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VÝZVA K PODÁVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČESKO-IZRAELSKÝCH 

PROJEKTŮ  
 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a 

vesmír Státu Izrael vyhlašují Výzvu k podávání 

návrhů česko-izraelských projektů v oblasti 

základního nebo průmyslového výzkumu 

s dobou řešení 2016–2018.  

Tato výzva navazuje na program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II 

schválený usnesením vlády č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 na období let 2011–2017 zaměřený na 

podporu víceletých projektů základního a průmyslového výzkumu řešených formou bilaterální 

spolupráce s partnery mimo Evropskou unii a na společnou deklaraci místopředsedy vlády ČR pro 
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vědu výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael o spolupráci 

v oblasti výzkumu a vývoje podepsanou dne 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě.  

Podporovanými oblastmi jsou technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění  

a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích a informační a komunikační 

technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.  

Uchazečem o podporu může být výzkumná organizace, popřípadě ve spolupráci s malým nebo 

středním podnikem zabývajícím se výzkumem jako dalším účastníkem projektu, která předkládá 

společný projekt česko-izraelské spolupráce ve výše uvedených podporovaných oblastech vědy  

a výzkumu.   

Dokumentace k vyhlášení:  

Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů.docx, soubor typu docx, (75,96 

kB)  

Návrh projektu.doc, soubor typu doc, (345,5 kB)  

Příloha č. 1 k Návrhu projektu_Čestné_prohlášení o způsobilosti k řešení 

projektu.doc, soubor typu doc, (288,5 kB)  

Příloha č. 2 k Návrhu projektu_Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.doc, 

soubor typu doc, (181 kB)  

Příloha č. 3 k Návrhu projektu_Rozpočet_projektu.xlsx, soubor typu xlsx, (210,54 

kB)  

Cestne_prohlaseni_priloha.doc, soubor typu doc, (225 kB)  

Nápověda k příprave Návrhu projektu.doc, soubor typu doc, (198,5 kB)  

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/35360_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35360_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35350_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35351_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35351_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35352_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35352_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35353_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35353_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35348_1_1/
http://www.msmt.cz/file/35349_1_1/
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INFORMACE Z OP VVV 

 

MŠMT již začalo vyhlašovat výzvy v rámci OP 

VVV. Aktuálně vyhlášené výzvy nejsou primárně 

určené pro vysoké školy a výzkumné organizace, 

ale v předběžném harmonogramu výzev OP VVV 

předchází výzvám určeným na podporu 

excelentní vědy. 

OP VVV – vyhlášené výzvy 

Výzva pro Individuální projekty systémové: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-

vvv-vyhlasuje-vyzvu-na-individualni-systemove-projekty 

Výzva pro Krajské akční plány: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-

vyhlasuje-vyzvu-na-krajske-akcni-plany 

  

VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE DELTA 

 

Technologická agentura České republiky (dále jen 

poskytovatel) vyhlásila dne 13. července 2015 druhou 

veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji 

(dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu 

spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním 

vývoji prostřednictvím společných projektů 

technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen 

Program), 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 pro státní podporu výzkumu, vývoje  

a inovací. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-vyhlasuje-vyzvy-na-individualni-systemove-projekty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-vyhlasuje-vyzvy-na-individualni-systemove-projekty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-vyhlasuje-vyzvu-na-krajske-akcni-plany
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-vyhlasuje-vyzvu-na-krajske-akcni-plany
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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. 

Veřejná soutěž bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských 

lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan). 

  

Adresy partnerských agentur: 

Sichuan Provincial Investment Promotion Bureau 

No. 25 Yong Ling Lu 

Chengdu 610031 

Sichuan 

 

Zhejiang Science and Technology Department 

No. 33 Huancheng Xi Lu 

Hangzhou 310006 

Zhejiang 

 

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology 

39 Beijing Dong Lu 

Nanjing 210008 

Jiangsu 

 

Ministry of Science and Technology (Taiwan) 

106, Sec. 2, Heping E. Rd. 

Taipei 10622 

Taiwan 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu 

a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 7. 2015 a končí dnem 30. 9. 2015 v níže uvedené hodiny: 

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod. 
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2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. 

prostřednictvím datové schránky poskytovatele. 

3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány 

do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele. 

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému 

dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení 

podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky 

poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy  

v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH 

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

datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno  

„2. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. 

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp. 

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/ 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ 

 Zadávací dokumentace 

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

 Příloha č. 2 - Letter of Intent 

 Příručka pro uchazeče DELTA, 2. veřejná soutěž 

 Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací podporovaných programem DELTA 

 Výsledky podporované programem DELTA 

 Smlouva o poskytnutí podpory 

 Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

 Všeobecné podmínky 

 Příklady prokázání způsobilosti 

 Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba 

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány 

prostřednictvím HELPDESK dostupné na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/  

v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy 

nebudou zodpovídány. 

https://vyzvy.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/Zad%C3%A1vac%C3%AD_dokumentace.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/priloha_1.docx
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/priloha_2.docx
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/prirucka_pro_uchazece.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/vyber_z_narodnich_priorit.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/vyber_z_narodnich_priorit.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/vyledky_podporovane_programem.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/vseobecne_podminky.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/priklady_prokazani_zpusobilosti.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/vyhlaseni2vs/zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu.pdf
https://www.tacr.cz/hesk/
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K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné 

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

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

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

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

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

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

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

Poskytovatel upozorňuje, že dle Zadávací dokumentace pro 2. veřejnou soutěž programu DELTA 

nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s uchazečem v případě, že uchazeč nedodrží 

povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit 

účetní závěrky v Obchodním rejstříku. Uchazeč by měl tuto skutečnost prověřit již při podávání 

návrhu projektu tak, aby včasně příslušné dokumenty do Obchodního rejstříku dodal. 

 

INOVAČNÍ VOUCHERY – INFORMACE 

 

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 

Inovačních Voucherů a Studentských inovací 

ve firmách v Olomouckém kraji, které je 

možno použít pro nastartování spolupráce 

výzkumných organizací a podnikatelských 

subjektů. Inovační Vouchery Olomouckého 

kraje byly vyhlášeny 19. 6. 2015 a sběr žádostí je naplánován od 20. 7. 2015 do 3. 8. 

2015. Jedním z rozhodujících kritérií je čas podání žádosti, bude tedy třeba podat 

přihlášku v co nejkratším termínu po otevření. 

Spolupráci je možno nastartovat dvěma způsoby. 

1.     Inovační vouchery, které jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací  

a podnikatelských subjektů se sídlem v Olomouckém kraji. Díky IV může podnikatelský 

subjekt získat dotaci až 50 % v maximální výši 120 000 Kč bez DPH. 

  

https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/hesk/
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2.   Studentské inovace ve firmách v Olomouckém kraji, které jsou zaměřeny na podporu 

zaměstnání nadaných vysokoškolských studentů ve firmách v Olomouckém kraji k vyřešení 

drobných inovačních projektů na dobu 6–12 měsíců a zahrnují dotaci na mzdu studenta  

a současně finanční částku na spolupráci podnikatelského subjektu a vysoké školy. Takto 

může podnikatelský subjekt získat 50% dotaci v maximální výši 140 000 Kč. 

  

Ačkoliv sám aktivně oslovuji podnikatelské subjekty v Olomouckém kraji, je samozřejmé, že nemám 

všechny, pro Univerzitu zajímavé, kontakty. Víte-li tedy o firmách v Olomouckém kraji, se kterými 

byste chtěli spolupracovat, resp. které by měly zájem spolupracovat s Vámi, neváhejte je oslovit  

s možností využití této dotace. 

Se získáváním inovačních voucherů máme bohaté zkušenosti, o čemž svědčí i 27 získaných 

inovačních voucherů z let 2013 a 2014 o celkové výši zakázek přes 5 000 000 Kč bez DPH. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás tedy neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme. 

Více informací o inovačních voucherech naleznete na adrese: 

http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/inovacni-

vouchery/inovacni-vouchery-2015.html 

Dále bychom Vás rádi informovali o třetí možnosti získání dotací na spolupráci mezi soukromým 

subjektem a výzkumnou organizací, kterou je program Partnerství znalostního transferu 

spadající pod agenturu CzechInvest. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa 

magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku 

za dohledu vybraného expertního pracoviště. Touto formou je možno získat 70% dotaci na 

rozpočet až 3,5 mil. Kč. 

Informace o programu „Partnerství pro znalostní transfer“ jsou uvedeny zde: 

http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/partnerstvi-pro-

znalostni-transfer.html 

 

 

 

http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-2015.html
http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-2015.html
http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/partnerstvi-pro-znalostni-transfer.html
http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/partnerstvi-pro-znalostni-transfer.html
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VÝZVA NADAČNÍHO FONDU NEURON 

 

Nadační fond Neuron vyhlašuje soutěž Expedice 

Neuron, do které se mohou přihlásit jednotlivci  

i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná 

porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který 

získá finanční prémii na realizaci expedice. 

 

Hlavní výhrou v soutěži je finanční prémie 250 000 korun na realizaci expedice. Mecenášem, který 

prostřednictvím Nadačního fondu Neuron tuto částku věnuje, je Václav Dejčmar, spolumajitel 

společnosti RSJ.  

Podpora vědeckého výzkumu 

Šanci na úspěch v soutěži mají projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž ale není 

žádné omezení na obor, kterého se bude expedice týkat. Věříme totiž, že nové objevy čekají všude. 

Poznání a dobrodružství 

Chceme vědu ukazovat jako dobrodružství, které přináší objevování nepoznaného. Ve spolupráci s 

partnery a vítězným projektem Expedice Neuron proto přibližujeme přípravy expedice i její 

samotnou realizaci, publikujeme rozhovory, reportáže, videa. 

Pravidla soutěže Expedice Neuron 

Harmonogram soutěže 

Do soutěže je možné se přihlásit od 6. 5. do 31. 8.  

Hlasování veřejnosti probíhá v termínu 1. 10. až 30. 11. Vítěze vyhlásíme v lednu 2016. 

Účast v soutěži 

Soutěžícím musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může  

v soutěži reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba. 
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Přihlášení do soutěže 

Zájemci se registrují vyplněním online přihlášky a zasláním videa (max. 2 minuty), ve kterém 

představí cíl svého projektu vědecké expedice. 

Zařazení do soutěže 

Z přihlášek vyhovujících pravidlům soutěže bude vybráno až 20 projektů, o kterých nechá pořadatel 

soutěže hlasovat veřejnost. 

Výběr vítěze 

Odborná porota následně s přihlédnutím k hlasování veřejnosti vybere až 5 nejvhodnějších 

projektů, ze kterých vybere vítěze Expedice Neuron 2016. 

Výhra 

Vítězný projekt získá od Nadačního fondu Neuron 250 000 korun na úhradu nákladů spojených  

s realizací vítězné expedice. 

Kompletní znění pravidel soutěže Expedice Neuron (http://expedice.nfneuron.cz). 

 

INFORMACE O ČESKO-RAKOUSKÉ SPOLUPRÁCI 

  

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 

2014–2020 realizovaných mezi Českou republikou  

a sousedními státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se  

o program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Program 

česko-rakouské přeshraniční spolupráce již tedy také patří mezi 

schválené. 

Program pokračuje v přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem, která je 

spolufinancována z prostředků Evropské unie. Program stejně jako v období 2007–2013 bude 

podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na 

společné území. Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

(12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví  

http://expedice.nfneuron.cz/
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(45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů  

v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit 

v příhraničním území (20,4 mil. EUR). 

Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků Evropského fondu regionálního 

rozvoje. 

Programové území je na české straně vymezeno územím kraje Jihočeského, Kraje 

Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské straně je tvoří okresy Mostviertel-

Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, 

Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. 
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 

 

Ve dnech 16. 6. až 14. 7. 2015 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 

 Horizont 2020  

o Část I – Vynikající věda  

 Evropská rada pro výzkum 

 Akce Marie Skłodowska-Curie 

 Výzkumné infrastruktury 

o Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-9
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-20
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-24
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-32
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-36
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 Základní a průmyslové technologie  

 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

 Část III – Společenské výzvy  

 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

 Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

 Část V – Věda se společností a pro společnost 

 Část VI – Nejaderné přímé akce JRC 

 Evropský inovační a technologický institut 

 Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

o Další programy a nástroje  

 COST 

 EUREKA 

 Vzdělávání, Erasmus+ 

 Ostatní 

o Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-37
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-50
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-58
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-59
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-63
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-212
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-220
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-232
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-236
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-71
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-67
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-75
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-10
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-79
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-83
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-91
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-240
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-11
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 Výzvy  

 Horizont 2020 

 Spolupráce v projektech 

o Politika VaVaI  

 Evropská politika výzkumu 

 Evropský výzkumný prostor  

 Hodnocení výzkumu 

 Investice do výzkumu 

 Mezinárodní spolupráce 

 Mobilita a lidské zdroje 

 

VÝZVA LIFE+ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Vyhlášená výzva LIFE+ Životní prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů 

Podporuje projekty, které přispívají k řešení problémů v oblasti životního prostředí. Další oblastí 

projektů je sledování a zlepšování politiky životního prostředí a efektivní využití přírodních zdrojů  

v rámci celé Evropské unie. 

 Žádosti lze podávat do 1. 10. 2015 do 16:00 hod. 

 Podporované oblasti jsou: 

o Vodní zdroje včetně podmořského prostředí. 

o Odpadová politika. 

o Účinné využívání přírodních zdrojů včetně půdy a lesů. 

o Vliv životního prostředí na zdraví včetně chemikálií a hluku. 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-103
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-104
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-112
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-12
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-248
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-129
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-130
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-134
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-138
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/podklady%207/142.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%201.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-142
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o Ovzduší a emise včetně problematiky kvality ŽP ve městech. 

 Projekty musejí představovat inovativní postupy v oblastech životního prostředí, které 

povedou ke kvantitativním a kvalitativním změnám. 

 Projekty musejí zahrnovat i osvětu, musejí být schopny implementace a ekonomicky  

a technicky realizovatelné. 

 Projekty nesmí být pouhým průzkumem nebo reinvestováním již existujících technologií. 

 Finanční alokace na projekt: velké projekty do 5 mil. Eur a malé projekty do 500 tis. Eur 

Podrobnosti zde: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/ 

PŘEHLED AKTÉRŮ VAVAI V BRUSELU 

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

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

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

relevantních českých zastoupení v Bruselu a evropských institucí. 

Přehled naleznete zde (verze z června 2015). 

 

 

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

EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM FINANČNĚ PODPOŘILA JIŽ 5000 VÝZKUMNÍKŮ 

 

Osm let od svého založení se Evropské radě pro výzkum podařilo dosáhnout významného milníku 

– poskytla finanční zdroje již 5000 výzkumníkům. Slavnostní ocenění této události proběhlo  

16. června 2015 v rámci debaty v Evropském parlamentu a rovněž symbolickým udělením grantu. 

Jubilejním pěti tisícím výzkumníkem, jenž obdržel finanční grant, byla dr. Iva Tolić, přední 

chorvatská buněčná biofyzička. Právě díky získání grantu bude moci dr. Tolić dále rozvíjet svůj 

výzkum v oblasti sil působících na chromozomy v průběhu buněčného dělení, jehož výsledky by 

mohly být zásadní pro vývoj nových způsobů léčby rakoviny. Více informací je k dispozici v tiskové 

zprávě zde. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/
http://www.czelo.cz/files/VaVaI-akteri-v-Bruselu-seznam-CZELO-cerven-2015.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_5000_grantee.pdf
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ERC ADVANCED GRANTY PRO ZKUŠENÉ VÝZKUMNÍKY – VÝSLEDKY VÝZVY 2014 

 

Evropská rada pro výzkum (ERC) dne 30. června 2015 zveřejnila výsledky výzvy Advanced grants 

2014. Celkově bylo mezi 190 úspěšných projektů rozděleno 445 milionů eur, které umožní 

výzkumníkům a jejich týmům pracovat na průlomových myšlenkách. Za Českou republiku byl 

vybrán k financování projekt Diversity6continents (Ecological determinants of tropical – temperate 

trends in insect diversit) Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR, který se 

zabývá biodiverzitou v tropických lesích a lesích mírného pásma. Kompletní informace o výsledcích 

výzvy jsou k dispozici v tiskové zprávě zde. 

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

ŠPANĚLSKÉ UNIVERZITY JAKO HOSTUJÍCÍ INSTITUCE PROJEKTŮ MSCA 

 

Španělské instituce nabízejí možnost stát se hostitelskou institucí pro předkladatele projektů Marie 

Sklodowska Curie Individual Fellowship. Uzávěrka výzvy je 10. září 2015. Více informací o nabídce 

najdete zde. 

BULLETIN EUROPEAN IPR HELPDESK, Č. 17 (DUBEN – ČERVEN 2015) 

 

Ve druhém letošním vydání Bulletinu se služba European IPR Helpdesk zaměřila na poskytnutí 

informací týkajících se důležitých aspektů Akcí Marie Skłodowské-Curie financovaných z programu 

Horizont 2020 a další relevantních otázek. Bulletin je dostupný zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

EGI COMMUNITY FORUM 2015 

 Kdy: 10. 11. 2015–13. 11. 2015  

 Kde: Bari (Itálie) 

Konference „Building Next Generation e-Infrastructures through Communities“ se koná 10. až 13. 

listopadu 2015 v Bari (Itálie). Příspěvky se zaměří na následující témata: Zapojení komunity  

a inovací, Virtuální výzkumné prostředí, Data a programování, Identita a podmínky, Autentizace, 

Autorizace a účetnictví a Otevřená věda. Více informací naleznete zde. 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_adg2014_results.pdf
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions
https://www.iprhelpdesk.eu/IPR_Helpdesk_Bulletin_issue_17?pk_campaign=Bulletin17&pk_kwd=Bulletin17
http://cf2015.egi.eu/
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A PRŮMYSLOVÉ 

TECHNOLOGIE 

ESA / JRC MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA GLOBÁLNÍHO DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU 

(GNSS) 

 Kdy: 31. 8. 2015–10. 9. 2015  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Evropská vesmírná agentura (ESA) a Společné výzkumné středisko (JRC) pořádají v Barceloně letní 

školu. Cílem letní školy je poskytnout účastníkům ucelený přehled v oblasti družicové navigace, 

počínaje strukturou globálních navigačních družicových systémů (GNSS), jejich signály, zpracování 

pozorování v přijímači GNSS a až po stanovení pozice (PVT). Program je připraven pro studenty 

doktorských studijních programů, výzkumníky na počátku kariéry a mladé profesionály. Více 

informací naleznete zde. 

WORKSHOP IWOW 2015 – OPTICKÁ BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE 

 Kdy: 7. 9. 2015–8. 9. 2015  

 Kde: Istanbul (Turecko) 

IWOW (International Workshop on Optical Wireless Communication) pořádá v Istanbulu (Turecko) 

od 7. do 8. září 2015 již čtvrtý ročník mezinárodního workshopu se zaměřením na oblast optické 

bezdrátové komunikace. Cílem tohoto workshopu je poskytnout globální vědecké fórum pro 

prezentaci významných poznatků z oblasti optické bezdrátové komunikace a umožnit vzájemnou 

výměnu nápadů a zkušeností. Bližší informace, včetně registrace jsou k dispozici zde. 

KONFERENCE O VYUŽITÍ OXIDU UHLIČITÉHO NA VÝROBU PALIV, CHEMIKÁLIÍ A POLYMERŮ 

 Kdy: 29. 9. 2015–30. 9. 2015  

 Kde: Essen (Německo) 

Nova-Institute pořádá ve dnech 29. až 30. září 2015 v Essenu (Německo) konferenci zaměřenou 

na oxid uhličitý jako vstupní surovinu pro výrobu paliv, chemikálií a polymerů. Konference se bude 

věnovat technickým pokrokům pro efektivní a nízkonákladové využití CO2 jako zdroje energie  

i chemických stavebních bloků. Konference je zpoplatněna, více informací je dostupných zde. 

 

http://congrexprojects.com/2015-events/15m21/introduction
http://iwow.ozyegin.edu.tr/
http://co2-chemistry.eu/
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KONFERENCE ECBS & ICBS 2015: BRINGING CHEMISTRY TO LIFE 

 Kdy: 7. 10. 2015–9. 10. 2015  

 Kde: Berlín (Německo)  

Ve dnech 7. až 9. října 2015 se v Berlíně (Německo) uskuteční konference ECBS & ICBS 2015: 

Bringing Chemistry to Life sdružující významné světové výzkumníky v oblasti chemické biologie. 

Mezi hlavní tématy bude vývoj léčiv, systémová biologie či terapeutické inovace. Konference je 

zpoplatněna, více informací naleznete zde. 

KONFERENCE CASTLE – SMĚREM K UDRŽITELNÉ BIOEKONOMICE 

 Kdy: 21. 10. 2015–23. 10. 2015  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 21. až 23. října 2015 se v Barceloně (Španělsko) uskuteční konference s názvem 

„Towards a sustainable bioeconomy – innovative methods and solutions for the agriculture and 

forest sectors“. Hlavním cílem konference je prostřednictvím otevřeného fóra seznámit účastníky  

s vědeckými poznatky a napomoci tak identifikovat a implementovat vhodné alternativy v oblasti 

bioekonomiky a lesního hospodářství. Konference je zpoplatněná, více informaci naleznete zde. 

EFIB 2015 

 Kdy: 27. 10. 2015–29. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy pořádá ve dnech 27. až 29. října 

2015 v Bruselu (Belgie) konferenci zabývající se nejnovějším vývojem a výzkumem v oblasti trhu  

a průmyslu a také názory expertů na budoucnost biohospodářství. Konference se zúčastní zástupci 

Evropské komise a další odborníci, kteří mimo jiné prodiskutují příležitosti, výzvy a možnosti 

překonání bariér bioekonomie a kruhové ekonomie. Konference je zpoplatněna, více informací 

naleznete zde. 

50 MILIONŮ EUR PRO PROJEKTY PRŮMYSLU ZALOŽENÉ NA BIOTECHNOLOGIÍCH 

 

Dne 15. června 2015 byla podepsána dohoda, která umožňuje prvním deseti projektům 

hodnocených v rámci výzvy Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) získat část z celkové 

http://ecbs2015.eu/
http://www.castle-itn.eu/conference.html
http://www.efibforum.com/
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sumy 50 milionů eur poskytnutých z programu Horizont 2020 společně s 28 miliony eur od 

průmyslových partnerů. Šanci mají projekty zabývající se výzkumem v oblasti specifických 

biologicky založených materiálů s potenciálem nahradit fosilní paliva a materiály z nich vycházející. 

Více informací je dostupných zde. 

 

ZÁZNAM Z INFORMAČNÍHO DNE BBI JU 

 

Informační den se konal 26. června 2015 a záznam z informačního dne Společného podniku Bio-

Based Industries (BBI) naleznete zde a prezentace zde. Tato iniciativa je zaměřená na transformaci 

nepoživatelných částí rostlin (např. dřeva, zbytků ze zemědělství a lesního hospodářství)  

a biologicky rozložitelných odpadů na bázi bioproduktů a biopaliv, za účelem zajištění 

konkurenceschopnosti biotechnologických odvětví v Evropě a na světovém trhu. 

 

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ EXPERTNÍ SKUPINY KETS 

 

Expertní skupina na vysoké úrovni ke klíčovým chytrým technologiím (Key Enabling Technologies, 

KETs) zveřejnila závěrečná doporučení, jak podpořit využití KETs v Evropě. Expertní skupina ve 

svém prohlášení zdůraznila pokrok, kterého bylo v Evropě dosaženo ve vytváření vhodnějších 

podmínek pro průmyslové inovace, avšak upozornila na potřebnost dalších kroků, zejména  

v kontextu zvyšující se konkurence z Východní Asie a Severní Ameriky. Konkrétní 

doporučení expertů pak vyzývají k větší ambicióznosti evropských firem ve smyslu iniciování 

strategických celoevropských projektů či zdůrazňují prostor pro stimulaci poptávky po inovativních 

produktech a službách založených na KETs, což by dále akcelerovalo inovace. V tomto ohledu pak 

expertní skupina doporučuje propojení zejména evropské energetické, dopravní a kruhové 

ekonomiky (circular economy) s KETs. Více informací zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-150615
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/26.06.15-BBI-JU_1.pdf
http://bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8338&lang=en&title=High-Level-Expert-Group-on-KETs-publishes-final-recommendations
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH  

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

7. EVROPSKÝ INOVAČNÍ SUMMIT 

 Kdy: 7.12.2015 09:00–10.12.2015 19:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 7. až 10. prosince 2015 se v Evropském parlamentu v Bruselu bude konat sedmý Evropský 

inovační summit (European Innovation Summit – EIS), organizovaný platformou 

Knowledge4innovation. Zastřešujícím cílem čtyřdenní akce bude snaha o vytvoření „Paktu pro 

vědomosti a inovace“ (Pact for knowledge and innovation). Summit se bude věnovat především 

těmto tématům: inovační politika a tvorba podmínek pro úspěch, evropské inovační ekosystémy, 

řešení globálních výzev v oblastech, jakými je voda, energetika a životní prostředí, zemědělství, 

bio-hospodářství, zdraví, doprava a úloha digitální revoluce například pro inteligentní 

zpracovatelský průmysl. Vítaná a žádaná je účast mladé generace pro širokou debatu o jejich 

zapojení do budoucích inovací v Evropě. Partneři EIS mají tradičně možnost aktivně se zapojit. Více 

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

 

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

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

INFODEN K VÝZVĚ ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

 Kdy: 18. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 18. září 2015 se v Bruselu (Belgii) uskuteční informační den k společenské výzvě programu 

Horizont 2020 věnované zdraví, demografické změně a dobrým životním podmínkám. Účastníci se 

dozvědí více o vypracování dobrého projektového návrhu, anebo také získají odpovědi na otázky, 

které lze zaslat předem prostřednictvím formuláře. Součástí dne bude i partnerská burza, která 

kromě nalezení nových partnerů umožní i sdílení praktik s úspěšnými žadateli. Registrace bude 

otevřena v polovině července, je vhodné se zaregistrovat co nejdříve. Více informací naleznete zde. 

 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
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KONFERENCE "EMERGING BIOTECHNOLOGIES" 

 Kdy: 5. 11. 2015–6. 11. 2015  

 Kde: Heidelberg (Německo) 

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) pořádá konferenci „Emerging 

Biotechnologies“, která proběhne 5. až 6. listopadu 2015 v Heidelbergu v Německu. Konference se 

zaměří na dopad věd o živé přírodě na společnost skrze vývoj produktů založených na 

biotechnologiích pro oblast zdraví a pro udržení životního prostředí. Více informací naleznete zde. 

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

HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

KONFERENCE ECBS & ICBS 2015: BRINGING CHEMISTRY TO LIFE 

 Kdy: 7. 10. 2015–9. 10. 2015  

 Kde: Berlín (Německo)  

Ve dnech 7. až 9. října 2015 se v Berlíně (Německo) uskuteční konference ECBS & ICBS 2015: 

Bringing Chemistry to Life sdružující významné světové výzkumníky v oblasti chemické biologie. 

Mezi hlavní tématy bude vývoj léčiv, systémová biologie či terapeutické inovace. Konference je 

zpoplatněna, více informací naleznete zde. 

KONFERENCE CASTLE – SMĚREM K UDRŽITELNÉ BIOEKONOMICE 

 Kdy: 21. 10. 2015–23. 10. 2015  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 21. až 23. října 2015 se v Barceloně (Španělsko) uskuteční konference s názvem 

„Towards a sustainable bioeconomy – innovative methods and solutions for the agriculture and 

forest sectors“. Hlavním cílem konference je prostřednictvím otevřeného fóra seznámit účastníky  

s vědeckými poznatky a napomoci tak identifikovat a implementovat vhodné alternativy v oblasti 

bioekonomiky a lesního hospodářství. Konference je zpoplatněná, více informaci naleznete zde. 

 

 

 

http://events.embo.org/science-society-conference/index.html
http://ecbs2015.eu/
http://www.castle-itn.eu/conference.html
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EFIB 2015 

 Kdy: 27. 10. 2015–29. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy pořádá ve dnech 27. až 29. října 

2015 v Bruselu (Belgie) konferenci zabývající se nejnovějším vývojem a výzkumem v oblasti trhu  

a průmyslu a také názory expertů na budoucnost biohospodářství. Konference se zúčastní zástupci 

Evropské komise a další odborníci, kteří mimo jiné prodiskutují příležitosti, výzvy a možnosti 

překonání bariér bioekonomie a kruhové ekonomie. Konference je zpoplatněna, více informací 

naleznete zde. 

 

KONFERENCE CAR-ES II – MANAGING FORESTS TO PROMOTE ENVIRONMENTAL SERVICES 

 Kdy: 3. 11. 2015 až 5. 11. 2015  

 Kde: Kodaň (Dánsko) 

Ve dnech 3. až 5. listopadu 2015 se v Kodani (Dánsko) uskuteční konference s názvem „Managing 

Forests to Promote Environmental Services“. Konference, kterou pořádá CA-ES II (Centre of 

Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems), bude zaměřená 

na interakci mezi správou lesů a jejich environmentálními službami. Zároveň budou prezentovány 

dosavadní znalosti a identifikovány mezery v dané oblasti. Konference je zpoplatněná, více 

informaci naleznete zde. 

 

KONFERENCE "EMERGING BIOTECHNOLOGIES" 

 Kdy: 5. 11. 2015–6. 11. 2015  

 Kde: Heidelberg (Německo) 

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) pořádá konferenci „Emerging 

Biotechnologies“, která proběhne 5. až 6. listopadu 2015 v Heidelbergu v Německu. Konference se 

zaměří na dopad věd o živé přírodě na společnost skrze vývoj produktů založených na 

biotechnologiích pro oblast zdraví a pro udržení životního prostředí. Více informací naleznete zde. 

50 MILIONŮ EUR PRO PROJEKTY PRŮMYSLU ZALOŽENÉ NA BIOTECHNOLOGIÍCH 

http://www.efibforum.com/
http://ign.ku.dk/english/outreach-publications/conferences-seminars/car-es-final-conference/
http://events.embo.org/science-society-conference/index.html
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Dne 15. června 2015 byla podepsána dohoda, která umožňuje prvním deseti projektům 

hodnocených v rámci výzvy Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) získat část z celkové 

sumy 50 milionů eur poskytnutých z programu Horizont 2020 společně s 28 miliony eur od 

průmyslových partnerů. Šanci mají projekty zabývající se výzkumem v oblasti specifických 

biologicky založených materiálů s potenciálem nahradit fosilní paliva a materiály z nich vycházející. 

Více informací je dostupných zde. 

 

PROJEKT FOODINTEGRITY ZVEŘEJNIL VÝZVU PRO DODATEČNÉ PŘÍJEMCE 

 

FERA Science Ltd (koordinátor projektu FOODINTEGRITY) zveřejnil výzvu „New Research on Food 

Fraud“ pro dodatečné příjemce v rámci projektu FOODINTEGRITY financovaného 7. RP. Projekt se 

zaměřuje na otázky integrity evropských potravin a hrozby spojené s produkcí podvodně 

označených potravin. Projekt je ústředním bodem pro harmonizaci a využití výzkumu a technologií 

pro zajištění integrity evropských potravin. Uzávěrka výzvy je 14. srpna 2015. Více informací 

naleznete zde. 

 

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

INFORMAČNÍ DEN K PPP V OBLASTI ENERGETIKY 

 Kdy: 16. 10. 2015 08:00–20:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 16. října 2015 se v Bruselu (Charlemagne and Centre Albert Borschette Charlemagne, rue de 

la Loi 170) uskuteční informační a brokerage den k novému pracovnímu programu (Work 

programme) na období 2016–2017 a iniciativám partnerství veřejného a soukromého sektoru 

(Public-Private Partnership, PPP). Iniciativy budou zaměřené na tzv. Factories of the Future, 

ekologická vozidla, energeticky efektivní budovy a udržitelný zpracovatelský průmysl. Program Info 

dne a podrobnosti naleznete zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-150615
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm?sectionid=22
http://www.czelo.cz/files/Agenda-PPPs-draft-v2-2-.pdf
http://www.czelo.cz/files/Agenda-PPPs-draft-v2-2-.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

KONFERENCE O VYUŽITÍ OXIDU UHLIČITÉHO NA VÝROBU PALIV, CHEMIKÁLIÍ A POLYMERŮ 

 Kdy: 29. 9. 2015–30. 9. 2015  

 Kde: Essen (Německo) 

Nova-Institute pořádá ve dnech 29. až 30. září 2015 v Essenu (Německo) konferenci zaměřenou 

na oxid uhličitý jako vstupní surovinu pro výrobu paliv, chemikálií a polymerů. Konference se bude 

věnovat technickým pokrokům pro efektivní a nízkonákladové využití CO2 jako zdroje energie  

i chemických stavebních bloků. Konference je zpoplatněna, více informací je dostupných zde. 

KONFERENCE CAR-ES II – MANAGING FORESTS TO PROMOTE ENVIRONMENTAL SERVICES 

 Kdy: 3. 11. 2015–5. 11. 2015  

 Kde: Kodaň (Dánsko) 

Ve dnech 3. až 5. listopadu 2015 se v Kodani (Dánsko) uskuteční konference s názvem „Managing 

Forests to Promote Environmental Services“. Konference, kterou pořádá CAR-ES II (Centre of 

Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems), bude zaměřená 

na interakci mezi správou lesů a jejich environmentálními službami. Zároveň budou prezentovány 

dosavadní znalosti a identifikovány mezery v dané oblasti. Konference je zpoplatněná, více 

informaci naleznete zde. 

MIKROPLASTY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

 Kdy: 23. 11. 2015–24. 11. 2015  

 Kde: Kolín nad Rýnem (Německo)  

Ve dnech 23. až 24. listopadu 2015 se v Kolíně nad Rýnem (Německo) uskuteční konference 

věnovaná vlivu mikroplastů na životní prostředí. Mezinárodní experti představí zdroje mikroplastů, 

jejich původ a dopad na přírodu. Rovněž se budou věnovat možným řešením nakládání s nimi, 

recyklaci a vzdělávání v této oblasti. Konference je zpoplatněna, více informací naleznete zde. 

 

 

http://co2-chemistry.eu/
http://ign.ku.dk/english/outreach-publications/conferences-seminars/car-es-final-conference/
http://microplastic-conference.eu/programme
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KONFERENCE ECOSUMMIT 2016 

 Kdy: 29. 8. 2016–1. 9. 2016  

 Kde: Montpellier (Francie) 

Pátá mezinárodní konference EcoSummit 2016 – Ecological Sustainability: Engineering Change se 

uskuteční 29. srpna až 1. září 2016 v Le Corum, Montpellier (Francie). EcoSummit 2016 se zaměří 

na ekologii suchozemských ekosystémů a všechny stanoviště, která jsou zahrnuta do těchto 

ekosystémů včetně říčních sítí, mokřin a pobřeží. Více informací naleznete zde. 

ECOSUMMIT 2016 – VÝZVA NA PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA SEKCE A DOPROVODNÉ AKCE 

 

V rámci připravovaného summitu byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů na sekce  

a doprovodné akce. Tématem summitu je Ecological Sustainability: Engineering Change. 

EcoSummit 2016 si klade za cíl nalezení řešení na důležité otázky v dané oblasti. Vstupy účastníků 

budou strukturovány do odborných sekcí, workshopů, fór, kulatých stolů a diskusí ve snaze získat 

maximální množství podnětů pro připravovanou bílou knihu, vědecké statě a další dokumenty. 

Návrhy na sekce a doprovodné akce lze zaslat do 31. července 2015. Více informací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

ZNALOSTNÍ PLATFORMY EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ-VLTAVA (ERDV) 

 

Dne 11. června 2015 se v Bruselu uskutečnil workshop na téma Evropský region Dunaj-Vltava 

(ERDV), sdružující tři české, dva německé a dva rakouské regiony. Cílem ERDV je posílení 

spolupráce a konkurenceschopnosti. Region se jako pracovní společenství věnuje rozvoji sedmi 

základních oblastí prostřednictvím tzv. znalostních platforem. Prezentaci činností a dosavadních 

výsledků těchto znalostních platforem naleznete zde. 

 

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

CENA EVROPSKÉ UNIE PRO ŽENY INOVÁTORKY 

 

Evropská komise vyhlašuje 3. ročník soutěže určené pro výjimečné podnikatelky s inovativními 

myšlenkami. Přihlásit se mohou majitelky nebo spolumajitelky společností, které se zapojily do 

některého z evropských rámcových výzkumných programů jako EURATOM, rámcový program pro 

http://www.ecosummit2016.org/
http://www.ecosummit2016.org/call-for-session-proposals-and-side-events.asp
http://www.czelo.cz/files/11-06-2015-znalostni-platformy-ERDV.pptx
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konkurenceschopnost a inovace (CIP) nebo akcí spojených s výzkumem a inovacemi financovaných 

z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podmínkou účasti je také trvalé bydliště v členské 

zemi Evropské unie nebo zemi zapojené do programu Horizont 2020. Uzávěrka přihlášek je  

20. října 2015. Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

ESA / JRC MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA GLOBÁLNÍHO DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU 

(GNSS) 

 Kdy: 31. 8. 2015–10. 9. 2015  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Evropská vesmírná agentura (ESA) a Společné výzkumné středisko (JRC) pořádají v Barceloně letní 

školu. Cílem letní školy je poskytnout účastníkům ucelený přehled v oblasti družicové navigace, 

počínaje strukturou globálních navigačních družicových systémů (GNSS), jejich signály, zpracování 

pozorování v přijímači GNSS a až po stanovení pozice (PVT). Program je připraven pro studenty 

doktorských studijních programů, výzkumníky na počátku kariéry a mladé profesionály. Více 

informací naleznete zde. 

VÝZVA OP INTERREG EUROPE  

 

OP Interreg EUROPE otevřel v červnu 1. výzvu k podávání projektů primárně zaměřených na 

podporu mezinárodní spolupráce. Termín uzávěrky se blíží.  

Podrobnosti zde: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 

Návod k vyplnění žádosti zde. 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

VÝZVA PRO KICS 2016 – ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM 

 

Na konferenci Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT) v Budapešti konané ve dnech 

5. až 7. května 2015 byl upřesněn časový harmonogram výzev KICs (znalostní a inovačních 

společenství), které budou spuštěny v roce 2016 s tematickým zaměřením na Potraviny pro 

budoucnost a na Výrobu s přidanou hodnotou. Kritéria a rámcové pokyny budou uveřejněny  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://congrexprojects.com/2015-events/15m21/introduction
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/dfa5a7aa-43f4-42e7-bb37-9cf31b718525/Online_application_system_user_guide_1.pdf
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v posledním čtvrtletí tohoto roku, výzva pro obě KICs bude spuštěna v lednu 2016, informační den 

je naplánován na únor, výzva bude dále uzavřena ve třetím čtvrtletí a společenství budou ustavena 

v posledním čtvrtletí 2016. Další informace zde. 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

BULLETIN EUROPEAN IPR HELPDESK, Č. 17 (DUBEN AŽ ČERVEN 2015) 

Ve druhém letošním vydání Bulletinu se služba European IPR Helpdesk zaměřila na poskytnutí 

informací týkajících se důležitých aspektů Akcí Marie Skłodowské-Curie financovaných z programu 

Horizont 2020 a další relevantních otázek. Bulletin je dostupný zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K PROGRAMU COST 

 

Národní informační den k programu COST se uskuteční dne 6. listopadu 2015 v návaznosti na 

České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2015) v Hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6. V rámci 

informačního dne se účastníci budou moci dozvědět potřebné informace o COST, vyhlášených  

a připravovaných výzvách a rovněž o přípravě projektů. Více informací bude zveřejněno zde. 

ZPRAVODAJ COST 

 

Aktuální zpravodaj COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) se zaměřuje 

na např. následující témata: Podpora excelence a inkluze, Hodnocení interdisciplinárního výzkumu 

v Evropě, EuCNC 2015: zasedání COST zaměřené na optimální multimediální komunikaci a Horizont 

2020 – nová agenda, která otevře partnerství mezi výzkumem a firmami. Zpravodaj je ke stažení 

zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA 

WORKSHOP KLASTRU ACQUEAU NA TÉMA INTELIGENTNÍHO VODOHOSPODÁŘSTVÍ  

 

Klastr programu EUREKA zaměřený na vodu a vodní technologie ACQUEAU pořádá dne 16. září  

v Paříži workshop na téma operačních systémů reálného času (real time system) a jejich využití ve 

vodohospodářství. Hovořit se bude zejména o monitorovacích systémech, mapování, správě dat  

a energeticky účinných komunikačních nástrojích. Odpoledne proběhne brokerage event  

http://www.czelo.cz/files/EIT-2016-Call-for-KICs.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/IPR_Helpdesk_Bulletin_issue_17?pk_campaign=Bulletin17&pk_kwd=Bulletin17
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/save-the-date-czeder-2015-prinese-hodnoceni-7rp-i-prvnich
http://www.cost.eu/media/newsroom/news-may-2015
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k nadcházející otevřené výzvě klastru ACQUEAU pro podzim 2015. Více informací naleznete na 

stránkách klastru ACQUEAU, předběžný program naleznete zde, jednotná registrace na workshop 

a brokerage event pod tímto odkazem. 

  

OTEVŘENÁ VÝZVA PRO EUROSTARS – DEADLINE 17. ZÁŘÍ 2015 

 

Program EUROSTARS, který sdružuje členské státy iniciativy EUREKA a země EU, otevírá novou 

výzvu určenou malým a středním podnikům aktivním v oblasti výzkumu a vývoje inovativních 

výrobků a služeb pro podávání projektových návrhů. Základními kritérii je účast nejméně dvou 

partnerů z členských zemí programu EUROSTARS, trvání projektu do 36 měsíců, uvedení výsledku 

projektu na trh do 24 měsíců po skončení projektu. Návrhy lze podávat do 17. září 2015 do 20h 

bruselského času. Podrobné podmínky účasti a detailní informace pro podání projektového návrhu 

naleznete zde. 

 

EUREKA A GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE EVROPSKÝCH INOVAČNÍCH PODNIKŮ 

 

Dne 16. června 2015 se při příležitosti švýcarského předsednictví sítě EUREKA v Bruselu konal 

odborný seminář o globální spolupráci členů sítě EUREKA, strategiích evropských podniků pro vstup 

na globální trhy a internacionalizaci průmyslu a podnikání v oblasti inovací nazvaný European 

companies innovating across borders: EUREKA and global cooperation. Program a medailonky 

řečníků naleznete zde, zápis z akce naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

ROLE INSTITUCÍ V MEZINÁRODNÍM DOKTORSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Evropská univerzitní asociace (European University Association, EUA) pořádá ve dnech 24. až 25. 

září 2015 v Londýně (Velká Británie) setkání, které představí návrh komplexního přístupu  

k mezinárodnímu vzdělávání studentů doktorských programů. Na konferenci také dojde  

k zhodnocení projektu FRINDOC, který představuje spolupráci EUA se světovými univerzitami. Více 

informací naleznete zde. 

 

 

 

http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems
http://www.czelo.cz/files/ACQUEAU-plus-workshop-making-plus-water-plus-smarter-draft-plus-agenda.pdf
http://www.acqueau.eu/register-workshop-2015-brokerage-session
http://www.czelo.cz/files/EUROSTARS-Eligibility-Guidelines-for-Project-Applicant.pdf-1.pdf
https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding
http://www.czelo.cz/files/16-06-2015-Programme-Industry-Event.pdf
http://www.czelo.cz/files/16-06-2015-EUREKA-and-global-cooperation_1.pdf
http://www.eua.be/events/upcoming/FRINDOC-launch-event/Home.aspx
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ZÁZNAM Z KONFERENCE O ROLI EVROPSKÝCH UNIVERZIT V PODPOŘE PODNIKÁNÍ 

 

Kancelář CZELO vypracovala záznam z konference zaměřené na klíčovou roli evropských univerzit 

v rámci podpory budoucích podnikatelů, která se uskutečnila 29. června 2015 v Bruselu. Akci 

uspořádalo Sdružení evropských technických univerzit (EuroTech Universities Alliance). Záznam 

dostupný zde.  

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

 

DATABÁZE PROJEKTŮ HORIZONTU 2020 

 

Na stránkách CORDIS jsou nově k dispozici všechny doposud schválené projekty programu Horizont 

2020. Detaily projektů, jako například celkové náklady, informace o koordinátorech a účastnících, 

datu zahájení a délce projektu lze nalézt na stránce zde (po rozkliknutí sekce „Programme“ v levém 

horním rohu). 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

EVROPSKÁ KOMISE JMENOVALA NOVÉHO GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA A REORGANIZOVALA VEDENÍ 

 

Evropská komise dne 24. června 2015 jmenovala Alexandra Italianera za nového generálního 

tajemníka, poté co Catherine Day oznámila své odstoupení s platností od 1. září 2015. Komise se 

dále rozhodla změnit i další členy vedení jednotlivých ředitelství jako součást strategie kontinuity  

a změny. Rozhodnutí se týká aktuálních generálních ředitelů, jejich zástupců i poradců. Ke změně 

vedení DG RTD (Generální ředitelství pro výzkum a inovace) ale nedošlo, generální ředitel Robert-

Jan Smits a jeho zástupci zůstali. Přehled konkrétních změn a tiskovou zprávu lze nalézt zde. 

 

RADA PŘIJALA NAŘÍZENÍ O EFSI 

 

Rada Evropské unie přijala 25. června 2015 nařízení o Evropském fondu pro strategické investice 

(EFSI). Jednalo se o poslední krok v rámci legislativního procesu přijetí EFSI, jenž zahrnoval 

intenzivní vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Nařízení může vstoupit v platnost 

na začátku července 2015. EFSI představuje klíčový prvek tzv. Junckerova plánu, jehož záměrem 

je stimulovat účast soukromých investorů v široké paletě nových investičních projektů, přičemž se 

http://www.czelo.cz/files/29-6-2015-Nurturing-the-entrepreneurs-of-tomorrow-a-central-role-for-Europes-universities-5.pdf
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5252_en.htm
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počítá s mobilizací dodatečných investic v hodnotě více než 300 mld. eur během tří let. EFSI bude 

ustanoven mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí s počátečním investičním obdobím 

čtyř let. Cílem budou projekty v mnoha oblastech, včetně dopravy, energetiky, vzdělání, 

zdravotnictví či výzkum. Více informací zde.  

 

ZÁZNAM Z AKCE: MOŽNOST VYUŽITÍ EFSI VE VAVAI 

 

Dne 30. června 2015 pořádala francouzská styčná kancelář pro VaVaI CLORA (Club des Organismes 

de Recherche Associés) tematický den zaměřený na fungování Junckerova investičního plánu. 

Seminář se konal v kontextu schválení pravidel fungování Evropského fondu strategických investic 

(EFSI) – tedy pilíře JP – Evropským parlamentem a Radou dne 25. června 2015. Část semináře 

byla zaměřena na možnosti využití EFSI ve vědě, výzkumu a inovacích a na komplementaritu s RP 

H2020. Prezentace k této části je dostupná zde, zápis zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

SAVE THE DATE: CZEDER 2015 PŘINESE HODNOCENÍ 7RP I PRVNÍCH ZKUŠENOSTÍ S H2020 

 

Letošní konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) se uskuteční ve dnech 5. až 6. 

listopadu 2015 v Hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6. Jejím hlavním tématem bude hodnocení 

7. rámcového programu a první zkušenosti s programem Horizont 2020 včetně reflexe dosavadní 

účasti ČR. Druhý den konference bude tvořit národní informační den k programu COST. Více 

informací bude zveřejněno zde. 

ERA NEWSLETTER ČERVEN 2015 

 

Evropská komise publikovala nové vydání Zpravodaje ERA (ERA Newsletter), tématem tohoto 

zpravodaje je „Opening up to an ERA of Innovation“. Hlavní pozornost je věnována změnám, které 

probíhají v oblasti vědy a politickou reakci na tyto změny. ERA Newsletter také prezentuje názory 

zainteresovaných organizací ERA, které budou hrát klíčovou roli v budoucnosti evropské vědy. Více 

informací naleznete zde. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://www.czelo.cz/files/TADDEI-JULIA-EFSI-InnovFin-SMEinitiative.pdf
http://www.czelo.cz/files/30-06-2015-CLORA-Juncker-Plan.pdf
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/save-the-date-czeder-2015-prinese-hodnoceni-7rp-i-prvnich
http://ec.europa.eu/research/era/newsletter4/index_en.htm
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ZÁZNAM Z KONFERENCE O ROLI EVROPSKÝCH UNIVERZIT V PODPOŘE PODNIKÁNÍ 

 

Kancelář CZELO vypracovala záznam z konference zaměřené na klíčovou roli evropských univerzit 

v rámci podpory budoucích podnikatelů, která se uskutečnila 29. června 2015 v Bruselu. Akci 

uspořádalo Sdružení evropských technických univerzit (EuroTech Universities Alliance). Záznam 

dostupný zde.  

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ U PŘÍLEŽITOSTI KONFERENCE „A NEW START FOR EUROPE: OPENING UP 

TO AN ERA OF INNOVATION“ 

 

Komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas přednesl 22. června 2015 na konferenci  

s názvem „A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation “ projev „Open Innovation, 

Open Science, Open to the World“, jenž je k dispozici zde. Současně bylo 23. června 2015 vydáno 

společné prohlášení Evropské komise, CESAER (Conference of European Schools for advanced 

engineering education and research), EARTO (The European Association of Research and 

Technology Organisations), EUA (The European University Association), LERU (The League of 

European Research Universities) a SE (Science Europe), deklarující vzájemnou spolupráci při 

dosažení Evropského výzkumného prostoru (ERA), které je dostupné zde. 

ZÁZNAM Z KONFERENCE: OPENING UP TO AN ERA OF INNOVATION 

 

Ve dnech 22. až 23. června 2015 Evropská komise pořádala konferenci s názvem A new start for 

Europe: Opening up to an ERA of innovation. Záznam z akce naleznete zde, videozáznam naleznete 

zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

ROLE INSTITUCÍ V MEZINÁRODNÍM DOKTORSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Evropská univerzitní asociace (European University Association, EUA) pořádá ve dnech 24. až 25. 

září 2015 v Londýně (Velká Británie) setkání, které představí návrh komplexního přístupu  

http://www.czelo.cz/files/29-6-2015-Nurturing-the-entrepreneurs-of-tomorrow-a-central-role-for-Europes-universities-5.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint_statement_ec.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.czelo.cz/files/22-23-06-2015-ERA-of-Innovation.pdf
http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm?pg=streaming
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k mezinárodnímu vzdělávání studentů doktorských programů. Na konferenci také dojde  

k zhodnocení projektu FRINDOC, který představuje spolupráci EUA se světovými univerzitami. Více 

informací naleznete zde. 

 

Zdroj informací: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace http://www.czelo.cz/cs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eua.be/events/upcoming/FRINDOC-launch-event/Home.aspx
http://www.czelo.cz/cs


 

           7. číslo, ročník 2015 

32 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 

Projektový servis UP 

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc 

Telefon: 585 631 403, 585 631 404 

Mobil: 777 119 190 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;  

ludmila.hrabakova@upol.cz 

www.psup.cz 

 

 

 

 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:ludmila.hrabakova@upol.cz
http://www.psup.cz/

