navrhne možnosti větší angažovanosti EU v podpoře 

podnikání menšin. Více informací o programu naleznete zde. Zaregistrovat se 

můžete zde. 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Akce 

6. Evropský inovační summit 

 Kdy: 17. 11. 2014–20. 11. 2014 

 Kde: Brusel, Belgie 

V Bruselu se po šesté uskuteční Evropský inovační summit (European Innovation 

Summit – EIS) od 17. do 20. listopadu 2014. Program summitu se bude věnovat celé 

škále témat Horizontu 2020 a bude mj. zahrnovat oblast rámcových podmínek pro 

inovace, úlohy měst a regionů a dále také kulatý stůl o Partnerství transatlantického 

obchodu a inovace. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání 

pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-v-veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/akce/workshop-na-tema-podnikani-etnickych-mensin
https://docs.google.com/file/d/0BymTgF7bKyFONDRma0d2U05PRkE/edit?usp=sharing&pli=1%20
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFMa0haaWhOR2l3NktVT2VyRWJPNEE6MA
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/evropsky-inovacni-a-technologicky-institut/akce/6th-european-innovation-summit-eis
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bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, 

velkých dat, problematiky zdraví a mnoha jiným. 

Partneři EIS mají možnost organizovat svoje akce na témata vlastního výběru, 

přednášet na konferencích a představit své výzkumné a inovační úspěchy. Více 

informací, včetně kontaktních údajů pro potenciální partnery EIS, naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Novinky 

Reorganizace Výkonné agentury REA 

Dne 1. května 2014 zveřejnila Evropská komise nový organigram Výkonné agentury 

pro výzkum (Research Executive Agency, REA), který zohledňuje roli REA  

v programu H2020, a to především převzetí řady kompetencí týkající se administrace 

projektů ve všech třech hlavních oblastech H2020 - excelentní věda, vedoucí 

postavení v průmyslu a společenské výzvy. REA stejně tak převezme řízení projektů, 

které spadají pod části Věda s a pro společnost a Rozšiřování účasti (tzv. Widening 

participation). V neposlední řadě bude REA zastřešovat administrativní a logistickou 

podporu (validace účastníků a hodnocení) celému programu H2020 a ERASMUS+. 

Organigram REA naleznete zde. 

Informace k výsledkům prvních výzev H2020 

Na stránkách Účastnického portálu jsou průběžně zveřejňovány informace o prvních 

výzvách do H2020 (např. počet předložených návrhů projektů, statistiky úspěšnosti  

v prvním kole u dvoustupňových výzev, apod.). Sekci Call updates naleznete zde. 

 

http://www.knowledge4innovation.eu/6th-european-innovation-summit-17-november-20-november-2014
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/reorganizace-vykonne-agentury-rea
http://ec.europa.eu/rea/pdf/rea_organisational_chart_1_may_2014_web.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/informace-k-vysledkum-prvnich-vyzvev-h2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Novinky 

Diverzita vysokoškolského vzdělávání a excelence pro společnost 

Evropské sdružení pro institucionální výzkum (European Association for Institutional 

Research, EAIR) organizuje ve dnech 27.–30. srpna 2014 v Essenu (DE) svoje 36. 

výroční fórum 2014. Tematicky se zaměří na otázky rozpočtu, stoupající poptávky po 

vysokoškolském vzdělávání a změny klíčových funkcí výzkumu a výuku a s nimi 

spojenou vyšší profesionalizaci administrace a managementu VŠ institucí. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Novinky 

Fyzikální škola „Physics of ITER“ 

Ve dnech 22.–26. září 2014 ve Fyzikálním centru v Bad Honnef (DE) organizuje 

Německá fyzikální společnost DPG „Fyzikální školu ITER“. Pozvaní řečníci a zvolená 

témata představují širokou škálu expertízy z unijního programu jadrné syntézy. 3kola 

je především určena mladým fyzikům v počáteční fázi jejich kariéry, ale i dalším 

zájemcům ze všech fyzikálních oborů. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2014. Další 

informace naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

Novinky 

Výzva programu LIFE 2014 

Vyhlášení výzvy programu LIFE bylo provizorně stanoveno na 16. června 2014. 

Výzva pokryje „tradiční projekty LIFE“, přípravné projekty, integrované projekty, 

projekty technické podpory a rozvoje kapacit. Podrobnosti naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/diverzita-vysokoskolskeho-vzdelavani-a-excelence-pro-spolecnost
http://www.eair.nl/EAIR/
http://www.eair.nl/forum/essen/welcome.asp
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/euratom/novinky/fyzikalni-skola-physics-of-iter
http://www.dpg-physik.de/dpg/pbh/aktuelles/S314.html?lang=en&
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/ostatni/novinky/vyzva-programu-life-2014
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#call2014
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

Novinky 

Belmont Forum otevřelo dvě výzvy pro předkládání návrhů 

Belmont forum (působící jako rada pro International Group of Funding Agencies for 

Global Change Research - IGFA) vyhlásilo dvě výzvy k předkládání návrhů. První  

z nich se vztahuje k návrhům zaměřených na téma „Biodiversity futures: projecting 

changes in biodiversity and ecosystem services for decision-making.“ Konečný 

termín pro zasílání návrhů je 2. července do 23:59 (východního letního času – VLČ). 

Více informací o výzvě naleznete zde. 

Druhá výzva, otevřená do 31. července 2014, 18:00 (VLČ), je zacílená na 

kolaborativní výzkumné projekty k tématu „Arctic Observing and Research for 

Sustainability.“ Bližší informace k výzvě k nalezení zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH 

Novinky 

Nabídky spolupráce v bezpečnostním výzkumu 

Dne 1. dubna 2014 se v Bruselu uskutečnil informační den pro oblast 

bezpečnostního výzkumu v H2020. Prezentace jednotlivých témat a nabídky 

spolupráce do projektů naleznete pod odkazem zde. 

POLITIKA VAVAI  

Novinky 

Výstupy květnové neformální Rady pro konkurenceschopnost 

V průběhu neformálního zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které proběhlo ve 

dnech 12.–13. května 2014 v Athénách, diskutovali ministři odpovědní za průmysl 

http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/vyzvy/ostatni/novinky/belmont-forum-otevrelo-dve-vyzvy-pro-predkladani-navrhu
http://igfagcr.org/cra-2014-scenarios-of-biodiversity-and-ecosystem-services
http://igfagcr.org/cra-2014-arctic-observing-and-research-sustainability
http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech/novinky/nabidky-spoluprace-v-bezpecnostnim-vyzkumu
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/h2020_security_infoday2014_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/hodnoceni-vyzkumu/novinky/vystupy-kvetnove-neformalni-rady-pro-konkurenceschopnost
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aktuální stav evropské průmyslové politiky a možný obsah relevantní cestovní mapy. 

Diskuse se zaměřila na dvě témata: inovace a základní průmyslové technologie  

a kombinace strategií chytrých specializací s konkurenceschopností průmyslu,  

a konkurenceschopnost energetického průmyslu se zaměřením na budoucí projekty 

a snížení spotřeby energií. Ministři odpovědní za výzkum se pak v průběhu zasedání 

zaměřili na tři témata: spolupráce v oblasti VaI se zeměmi Středomoří, zprávu EK  

z 8. 5. 2014 o inovacích v mořském hospodářství a hodnocení inovačních 

partnerství. Program zasedání včetně všech podkladových dokumentů je  

k dispozici zde. Tisková zpráva z 1. dne zasedání je zde a z 2. dne zde. 

Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020 

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci, která by měla přispět k hodnocení 

strategie Evropa 2020 a zároveň k formování výhledu na další období. Uzávěrka 

příspěvků je 31. října 2014. Konzultace je k dispozici zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO 

VÝZKUMU 

Novinky 

Evropský žebříček průmyslových investic do R&D 2013 

Evropská komise zveřejnila žebříček firem hodnocených na základě jejich investic, 

které vkládají do výzkumu a vývoje. Vzorek obsahuje 2000 společností se sídlem  

v EU i mimo ní. Podrobnosti naleznete zde. 

 

 

 

 

 

http://gr2014.eu/events/informal-meetings-ministers/informal-meeting-ministers-competitiveness-compet
http://gr2014.eu/news/press-releases/need-new-european-industrial-policy-compet-1252014
http://gr2014.eu/news/press-releases/euro-mediterranean-cooperation-research-and-innovation-and-eips-informal-compet
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/hodnoceni-vyzkumu/novinky/verejna-konzultace-ke-strategii-evropa-2020
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/investice-do-vyzkumu/novinky/evropsky-zebricek-prumyslovych-investic-do-r-d-2013
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR  

Novinky 

Island a Norsko prvními asociovanými státy k H2020 

Island a Norsko se 16. května 2014 staly prvními státy asociovanými k programu 

Horizont 2020. Výzkumníci a instituce z těchto států se mohou na základě tohoto 

rozhodnutí účastnit projektů programu na stejné úrovni jako členské státy EU. 

Podrobnosti naleznete zde. 

Nový předseda Science Europe 

Asociace Science Europe zvolila svého nového předsedu, kterým bude profesor 

Miguel Seabra, předseda Portugalské vědeckotechnologické nadace. Jeho mandát 

začne 1. září 2014. Na pozici nahradí profesora Paula Boyla z Britské rady pro 

ekonomický a sociální výzkum (ESRC). Podrobnosti naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ 

PARTNERSTVÍ 

Novinky 

Konference EIP Water 

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2014 se bude ve španělské Barceloně konat druhá 

konference evropského inovačního partnerství pro vodu. Na konferenci se mimo jiné 

představí 25 akčních skupin EIP. Podrobnější informace naleznete v dohledné době 

na stránkách EIP Waterzde. 

 

 

Převzato z: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, 

CZELO Brusel 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/island-a-norsko-prvnimi-asociovanymi-staty-k-h2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-566_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/novy-predseda-science-europe
http://www.scienceeurope.org/uploads/PressReleases/140520_SE_new_President_election_FIN.pdf
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/dalsi-evropske-iniciativy/evropske-inovacni-partnerstvi/novinky/konference-eip-water
http://www.eip-water.eu/about
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