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VÝZVA AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO VYHLÁŠENA  
 

Dovolujeme si oznámit, že je otevřená výzva v programu 

AKTION Česká republika – Rakousko, což je program pro 

podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v 

terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 

jako společný program ministerstev školství obou zemí. 

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou  

a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních 

oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové 

spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na 

pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). 

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ: 15. ZÁŘÍ 2016.  
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Podpora je poskytována ve dvou kategoriích: 

 

– individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních 

jazykových a odborných školách (viz dále). 

– institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí 

terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení.  

Podporované aktivity: 

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro 

aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů. 

 projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci; 

 společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze; 

 společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy; 

 přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů; 

 výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů; 

 finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu 

AKTION Česká republika – Rakousko; 

 letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka; 

 letní odborné školy z různých vědeckých disciplín; 

 akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských 

a doktorských studijních programů hostitelské instituce. 

V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou 

zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje třikrát ročně návrhy 

projektů programu AKTION. Uchazečům o stipendium jsou přiznány stipendijní měsíce stipendijní 

komisí programu AKTION na základě hodnocení expertů. 

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním 

místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD 

–GmbH/ Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni. 
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Více informací o výzvě zde.  

Kontakty: 

Ing. Helena Hanžlová 

vedoucí programu Aktion (agenda projektů spolupráce)    

hanzlova (zavináč) dzs (tečka) cz  

+420 221 850 506, mobil: +420 602 169 216      

 

Mgr. Katarína Matusová    

odborná referentka (agenda stipendií)  

katarina (tečka) matusova (zavináč) dzs (tečka) cz   

+420 221 850 513    

 

Kontaktní pracovník pro program AKTION v Rakousku: 

Mag. Michael Schedl 

ICM – Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität der OeAD–GmbH (Rakouská 

akademická výměnná služba) 

Ebendorferstraße 7, A – 1010 Wien 

michael (tečka) schedl (zavináč) oead (tečka) at 

+431–53408–454 

http://www.oead.at 

 

INFORMACE Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

Vláda schválila Program aplikovaného 

výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017–2025, ZEMĚ. Nový program 

výzkumu  

a vývoje „Program aplikovaného výzkumu 

Ministerstva zemědělství na období  

2017–2025, ZEMĚ“.  

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-5/
http://www.oead.at/
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Byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313, následně byl jako bloková 

výjimka oznámen EK a ta jej bez výhrad zveřejnila počátkem května ve svém registru státních 

podpor. Plné znění programu naleznete na odkazu: 

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

agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/. 

 

Program je návrhem na komplexní výzkumné řešení problematiky ve specifických podmínkách 

agrárního komplexu ČR, včetně transferu výsledků do praxe. Vychází z Koncepce výzkumu, 

vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2025, která je zveřejněna na odkazu  

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

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

 

Hlavní cíle Programu budou naplňovány prostřednictvím výzkumných aktivit jednotlivých projektů 

v rámci dvou podprogramů. Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu  

v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými 

výsledky vysokého aplikačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality 

produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Podpoří 

rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní 

posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů 

pro společnost. 

 

Finanční náročnost Programu celkem a v jednotlivých letech jeho realizace vychází ze současných 

potřeb zemědělské praxe a veřejné správy. Celkové náklady na realizaci Programu se 

předpokládají ve výši 3,6 mld. Kč, z toho 3,5 mld. Kč ze státního rozpočtu. Podíl výdajů z 

neveřejných zdrojů se předpokládá nejméně ve výši 3 % celkových nákladů Programu. Realizace 

navrhovaného Programu bude mít pozitivní vliv na spolupráci podniků a výzkumných organizací a 

na rozvoj podnikatelského prostředí, očekává se výrazné zhodnocení vynaložené podpory ze 

státního rozpočtu  

v ekonomických a dalších přínosech aplikovaných výsledků.  

V rámci Programu budou vyhlašovány jednostupňové veřejné soutěže na projekty výzkumu, 

vývoje a inovací. Předpokládá se, že první veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2016 se 

zahájením řešení projektů v roce 2017.  

 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html
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INFORMACE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále 

jen „MZ“) vypisuje dne  

16. 5. 2016  v souladu se 

zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž 

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících 

vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta  

2015–2022 (dále jen „Program“). 

Předpokládané termíny: 

 zahájení řešení vybraných projektů je 1. dubna 2017 (s ohledem na skutečné datum 

podpisu smluv), 

 ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2020, 

 předpokládaná délka trvání řešení projektů je 45 měsíců. 

Předmět soutěže 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, 

tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem 

stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve 

zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských 

onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o 

účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických 

formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů 

zdravotnictví  

Kritéria hodnocení 

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu 

řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost 

pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html
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s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány 

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ. 

Soutěžní lhůta 

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné 

soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2016 a končí dnem 30. 6. 2016 (do 23:59 hod.). 

Hodnotící lhůta 

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování.  

Začíná dne 1. 7. 2016 a končí dne 24. 2. 2017,  kdy MZ  na internetové 

adrese http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2017-

2020_3529_3.html vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži. 

Způsob podávání žádostí 

 

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci vytvořené 

Grantovou agenturou České republiky k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Žádost musí být 

vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. 

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek 

[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích 

doručte prostřednictvím datové schránky s ID: ntq92qs (organizační složky státu Grantová 

agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6). Každá žádost musí být 

předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – návrh projektu VES 

2017“. Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na 

adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 

v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2017“ 

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže 

přijaty. 

Kontakt 

 Dotazy k této veřejné soutěži Programu budou podávány a vyřizovány na internetové 

adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR http://www.azvcr.cz/helpdesk, 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2017-2020_3529_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2017-2020_3529_3.html
https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3a%2f%2fwww.gris.cz%2fapex%2ff%3fp%3d103
https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3DC2D1096AD14699C7286C03D15FCE7D68.gris2app%3Fp%3D103
http://www.mzcr.cz/Admin/Modules/Documents/AddEditDocument.aspx?docID=11948&menuID=3529#_ftn1
http://www.azvcr.cz/helpdesk
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 na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy 

a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 

318,  

e-mail: veda@mzcr.cz. 

Ostatní podmínky 

 podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory, 

 konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních 

prostředků poskytovatele, 

 uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory MZ, 

se předpokládá v březnu 2017, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí 

příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové 

podpory MZ. 

Shrnutí 

 Aplikace pro podávání žádostí (ZDE) 

 Helpdesk přes webové rozhraní, na adrese http://www.azvcr.cz/helpdesk, tel. číslo 

271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.) 

 Helpdesk, mailová adresa pro zasílání dotazů, která bude přeposílat dotazy do helpdesku 

pro ty, kteří nechtějí přistupovat přes web helpdesk@azvcr.cz 

 Zadávací dokumentace (ZDE) 

 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015–2022 (ZDE) 

 Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ) 

 

NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU VĚDY SCHVÁLEN  
 

Vláda schválila novou skupinu grantových 

projektů. Mladí talentovaní vědci tak budou moci 

dosáhnout na dalších 61,5 milionu korun 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) jsou v 

současnosti považovány za nejprestižnější ocenění excelentních vědců. Čeští vědci o tyto granty 

mailto:veda@mzcr.cz
https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3a%2f%2fwww.gris.cz%2fapex%2ff%3fp%3d103
http://www.azvcr.cz/helpdesk
mailto:helpdesk@azvcr.cz
http://www.azvcr.cz/sites/default/files/pictures/zd_ves_2017.pdf
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html
http://www.azvcr.cz/faq
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dosud žádali jen málo a nebyli příliš úspěšní. Ke zlepšení nepříznivé situace má přispět nová 

skupina grantových projektů, kterou 19. února 2016 předložila Grantová agentura ČR Radě pro 

výzkum, vývoj a inovace a vláda ji ve středu 18. května 2016 schválila (usnesení č. 448 

zveřejněno 23. května 2016). 

Na počátku letošního roku ERC konstatovala, že některé země Evropské unie (EU) vykazují 

významně nižší zastoupení vědců v jejích soutěžích, což vede mimo jiné  

k tomu, že není využit jejich vědecko výzkumný potenciál. Konkrétně Česká republika podala  

v letech 2007–2014 třikrát méně grantových přihlášek a měla třikrát nižší úspěšnost, než byl 

průměr EU. ERC 19. ledna 2016 publikovala dokument “Fellowship to visit ERC grantee”, ve 

kterém vyzvala národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím by 

byly financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů 

projektů ERC.  

Z jednání s ERC vyplynulo, že realistickým řešením je provázat nové granty s již etablovaným 

programem podpory mladých českých talentovaných vědců, proto je „Podpora ERC žadatelů“ 

určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o 

neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a 

biologicko-environmentální vědy). 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zareagovala na výzvu ERC jako jedna  

z prvních evropských agentur a navrhla novou skupinu grantových projektů „Podpora ERC 

žadatelů“, kterou vláda ve středu 18. května schválila. „Navrhované grantové projekty mají 

vědcům napomoci zkvalitnit jejich výzkumný profil a rozhled v konkurenčním prostředí 

mezinárodního výzkumu. Hlavním a primárním cílem těchto programů je přispět ke zlepšení 

úspěšnosti mladých českých vědců v ERC soutěžích, a to jak ve zvýšení počtu podaných 

přihlášek, tak úspěšnosti  

v získávání ERC grantů,” vysvětluje předseda Grantové agentury České republiky Ivan Netuka. 

„Vedlejším cílem je zvýšení mezinárodní mobility českých vědců spojené s pobytem na špičkových 

vědeckých pracovištích, získávání kontaktů na etablované vědecké kapacity a jejich týmy, zvýšení 

kvality žádostí o ERC granty a zlepšení schopností vést takto financované projekty,” dodává 

Netuka. 

Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ za dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 

2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun. 
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Získáním ERC grantu se významně posiluje mezinárodní vědecká reputace řešitele, jeho týmu i 

jeho pracoviště. Zájemci o ERC granty musejí kromě předchozích výsledků v oboru předložit zcela 

nové 

a zásadní myšlenky. Jejich projekt musí mít ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající 

hranice znalostí a otevřít nové výzkumné perspektivy. 

Jakmile ERC nové grantové projekty “Podpora ERC žadatelů” zařadí do schématu “Fellow-ship to 

visit ERC grantee”, bude na webu https://gacr.cz zveřejněna výzva  

k podávání návrhů. 

 

INFORMACE Z OP PIK – INOVAČNÍ VOUCHERY 
 

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj 

komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 

podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 

podnikatelské subjekty využít pro zahájení či 

zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. 

 

Termín pro plné žádosti: od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. 

Prakticky nový program představuje poutavou příležitost získání až 75% dotace na nákup služeb 

od výzkumných organizací. 

Podpořit lze poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, 

diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, 

unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků 

systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu 

či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, 

produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního 

vlastnictví, apod. 

https://gacr.cz/
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Žádat o dotaci je možné od 1. 6. 2016, v maximální výši 250 000 Kč, přičemž řídicí orgán může 

zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení hranice 200 mil. Kč, tedy okolo 1000 podaných 

projektů. 

Zajímavé je, že výzva nepředpokládá věcné (kvalitativní) hodnocení, ale pouze na základě 

binárních (vylučovacích) kritérií přijatelnosti. 

 

SHRNUTÍ:  

 Žádosti lze podávat od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. 

 Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů. 

 Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 Kč. 

 Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 250 000 Kč. 

 http://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovacni-vouchery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dotacni.info/glossary/dotace-2/
http://www.dotacni.info/glossary/zpusobile-vydaje-uznatelne-naklady/
http://www.dotacni.info/glossary/projekt/
http://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovacni-vouchery
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 18. 5. 2016 až 13. 6. 

2016 byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v  kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 

CZELO uspořádalo konferenci zaměřenou na budoucnost lesa a lesnictví 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala dne 2. června 2016 

odbornou konferenci s názvem „Future of the Forest“. Přednášejícím a účastníkům byla kladena 

otázka, jak ze svého pohledu vidí budoucnost a to např. s ohledem na dopady globální změny  

a měnící se klima a jaká je podle nich role výzkumu v této oblasti, jak mohou výzkumné analýzy  

a scénáře poskytnout podklady pro zodpovědné rozhodování v této oblasti. 

Prezentace z konference: 

Peter Loffler (European Commission, DG ENV) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Loeffler-Peter.pdf
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Alexandre Fernandes (Joint Programming Initiative Climate)  

Xavier Noyon (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 

Johan Elvnert (Forest–based Sector Technology Platform) 

Radek Pokorný (Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences) 

Piotr Borkowski (European State Forest Association) 

Tomáš Hlásny (Czech University of Life Sciences) 

Johannes Vallivaara (ProAgria Lapland) 

  

 

 

VaVaI Priority slovenského předsednictví v Radě EU  

V rámci setkání IGLO Open byly dne 7. 6. 2016 prezentovány priority slovenského předsednictví  

v Radě EU (1.7–31.12.2016) v oblastech VaVaI, vzdělávání a mládeže, a také zlepšování právní 

úpravy (tzv. Better Regulation). Oficiální schválení priorit SK PRES je stanoveno na 30. června 

2016. Informace k těmto prioritám a související tematické předsednické konference naleznete 

zde.  

 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

Přehled probíhajících konzultací – AKTUALIZACE 

Níže naleznete aktuální přehled konzultací k pracovním programům Horizontu 2020 na období 

2018–2020 a souvisejícím VaVaI iniciativám. 

Konzultace k pracovním programům Horizontu 2020 na období 2018–2020 

TÉMA UZÁVĚRKA WEB 

Věda se společností a pro společnost (SWAFS) 4. 7. 2016 LINK 

SC2 (Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika) 28. 8. 2016 LINK 

Ostatní konzultace 

http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Fernandes-Alexandre.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Noyon-Xavier.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Elvnert-Johan.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Pokorny-Radek.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Borkowski-Piotr.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Hlasny-Tomas.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Vallivaara-Johannes.pdf
http://slord.sk/sk/podujatia-slord/iglo-open-slovak-presidency-2016.html?page_id=2605
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
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TÉMA UZÁVĚRKA WEB 

Iniciativa na podporu Start-upů 30. 6. 2016 LINK 

Evropská strategie pro politiku v oblasti vesmír (Space Strategy for Europe) 12. 7. 2016 LINK  

 

Dne 24. května 2016 vypsala Evropská rada pro výzkum (European Research Council, 

ERC) výzvu k podávání žádostí o ERC Advanced Grants pro podporu mezinárodně 

uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a kteří před uveřejněním výzvy prokazatelně 

ovlivnili daný obor v mezinárodním měřítku dosažením průlomových, vysoce originálních 

výsledků. 

Přibližně je pro tuto výzvu počítáno s dotací 540 mil eur pro přibližně 235 úspěšných žadatelů.  

Lhůta pro podávání žádostí vyprší 1. září 2016 v 17h (SEČ). 

Výzvu naleznete na stránkách erc.europa.eu. 

Žádost je možné vyplnit a odeslat na stránkách účastnického portálu ec.europa.eu. 

 

Záznam z akce: Participation strategies to H2020 and factors of success 

Dne 24. května 2016 pořádala francouzská asociace výzkumných organizací CLORA tematický 

den  

s názvem ´Participation strategies to H2020 and factors of success´. Konference byla 

organizovaná v reakci na hodnotící zprávu o klesající francouzské účasti v rámcových výzkumných 

programech  

a věnovaná zkušenostem různých výzkumných organizací, platforem a univerzit členských států 

EU s účelem diskutovat možnosti a strategie účasti v H2020. Záznam z akce naleznete zde. 

Innovation Deals – výzva k předkládání návrhů pro pilotní projekt 

Dne 26. května 2016 otevřela Evropská komise výzvu k předkládání návrhů (expression of 

interest) pro pilotní projekt Innovation Deals (ID) for Circular Economy. Hlavním cílem ID je 

pomoci – ze strany uživatelů, inovátorů, subjektů z praxe – identifikovat legislativní překážky pro 

inovace  

a přispět tak k jejich odstranění. Evropská komise neposkytuje žádné finanční prostředky, ID 

bude probíhat formou dobrovolné spolupráce inovátorů s EK, národními a regionálními činiteli. Do 

konce tohoto roku EK vybere až pět návrhů, praktická implementace se očekává od zač. 2017. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpaceStrategy
https://erc.europa.eu/call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/24-05-2016-CLORA.doc
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Výzva  

k předkládání návrhů pro ID k oběhovému hospodářství bude otevřena do 15. září 2016 zde. 

 

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

Záznam z akce: IGLO WG MSCA – Individual Fellowships 

Dne 1. června 2016 se kancelář CZELO zúčastnila setkání IGLO pracovní skupiny k agendě Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na téma ´Individual Fellowships, uncovering how to best win 

and manage an award´. Byla představena akce Individual Fellowhips (IF) a prezentovány osobní 

zkušenosti se získáním IF grantu v rámci spolupráce s evropskou kanceláří ULB, která poskytuje 

podporu při zapojování do programů evropské spolupráce (vč. MSCA). Záznam z akce naleznete 

zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ 

TECHNOLOGIE 

Konference ´Digital Infrastructures for Research 2016´ 

 Kdy: 28. 9. 2016–30. 9. 2016  

 Kde: Krakov (Polsko) 

Ve dnech 28. až 30. září 2016 se v Krakově koná konference ´Digital Infrastructures for Research 

2016´, organizovaná skupinou evropských e-infratruktur EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE  

a Research Data Alliance (RDA) Europe. Cílem akce je podpořit širší přijetí služeb digitálních 

infrastruktury a podporovat inovace řízené uživateli. Více informací naleznete zde.  

 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 

Digital Festival 2016 

 Kdy: 21. 6. 2016  

https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/01-06-2016-MSCA-IF_1.doc
http://www.digitalinfrastructures.eu/
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 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 21. června 2016 se koná v Bruselu Digital Festival 2016 – událost plná nových inovativních 

nápadů, které budou předané v podobě debat, workshopů a živých vystoupení. Cílem akce je 

podporovat a demonstrovat nové a originální myšlení v digitálním světě. Účastníci budou mít 

možnost v rámci programu navštívit až 20 akcí, kde vystoupí různí inovátoři s prezentacemi své 

práce ve vědě, designu, obchodu a dalších oblastech digitálního světa. Registrace je zdarma. Více 

informací naleznete zde.  

 

 

 

 

 

IoT Expo Bratislava 2016 

 Kdy: 7. 7. 2016–8.7.2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

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

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

Visegradské skupiny  

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

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

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

obchodní příležitosti. 

Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

ICT Proposers´s Day 2016 (SK PRES) 

 Kdy: 26. 9. 2016 až 27. 9. 2016  

http://www.digitalfestival.eu/
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
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 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

2016) organizovaná v rámci ´The Slovak Digital Week´ ve spolupráci DG CNECT a slovenského 

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

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

Více informací naleznete zde. 

 

Zpráva o pokroku v digitální oblasti v Evropě (EDPR) 2016 

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v digitální agendě EU (European Digital Progress 

Report, EDPR). Analyzuje vývoj v pěti oblastech (konektivita, lidský kapitál a digitální dovednosti, 

využívání internetu, zavedení digitálních technologií ve firmách, veřejné digitální služby)  

a prezentuje konkrétní studie jednotlivých zemí. Analýza ukázala, že členské státy jsou aktuálně 

ve značně rozdílných fázích rozvoje digitálního hospodářství. Česká republika zaujímá v evropské 

osmadvacítce 17. místo (dle indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI). Více informací 

naleznete zde. Profily jednotlivých ČS jsou ke stažení zde.  

 

Záznam z konference: Quantum Europe 

Konference Quantum Europe: a New Era of Technology se konala v Amsterdamu 17. a 18. května 

2016, akci organizovalo nizozemské předsednictví v Radě EU, EK a QuTech, kvantový 

technologický institut se sídlem v Delft. Akce byla zaměřena na budoucí roli kvantových 

technologií a v průběhu byl oficiálně předán Kvantový manifest (Quantum Manifesto) Güntherovi 

Oettingerovi (komisař EK pro digitální ekonomiku a společnost) a Henku Kampovi (ministr pro 

hospodářské záležitosti, NL). Manifest obsahuje komplexní strategii pro Evropu v této oblasti. 

Záznam z akce naleznete zde  

a další informace zde. 

 

 

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

MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

https://www.b2match.eu/ictproposersday2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-releases-2016-european-digital-progress-report-unequal-progress-towards-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-progress-report-edpr-country-profiles
http://qurope.eu/system/files/u7/93056_Quantum%20Manifesto_WEB.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/17.05.16-Quantum-Europe-2016.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/QuantumEurope2016-report.pdf
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IoT Expo Bratislava 2016 

 Kdy: 7. 7. 2016 až 8. 7. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

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

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

Visegradské skupiny  

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

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

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

obchodní příležitosti. 

Více informací a registrační formulář naleznete zde. 

 

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

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Letní pracovní setkání EURADIA – Udržitelné inovace ve výzkumu diabetu 

 Kdy: 13. 7. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 13. července 2016 se koná v Bruselu pracovní setkání na téma ´Sustainable Innovation in 

Diabetes Research: How Europe can Rise to the Challenge´, organizované aliancí EURADIA 

(Aliance pro evropský výzkum diabetu). Záměrem setkání je zapojit výzkumné instituce, politické 

představitele a další zúčastněné strany do debaty o výzvách v oblasti výzkumu diabetu. Uzávěrka 

registrací je 1. července 2016. Více informací naleznete zde.  

 

 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-innovation-in-diabetes-research-how-europe-can-rise-to-the-challenge-registration-12174334763
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Konference ´Water Innovation Europe 2016´ 

 Kdy: 21. 6. 2016–23.6.2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

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

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

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

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

spojeným  

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

která hospodárně nakládá s vodními zdroji je podmíněno propojením současné infrastruktury  

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

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

 

 

 

 

Informační den ke společenské výzvě 2 

 Kdy: 28. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 28. 6. 2016 pořádá Evropská komise informační den ke společenské výzvě 2: 'Potraviny, 

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

konsorcií pro nadcházející výzvy v roce 2017. Další informace jsou dostupné zde. 

Konference BBEC2016 ´The Role of Regions in the European Bioeconomy´ (SK PRES) 

 Kdy: 17. 10. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

SC2. Bližší informace zde. 

http://www.waterinnovationeurope.eu/
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016
http://bioeconomybratislava2016.eu/
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Workshop na téma Modelování v oblasti zdraví rostlin 

 Kdy: 12. 12. 2016–14. 12. 2016  

 Kde: Parma (Itálie) 

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

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

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

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

Hlavním cílem workshopu je zhodnotit možné využití modelů v oblasti hodnocení rizik zdraví 

rostlin a jak mohou tyto modely podpořit rozhodovací procesy. Akce se zaměřuje zejména na 

vědecké  

a technické experty a manažery v oblasti hodnocení rizik. Registrace bude uzavřena 29. června 

2016. Program a další informace naleznete na tomto odkazu. 

 

 

 

Veřejná konzultace k SC2 v pracovním programu 2018–2020 H2020 

Dne 6. června 2016 otevřela Evropská komise veřejnou konzultaci k pracovnímu programu 

společenské výzvy Potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořské  

a sladkovodní vodohospodářství a bioekonomika (SC2) pro období 2018–2020. Účelem aktuálně 

otevřené konzultace je nashromáždit názory a pohledy na strategii, rozsah, cíle a očekávaný 

dopad SC2, které přispějí k přípravám dalšího pracovního programu SC2. Předběžný obsah 

pracovního programu by měl být dostupný během prvního pololetí 2017. Zveřejnění jednotlivých 

výzev se očekává na konci roku 2017. Konzultace je otevřena do 28. srpna 2016. Více informací 

naleznete zde.  

Cena EUROPEAN BEE AWARD 2016 

Zemědělci, výzkumné ústavy, odborníci a veřejné a soukromé organizace, kteří realizují projekty  

v oblasti ochrany včel a dalších opylovačů v zemědělském prostředí, mohou překládat návrhy na 

evropskou cenu „European Bee Award 2016“ do 8. června 2016. Cena je organizována Organizací 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
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evropských vlastníků půdy (European Landowners’ Organization, ELO) a Evropskou asociací pro 

zemědělskou techniku (European Agricultural Machinery Association, CEMA-Agri). Budou oceněny 

projekty ve dvou tematických oblastech: "Postupy hospodaření s půdou" a "Uplatnění 

inovativních technologických řešení". Více informací je k dispozici zde.  

 

CZELO uspořádalo konferenci zaměřenou na budoucnost lesa a lesnictví 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) zorganizovala půldenní odbornou 

konferenci s názvem „Future of the Forest“, která se uskutečnila dne 2. června 2016. 

Přednášejícím a účastníkům byla kladena otázka, jak ze svého pohledu vidí budoucnost a to např. 

s ohledem na dopady globální změny a měnící se klima a jaká je podle nich role výzkumu v této 

oblasti, jak mohou výzkumné analýzy a scénáře poskytnout podklady pro zodpovědné 

rozhodování v této oblasti. 

Konferenci svým vystoupením zahájil člen Evropského parlamentu Pavel Poc, místopředseda 

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který vyzdvihl důležitost 

tématu, potřebu realizace vzdělávacích aktivit a celospolečenského zapojení. Peter Loeffler z 

Generálního ředitelství EK pro životní prostředí představil aktivity Evropské komise a komentoval 

EU strategii  

v oblasti lesnictví, zdůraznil nutnost lepšího pochopení složitých otázek a dlouhodobost lesnického 

hospodaření. Zdůraznil potřebu lepší koordinace výzkumu a inovací a praktického uplatnění 

výzkumu včetně informací o přizpůsobení se změně klimatu a nutnost zavádění efektivnějších 

procesů, lepšího využívání zdrojů a snížení negativních dopadů na lesy. Alexandre Fernandes  

z Iniciativy společného programování v oblasti klimatu (JPI Climate) představil aktivity JPI  

a revidovanou Strategickou výzkumnou agendu, která bude určovat hlavní aktivity JPI v letech 

2016 až 2025. Xavier Noyon (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) 

komentoval aktivity PEFC, jež představuje rámec pro vytváření a vzájemné uznávání nezávislých 

národních certifikačních systémů v oblasti lesnictví. Johan Elvnert z Lesnické technologické 

platformy představil strategickou výzkumnou agendu a roli lesnictví v evropské bioekonomice. 

Radek Pokorný z Ústavu výzkumu globální změny AVČR prezentoval současnou situaci v České 

republice a možné scénáře vývoje. Piotr Borkowski z Asociace evropských státních lesů 

komentoval politické, environmentální a socioekonomické výzvy pro trvale udržitelné hospodaření 

v lesích. Tomáš Hlásny z České zemědělské univerzity se věnoval problematice budoucího vývoje 

a nutnosti přeshraničního monitoring škůdců, posuzování vypuknutí rizik a prognózování. 

Johannes Vallivaara (ProAgria Lapland) krátce představil lesnický sektor ve Finsku a možné efekty 

http://www.europeanlandowners.org/awards/bee-award
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globální změny  

v Laponsku. Čeští řečníci rovněž prezentovali aktivity svých pracovišť a zapojení do projektů 

mezinárodní a evropské spolupráce. 

Prezentace z konference: 

Peter Loffler (European Commission, DG ENV) 

Alexandre Fernandes (Joint Programming Initiative Climate)  

Xavier Noyon (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 

Johan Elvnert (Forest–based Sector Technology Platform) 

Radek Pokorný (Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences) 

Piotr Borkowski (European State Forest Association) 

Tomáš Hlásny (Czech University of Life Sciences) 

Johannes Vallivaara (ProAgria Lapland) 

 

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

ENERGIE 

Výroční konference EERA 2016 

 Kdy: 24. 11. 2016–25.11.2016  

 Kde: Birmingham, Spojené království 

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

výroční konferenci v anglickém Birminghamu. Konference nahrazuje EERA kongres tradičně 

konaný  

v Bruselu. Další informace naleznete zde. 

 

Konference SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X (SK PRES) 

 Kdy: 1. 12. 2016–2. 12. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Loeffler-Peter.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Fernandes-Alexandre.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Noyon-Xavier.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Elvnert-Johan.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Pokorny-Radek.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Borkowski-Piotr.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Hlasny-Tomas.pdf
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Vallivaara-Johannes.pdf
http://www.eera-set.eu/eera-conference/eera-conference-2016/
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Program bude věnován prioritám VaVaI strategie projektu Energetické Unie (Integrated 

Research, Innovation and Competitiveness Strategy). Bližší informace zde. 

EU členem Mission Innovation (OSN)  

EU se dne 2. 6. 2016 stala 21. členem iniciativy OSN Mission Innovation, globální iniciativě v 

oblasti čisté energie, která byla spuštěna na konferenci COP21. Cílem Mission Innovation je 

celosvětově oživit a urychlit inovace v oblasti čisté energie prostřednictvím zdvojnásobení 

veřejných investic do výzkumu a inovací v průběhu příštích pěti let. Evropská komise se přidala k 

této iniciativě jménem EU, která financuje čistou energii v rámci programu H2020. Více informací 

je k dispozici zde.  

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

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

EcoSummit 2016 na téma ekologické udržitelnosti 

 Kdy: 29. 8. 2016–1.9.2016  

 Kde: Montpellier (Francie) 

Ve dnech 29. 8. až 1. 9. 2016 pořádá organizace Elsevier pátý ročník mezinárodní konference 

'EcoSummit Congress on Ecological Sustainability: Engineering Change' ve francouzském 

Motpellier. Konference slouží jako fórum pro vědce ke sdílení poznatků o konceptech a metodách 

určených k holistickému užití v managementu životního prostředí. Letošní ročník se zaměří na 

ekologii pevninských ekosystémů, především na ekosystémy náchylné vlivům klimatických změn  

a antropogenního tlaku. Program bude zahrnovat řadu paralelních zasedání a doprovodných akcí 

včetně terénní exkurze. Další informace naleznete zde. Registrace je zpoplatněna. 

 

Konference ´Transition to Green Economy´ (SK PRES) 

 Kdy: 6. 9. 2016–7. 9. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

zveřejněny v dohledné době. 

https://setis.ec.europa.eu/set-plan-process/steering-group-meetings/9th-set-plan-conference-2016-central-european-energy
http://mission-innovation.net/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2063_en.htm
http://www.ecosummit2016.org/
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Informační den SC5 – výzvy pro rok 2017 

 Kdy: 14. 9. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 14. září 2016 pořádá Evropská Komise Informační den prioritní oblasti SC5 (Změna klimatu, 

životní prostředí a využívání zdrojů a surovin) na téma výzev pro rok 2017, které budou spuštěny 

na podzim 2016: výzva "Greening the Economy", výzva v rámci oběhového hospodářství 

"Industry 2020 in the Circular Economy" a další výzvy spojené s tématy "Smart and Sustainable 

Cities", "Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains" a "Blue Growth  

– Demonstrating an Ocean of Opportunities". Registrace bude otevřena v červnu. Více informací 

naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Konference „Options for an EU Tax as an EU Own Resource“ 

 Kdy: 19. 9. 2016  

 Kde: Vídeň (Rakousko) 

Konference „Options for an EU Tax as an EU Own Resource“ se koná ve Vídni dne 19. září 2016. 

Cílem konference je podpořit výměnu názorů mezi výzkumníky, kteří se zabývají možnostmi 

reforem v EU zejména s ohledem na konvenční kritéria daňové politiky, optimální přidělování daní 

v rámci struktury víceúrovňové správy a hodnocení kritérií zachycující udržitelnost relevantní pro 

daňové systémy. Více informací naleznete zde. 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
http://www.czelo.cz/files/prezentace-pozvanky/Callforpapers5.pdf
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4. výroční seminář zúčastněných stran projektu FamiliesAndSocieties 

 Kdy: 29. 9. 2016 08:30–13:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. září 2016 pořádá síť evropských demografických výzkumných ústavů (Population 

Europe) společně se zástupci projektu FamiliesAndSocieties, univerzitou ve Stockholmu a 

Evropským parlamentem v Bruselu výroční setkání nazvané Policies for Families: is there a best 

practice? Při této příležitosti budou představeny aktuální výstupy z projektu FamiliesAndSocieties, 

který se věnuje současným trendům sociálních politik týkajících se rodin. Bližší informace 

naleznete zde. 

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

(SK PRES)  

 Kdy: 15. 11. 2016–16. 11. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

(SK PRES SSH), tematicky zaměřená na SC6. 

Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době. 

Záznam z akce: Konference ´Creating Perspectives through Education´  

Kancelář CZELO se 12. a 13. května 2016 zúčastnila konference s názvem ´Creating Perspectives 

through Education´ – Higher Education Support to Refugees in Europe and Host Countries in the 

Region, kterou pořádala německá organizace DAAD, zaměřená na finanční podporu mezinárodní 

výměny studentů a výzkumníků (German Academic Exchange Service). Záznam z akce naleznete 

zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Open Days 2016 – 14. Evropský týden regionů a měst 

http://www.population-europe.eu/event/4th-annual-familiesandsocieties-stakeholder-seminar-policies-families-there-best-practice
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/11-12-05-2016-DAAD_1.doc
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 Kdy: 10. 10. 2016–13. 10. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 10. až 13. října 2016 se v Bruselu koná 14. ročník Evropského týdne regionů a měst 

(Open Days – European Week of Regions and Cities). Každoroční čtyřdenní akce je zaměřená na 

výměnu zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, přeshraniční spolupráce a regionálních 

inovací na úrovni měst a regionů. Letošním tématem akce je “Regiony a města pro udržitelný a 

inkluzivní růst”. Pozornost bude věnována třem hlavním tematickým oblastem: (1) udržitelný 

ekonomický růst, (2) inkluzivní ekonomický růst a (3) zjednodušování Evropských strukturálních a 

investičních fondů (ESIF). Další informace ohledně programu a registrace naleznete zde.  

 

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

Výroční konference UKRO 2016 

 Kdy: 30. 6. 2016–1. 7. 2016  

 Kde: Glasgow (Skotsko) 

Britská kancelář pro výzkum v Bruselu (UKRO) pořádá výroční konferenci zaměřenou na evropské 

styčné pracovníky, projektové úředníky výzkumných ústavů a univerzit, a politické zástupce. V 

roce 2016 se konference UKRO bude konat ve dnech 30. června a 1. července 2016 ve skotském 

městě Glasgow. Konference se zaměří na reflexi uplynulého období rámcového programu H2020, 

jeho implementaci, nadcházející příležitosti a pokračující politiku podpory inovací. Více informací 

naleznete zde. 

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

(SK PRES)  

 Kdy: 15. 11. 2016–16. 11. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

(SK PRES SSH), tematicky zaměřená na SC6. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=6F1EF731-F664-03DB-13A72FF959902DF2
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Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době. 

 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Výzva na předložení návrhů na nového člena Správní rady EIT 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu na vyjádření zájmu o členství ve 

Správní radě EIT. Správní rada se skládá z 12 členů jmenovaných Evropskou komisí na čtyřleté 

funkční období a určuje strategické směrování EIT. Uzávěrka zasílání přihlášek je 23. června 

2016. V závěrečné fázi výběru předloží stávající Správní rada Evropské komisi seznam navržených 

kandidátů pro nominaci nového člena, která proběhne na podzim 2016. Více informací naleznete 

zde.  

EIT Digital vyhlašuje soutěž Digital Challenge 

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital vyhlásilo soutěž Digital Challenge pro rychle 

rostoucí evropské startupy v oblasti digitálních technologií. Přihlášky lze předkládat v 

následujících 5 kategoriích: Digitální průmysl, Digitální města, Digitální životní pohoda, Digitální 

infrastruktury  

a Digitální finance. Vítězný tým v každé kategorii získá 50 000 eur a prvních 15 start-upů bude 

zařazeno do ročního mezinárodního podpůrného programu EIT Digital Accelarator. Výzva je 

otevřena do 15. 7. 2016. Další podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Seminář CEN-CENELEC Standards for digital transformation  

 Kdy: 29.6.2016 09:00–17:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. června 2016 pořádají Evropské organizace pro standardizaci CEN/CENELEC v Bruselu 

seminář na téma 'Standards for digital transformation'. Cílem workshopu je poskytnout prostor 

aktérům v digitální oblasti, aby s pomocí svých odborných znalostí a doporučení navrhli a dohodli 

se na řešení pro sjednocení norem pro digitální transformaci. Výstupy semináře použijí CEN- 

https://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-new-member-eit-governing-board
http://www.eitdigital.eu/challenge/
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CENELEC do připravované cestovní mapy standardizace digitální transformace. Více informací je  

k dispozici zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

Zpravodaj COST  

Bylo zveřejněno nové vydání zpravodaje COST (European Co-operation in Scientific and Technical 

Research), které se zaměřuje například na následující témata: jmenování nového ředitele COST 

Ronalda de Bruina, dubnové setkání COST v Černé Hoře či otevření nové výzvy. Zpravodaj 

naleznete ke stažení zde.  

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

3. EUA Funding Forum 

 Kdy: 6. 10. 2016–7. 10. 2016  

 Kde: Porto, Portugalsko 

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

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

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

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

soukromého sektoru. Více informací naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Mezinárodní konference ND2016 

 Kdy: 11. 9. 2016–16. 9. 2016  

 Kde: Brugy (Belgie) 

Ve dnech 11. až 16. září 2016 se v Brugách za podpory Společného výzkumného střediska (JRC), 

Agentury pro jadernou energii (Nuclear Energy Agency, NEA) a Mezinárodní Agentury pro 

atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) koná mezinárodní konference 

http://www.cvent.com/events/standards-for-digital-transformation/event-summary-ad911d9e3ce8406385b90f753c70820b.aspx
http://www.cost.eu/media/newsroom/May-2016-newsletter
http://www.eua.be/policy-representation/governance-funding-and-public-policy/Funding-Forum.aspx
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International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2016) věnované 

správě a vyhodnocování dat z oblasti jaderného výzkumu pro vědu a technologie se koná 

pravidelně od  

r. 1978. Registrace je zpoplatněna. Bližší informace zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Nová publikace Evropské komise k synergiím mezi H2020 a ESIF 

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) vydalo novou publikaci s názvem ´EU Funds 

working together for jobs and growth´ na téma synergií mezi programem Horizont 2020  

a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Publikace popisuje, jak vytvářet vazby 

mezi různými způsoby financování, a možnosti jejich kombinování. Obsahuje také konkrétní 

příklady synergií, a to na strategické, programové a projektové úrovni. Publikace je dostupná ke 

stažení zde.  

 

  

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Výzva ERC Advanced Grants pro rok 2016 

Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu ke grantům pro zkušené výzkumné pracovníky 

(Advanced Grants) pro rok 2016. Uzávěrka přihlášek pro všechny tři výzkumné oblasti (Physical 

Sciences and Engineering, Life Sciences, Social Sciences and Humanities) je 1. září 2016. Více 

informací naleznete zde.  

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA 

Národní ERA Roadmap ČR pro období 2016–2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo vládou schválenou národní 

cestovní mapu evropského výzkumného prostoru (National ERA Roadmpa) pro období 2016–

2020. Dokument obsahuje implementační strategii k dosažení priorit ERA. Česká republika se mj. 

zavazuje ke komplexnímu zefektivnění národního systému hodnocení a financování VaVaI, vč. 

uplatnění IPN metodiky na velké výzkumné infrastruktury, posílení zapojení do programů 

http://www.nd2016.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/eu-funds-working-together-for-jobs-and-growth-synergies-between-the-r-i-framework-programmes-and-the-european-structural-investment-funds?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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evropské spolupráce, zejména iniciativ společného programování (JPIs), ERA-Nety a programy 

spadající pod čl. 185 SFEU, či strategické podpory např. Teamingových projektů nástroje pro 

šíření excelence  

a rozšiřování účasti (WIDESPREAD) H2020. Dalšími body je soustředění na efektivní využívání 

strukturálních fondů na VaVaI, transparentnější zaměstnávání výzkumníků (ve smyslu čl. 32 

Grantové dohody rámcového programu H2020, tedy Charty a Kodexu, resp. strategie HRS4R), 

důraz na genderovou rovnost a celkový rozvoj strategie internacionalizace jak na úrovni institucí  

a podniků, tak na národní strategii. Celý dokument naleznete zde. 

 

Evropský semestr 2016: doporučení pro ČR v oblasti VaVaI 

Dne 18. 5. 2016 vydala Evropská komise v rámci tzv. Evropského semestru doporučení k 

národnímu programu reforem České republiky na příští rok a půl. Cílem evropského semestru je 

harmonizace hospodářských politik s prioritami dohodnutými na úrovni EU. Kromě otázek 

rozpočtové, fiskální  

a sociální politiky se doporučení týkají oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělání. EK v případě 

ČR zdůrazňuje především nutnost posílit řízení systému výzkumu a vývoje a usnadnit propojení 

akademické sféry se sférou podnikatelskou. Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout 

opatření zvyšující začlenění znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci 

běžných škol a předškolního vzdělávání. Odstranit překážky, jež brání větší účasti nedostatečně 

zastoupených skupin (zejména žen) na trhu práce. Celý dokument COM(2016) 324 final je  

k dispozici zde. 

 

 

 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Science meets Parliaments 2016 

 Kdy: 8. 11. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

http://www.czelo.cz/files/National-ERA-Roadmap-of-the-Czech-Republic-for-the-years-2016-2020.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_czech_cs.pdf
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Dne 8. listopadu 2016 pořádá Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC)  

a orgán Evropského parlamentu pro posuzování vědeckých a technologických možností (Science 

and Technology Options Assessment, STOA) 2. ročník akce Science meets Parliaments, 

setkání europoslanců s výzkumníky, jehož cílem je rozvíjet vědecky podložené politické 

rozhodování (evidence-based policy making). V rámci letošního ročníku bude také již po páté 

spuštěna iniciativa MEP-Scientist Pairing Scheme. Novinkou bude letos také aktivní zapojení 

regionálních parlamentů (či funkčně podobných regionálních orgánů): pilotní schéma Science 

meets Regions bude zahájeno setkáním regionálních činitelů se zástupci evropských vědeckých 

organizací dne  

7. 11. 2016. Více informací naleznete zde. 

 

Konference SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X (SK PRES) 

 Kdy: 1. 12. 2016–2. 12. 2016  

 Kde: Bratislava (Slovensko) 

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

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

Program bude věnován prioritám VaVaI strategie projektu Energetické Unie (Integrated 

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

dohledné době.  

Přehled probíhajících konzultací – AKTUALIZACE 

Níže naleznete aktuální přehled konzultací k pracovním programům Horizontu 2020 na období 

2018–2020 a souvisejícím VaVaI iniciativám. 

 

 

 

Konzultace k pracovním programům Horizontu 2020 na období 2018–2020 

TÉMA UZÁVĚRKA WEB 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/science-meets-parliaments-2016
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Věda se společností a pro společnost (SWAFS) 4. 7. 2016 LINK 

SC2 (Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika) 28. 8. 2016 LINK 

Ostatní konzultace 

TÉMA UZÁVĚRKA WEB 

Iniciativa na podporu Start-upů 30. 6. 2016 LINK 

Evropská strategie pro politiku v oblasti vesmír (Space Strategy for Europe) 12. 7. 2016 LINK  

 

 

Arménie podepsala asociační dohodu k programu Horizont 2020 

Dne 19. května 2016 byla podepsána asociační dohoda k programu Horizont 2020 mezi Arménií 

(ministr pro vědu a vzdělání Levon Mkrtchyan) a Evropskou komisí (komisař pro výzkum a 

inovace Carlos Moedas). Arménie se tak stala 16. asociovanou zemí k programu H2020. Pro 

účastníky  

z asociovaných států platí stejná pravidla financování a zapojování se do výzev H2020, jako pro 

členské státy EU. Aktualizovaný seznam asociovaných zemí H2020 naleznete zde. Tiskovou 

zprávu zde.  

 

Výstupy květnové Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum) 

Ve dnech 26. a 27. května 2016 zasedala Rada Evropské unie pro konkurenceschopnost (tj. ve 

složení ministrů odpovědných za obchod, hospodářství, průmysl, oblast výzkumu a inovací  

a vesmír). Nejdůležitějším výstupem tohoto zasedání pro oblast VaVaI byla shoda na nutnosti 

transformace evropského výzkumu ve smyslu tzv. otevřené vědy (Open Science). 

Konkrétně to znamená: 

– Důraz na vytvoření Evropského cloudu pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud, 

EOSC) a uvedení do provozu nově ustavené platformy pro politiku otevřené vědy (Open Science 

Policy Platform)  

– Odstranění překážek a vytvoření pobídek pro otevřenou vědu a její politické prosazování 

– Otevřený přístup (Open access) k výzkumným publikacím  

– Optimální opětovné využívání výzkumných dat. 

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpaceStrategy
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/armenie-podepsala-asociacni-dohodu-k-programu-horizont-2020
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/h2020_assoc_agreement.pdf#view=fit&pagemode=none
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1785_en.htm
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
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Kompletní informace naleznete zde. 

 

Nominace členů ´Open Science Policy Platform´ 

V souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu o členství v únoru 2016, byli nominováni členové poradní 

skupiny na vysoké úrovni s názvem 'Open Science Policy Platform' (OSPP). Komisař Moedas 

oznámil výsledky 27. května během zasedání Rady pro konkurenceschopnost spolu s informacemi 

o úloze OSPP v dalším rozvoji evropské agendy ´Open Science´. Seznam nominovaných členů 

OSPP je  

k dispozici zde. Více informací naleznete zde.  

 

Výzva ke kandidatuře do Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích 

Evropská komise spustila veřejnou výzvu pro navrhování kandidátů na členství v Evropské 

skupině pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group on Ethics in Science and New 

Technologies, EGE). Komise rozhodla o obnovení mandátu EGE jako nezávislého poradního 

orgánu – zúčastněné strany se shodly na názoru, že si etické otázky v oblasti vědy a technologií 

zaslouží skupinu na nejvyšší úrovni. EGE se bude skládat maximálně z 15 členů, kteří jsou 

odborníky  

v oblasti přírodních a společenských a humanitních věd. Výzva k vyjádření zájmu o členství v EGE 

bude uzavřena dne 26. června 2016 a je k dispozici zde.  

Analýza EP EPRS k politice EU v oblasti inovací 

Výzkumná služba evropského parlamentu EP EPRS (European Parliamentary Research Service) 

uveřejnila analýzu  k politice EU v oblasti inovací. První část (Building the EU Innovation 

Policy mix) uvádí přehled opatření a nástrojů tvořících politiku EU v oblasti inovací a zamýšlí se 

nad aspekty, které omezují rozvoj této politiky. Druhá část (EU policies and instruments 

supporting innovation) analyzuje postupnou implementaci dílčích politik a nástrojů v oblasti 

inovací a označuje související problémy. Analýza je dostupná zde: Část 1 a Část 2. 

 

VaVaI Priority slovenského předsednictví v Radě EU  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Competitiveness+Council%2c+26-27%2f05%2f2016+-+Main+results%2c+27+May
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ospp_nominated_members.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform%20
https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583778/EPRS_IDA%282016%29583778_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583779/EPRS_IDA%282016%29583779_EN.pdf
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V rámci setkání IGLO Open byly dne 7. 6. 2016 prezentovány priority slovenského předsednictví  

v Radě EU (1. 7. až 31. 12. 2016) v oblastech VaVaI, vzdělávání a mládeže, a také zlepšování 

právní úpravy (tzv. Better Regulation). Oficiální schválení priorit SK PRES je stanoveno na 30. 

června 2016. Informace k těmto prioritám a související tematické předsednické konference 

naleznete zde.  

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

Konference k hodnocení vědy – Open Evaluation 2016 

 Kdy: 24. 11. 2016–25. 11. 2016  

 Kde: Vídeň, Rakousko 

Ve dnech 24.–25. 11. 2016 pořádají Austrian Platform for Research and Technology Policy 

Evaluation, Manchester Institute of Innovation Research a Institute for Research and Innovation  

in Society ve Vídni konferenci s názvem 'Open Evaluation Conference 2016'. Jedná se o největší 

konferenci se zaměřením na hodnocení vědní, technologické a inovační politiky v Evropě. 

Hlavními tématy konference budou nastavení, přístupy a témata hodnocení vědní politiky nových 

aktérů. Uzávěrka pro příspěvky v šesti tematických okruzích je 15. 4. 2016. Registrace je 

zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Záznam z akce: Konference ´Creating Perspectives through Education´  

Kancelář CZELO se 12. a 13. května 2016 zúčastnila konference s názvem ´Creating Perspectives 

through Education´ – Higher Education Support to Refugees in Europe and Host Countries in the 

Region, kterou pořádala německá organizace DAAD, zaměřená na finanční podporu mezinárodní 

výměny studentů a výzkumníků (German Academic Exchange Service). Záznam z akce naleznete 

zde.  

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

http://slord.sk/sk/podujatia-slord/iglo-open-slovak-presidency-2016.html?page_id=2605
https://www.openevaluation2016.eu/index.php/OPENEVAL/OPENEVAL2016/
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/11-12-05-2016-DAAD_1.doc
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V4 for researchers' mobility: supporting young researchers on the way to excellence 

 Kdy: 14.6.2016 10:00–14:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 14. června 2016 pořádá skupina V4 styčných kanceláří pro VaVaI v Bruselu seminář na téma 

mobility mladých výzkumníků ze zemí střední Evropy – Visegrádského regionu. V první části 

programu budou představeny jednak evropské nástroje mobility, dále vystoupí představitelé 

národních orgánů a představí způsoby a nástroje, jimiž Česká republika, Polsko, Maďarsko  

a Slovensko podporují mobilitu svých výzkumníků. Ve druhé části programu budou o vlastních 

zkušenostech s mobilitou referovat přímo mladí výzkumníci s rozmanitými vědeckými zaměřeními. 

Debatu, jíž se zúčastní také představitel DG EAC zodpovědný za mobilitní schémata MSCA, bude 

moderovat Mary O´Connell, PhD., MS, ERA Chair na MUNI v Brně. Podrobnosti zde. Pro 

registraci využijte prosím on-line formulář. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

Výroční konference ke Společnému programování 2016 

 Kdy: 22. 11. 2016–23. 11. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 22. až 23. listopadu 2016 proběhne v Bruselu výroční konference ke společnému 

programování (Annual Joint Programming Conference 2016). Vzhledem k rostoucí váze 

mechanismu spolufinancování EK a členských států v iniciativách společného programování (Joint 

Programming Initiatives, JPIs) v 9. rámcovém programu (navazujícím na H2020) se očekává 

představení strategie EK a členských států v této oblasti. Aktivní zapojení ČR do JPI je jedním z 

cílů národní ERA Roadmap ČR pro období 2016–2020.  Více informací o konferenci bude 

průběžně zveřejňováno zde. 

 

 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 

http://www.czelo.cz/files/V4-conference-V4-mobility-14-06-2016-INVITATION.pdf
http://geform.tc.cz/V4_mobility
https://www.era-learn.eu/news/save-the-date-for-the-annual-joint-programming-conference-2016
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Konference ´Water Innovation Europe 2016´ 

 Kdy: 21. 6. 2016–23. 6. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

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

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

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

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

spojeným  

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

která hospodárně nakládá s vodními zdroji je podmíněno propojením současné infrastruktury  

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.czelo.cz/
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