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INFORMACE Z ČESKO-NORSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

oznamuje, že připravuje vyhlásit výzvu 

financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na 

programové úrovni v Česko–norském výzkumném 

programu CZ09 v rámci Finančního mechanismu 

Norska 2009–2014 nejpozději v termínu do 

poloviny června 2016.  

Vyhlášení plánované výzvy pro podávání návrhů 2016 financovaných v rámci Česko–norského 

výzkumného programu (CZ09) se posouvá o 1–2 měsíce z důvodu zastavení provozu 

Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Provozovatelem systému je Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace. V případě změny vás budeme informovat na těchto stránkách.  

Cílem výzvy bude podporovat rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Norským královstvím 

v oblasti výzkumu. Podporovány budou pouze nevýzkumné činnosti.  

Výzva bude zveřejněna v Obchodním věstníku a dále na následujících odkazech:  

Text výzvy v češtině:  

http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/obchodni-vestnik?utm_source=economia&utm_medium=odkaz&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-ov
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http://www.msmt.cz/vyzkum–a–vyvoj–2/vyzvy  

Text výzvy v angličtině:  

http://www.msmt.cz/vyzkum–a–vyvoj–2/calls–for–proposals  

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NSF V PROGRAMU PIRE  
 

 Dne 17. června 2016 vyhlásila americká National Science 

Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships 

for International Research and Education). Oproti minulé 

výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť  

v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci  

s NSF v rámci PIRE Technologická agentura ČR a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

V rámci nové výzvy očekává NSF podpoření 8 až 12 projektů, přičemž každý z nich by měl 

průměrně obdržet částku v hodnotě 4 miliony USD pro dobu pěti let. Termín pro podání 

předběžných návrhů projektů je do 14. září 2016. 

Žádosti o granty v rámci PIRE mohou podávat pouze US instituce. Pokud se české subjekty chtějí 

do programu zapojit, musí si nejdříve na US straně najít vědecký tým, jenž o grant požádá a jenž 

uvede české vědce jako zahraniční partnery. Návrh na projekt může podat jakákoliv US instituce, 

která disponuje Ph.D. programem a zabývá se oborem, který je ze strany NSF podporován. NSF 

může proplácet pouze náklady spojené s US vědci. Náklady na českou část projektu si musí 

zajistit čeští vědci sami. 

TA ČR předpokládá, že česko-americké projekty, které budou vybrány k podpoře prostřednictvím 

programu PIRE na americké straně a které budou zároveň splňovat podmínky programu TA ČR 

DELTA, podpoří právě prostřednictvím tohoto programu. 

Celý text výzvy lze nalézt ZDE. 

Případné dotazy zasílejte prosím na adresu: matolin@tacr.cz. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/calls-for-proposals
http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm
mailto:matolin@tacr.cz
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NOVÁ VÝZVA PROJEKTŮ PROOF OF CONCEPT  
 

Dne 27. června 2016 byla rektorem Univerzity 

Palackého v Olomouci, prof. Mgr. Jaroslavem 

Millerem, M.A., Ph.D., vyhlášena pátá výzva 

na podporu Proof of Concept aktivit na 

Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. 

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh  

s pravděpodobností uplatnění.  

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných 

zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní 

ochrany, případně licence komerčnímu subjektu. 

Pro více informací navštivte stránky Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého  

v Olomouci. 

Mgr.  Petr Suchomel 

business development manager                                 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Vědeckotechnický park 

Šlechtitelů 21 | 783 71 Olomouc 

T: +420 585 631 438 | M: +420 739 329 981 

petr.suchomel@vtpup.cz 

 

 

 

 

 

 

http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/proof-of-concept.html
http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/proof-of-concept.html
mailto:petr.suchomel@vtpup.cz
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 
 

 

Ve dnech 14. 6. 2016 až 11. 7. 

2016 byly vyhlášeny nové výzvy 

v programu Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v  kompletním 

přehledu zde. 

 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

Výsledky online průzkumu ke zjednodušení H2020 

Evropská komise zveřejnila zprávu o výsledcích průzkumu, který byl zahájen v roce 2015 po 

prvních 20 měsících trvání programu Horizont 2020. Průzkum byl zaměřen na účastníky projektů 

aktuálně realizovaných v rámci H2020 a jeho cílem bylo shromáždit zpětnou vazbu o účinnosti 

zavedených zjednodušujících opatřeních a shromáždit podněty na další, které by mohla být 

realizována v budoucnu. Celá zpráva je k dispozici zde.   

On-line publikace "Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for 

Europe"  

Evropská komise (DG RTD) uveřejnila publikaci Open Innovation, Open Science, Open to 

the World – a vision for Europe, ve které je vysvětlen tak často skloňovaný koncept "3 O", 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/obecne-informace-o-horizonu/novinky-1/vysledky-online-pruzkumu-ke-zjednoduseni-h2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/survey/h2020_simplification-survey_final-report_en.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/obecne-informace-o-horizonu/novinky-1/on-line-publikace-open-innovation-open-science-open-to-the
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/obecne-informace-o-horizonu/novinky-1/on-line-publikace-open-innovation-open-science-open-to-the
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který tvoří páteř výzkumné politiky komisaře pro výzkum a inovace Carlose Moedase. Publikace je 

ke stažení zde. 

 

 

 

Zpráva k výsledkům matematické konzultace v rámci H2020 

Evropská komise zveřejnila zprávu k výsledkům konzultace k matematickému výzkumu, spuštěné 

na počátku roku 2016, jejímž cílem bylo obohatit budoucí pracovní program H2020 (2018–2020) 

o inovativní matematické nápady. Cílem konzultace bylo vyslechnout odborníky a prozkoumat 

stávající a vznikající problémy v této oblasti. Tato zpráva bude představena na akci ICT 

Proposers Day, která se bude konat v rámci slovenského předsednictví EU v září 2016. Více 

informací naleznete zde.  

 

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

MSCA ESOF 2016 Satellite event 

 Kdy: 28. 7. 2016 – 29. 7. 2016  

 Kde: Manchester (Spojené království) 

V rámci letošního ročníku EuroScience Open Forum (ESOF 2016) v Manchesteru se v termínu  

28. – 29. července 2016  se koná tradiční přidružená akce MSCA ESOF Satellite event, tematicky 

nazvaný “Researcher and Society”, obsahově zaměřený na společenské poslání vědců, morální 

vztah k sdílení vědeckých informací a znalostí s veřejností a etické zásady v nakládání s daty. 

Akce je zaměřena především na stávající či bývalé stipendisty grantů MSCA, pro zájemce o ně, 

pro koordinátory projektů či zaměstnance podpůrných kanceláří výzkumných institucí. Registrace 

a program naleznete zde. 

 

Výzva programu SoMoPro 2016 

http://www.czelo.cz/files/3Os-EC-2016.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/obecne-informace-o-horizonu/novinky-1/zprava-k-vysledkum-matematicke-konzultace-v-ramci-h2020
http://bit.ly/1UzHETP
http://bit.ly/1UzHETP
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-consultation-mathematics-horizon-2020?utm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/akce/msca-esof-2016-satellite-event
http://www.esof.eu/
https://msca-esof2016.teamwork.fr/en/home
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-i-vynikajici-veda/akce-marie-sklodowska-curie/novinky/vyzva-programu-somopro-2016-1
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Druhá výzva programu South Moravian Programme for Distinguished Researchers (SoMoPro)  

v oblasti Individual Fellowships bude zveřejněna 1. září 2016. Program poskytuje hostitelským 

institucím finanční podporu pro zahraniční i české vědce a výzkumné pracovníky, kteří mohou 

požádat o stipendium v délce 12 až 36 měsíců, a je spolufinancován Jihomoravským krajem  

a Evropskou komisí v rámci Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Program se zaměřuje na tyto 

tematické oblasti: materiálový výzkum, informační a komunikační technologie, pokročilé výrobní 

technologie v elektronice a fotonice, biotechnologie a biomedicína. Více informací o programu 

SoMoPro naleznete zde.  Informace k výzvě zde. 

 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

 

Partnerská burza ´Cities of the Future 2016´ 

 Kdy: 30. 9. 2016  

 Kde: Istanbul (Turecko) 

Dne 30. září 2016 se v Istanbulu koná partnerská burza s názvem "Cities of the Future 2016", 

organizovaná projektem „Turkey in H2020“ v Istanbulu. Cílem je poskytnout výzkumníkům  

a MSP provádějícím výzkum možnost navázat kontakty a vytvářet nová partnerství pro 

nadcházející výzvy v programu Horizont 2020. Akce je zaměřena na tyto výzvy: ‘Smart and 

Sustainable Cities’ ‘Energy Efficient Buildings’, ‘Factories of The Future’, ‘Sustainable Process 

Industries’, ‘Circular Economy’ a ‘The European Green Vehicles Initiative’. Více informací 

naleznete zde.  

 

Záznam z akce: Digital Festival 2016 

Kancelář CZELO se 21. června 2016 účastnila konference Digital Festival 2016, jejímž cílem bylo 

prosazovat inovativní myšlení v digitálním kontextu a kde vystoupili řečníci jak z oblasti politiky  

a vědy, tak i designu a podnikání.  Záznam z akce naleznete zde. 

 

http://www.jcmm.cz/en/somopro.html
http://www.czelo.cz/files/SoMoPro-3-Call-Fiche-2016.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/akce/partnerska-burza-cities-of-the-future-2016
http://www.turkeyinh2020.eu/
https://www.b2match.eu/futurecities-h2020
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/informacni-a-komunikacni-technologie/novinky/zaznam-z-akce-digital-festival-2016
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/21-06-2016-DigFest_1.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ 

ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Veřejná konzultace k bezpečnosti aplikací 

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci s cílem získat podněty ohledně aplikací  

a nezabudovaného software, které jsou ke stažení do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. 

Cílem konzultace je zjistit, zda takové aplikace představují bezpečností riziko, případně jaká tato 

rizika jsou. Zainteresované subjekty a spotřebitelé se mohou vyjadřovat do 15. 9. 2016. 

Konzultace je dostupná zde.  

 

Veřejná konzultace k implementaci programu EDCTP2 

Evropská komise (DG RTD) spustila veřejnou konzultaci k implementaci druhého programu 

partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických testech (EDCTP2) v období 2014–2016. 

Cílem konzultace je shromáždit příspěvky k střednědobému hodnocení programu EDCTP2. 

Příspěvky budou zveřejněny na internetu. Konzultace probíhá do 15. října 2016. Další informace 

naleznete zde.  

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Be Smart Think Blue – konference a partnerská burza 

 Kdy: 19. 9. 2016 – 20. 9. 2016  

 Kde: Gdaňsk (Polsko) 

Ve dnech 19. – 20. září 2016 organizují Námořní institut v Gdaňsku a sítě NCP BioHorizon (SC2)  

a ETNAplus (SC4) konferenci a partnerskou burzu Be Smart, Think Blue. Akce je zaměřena na 

námořní hospodářství a výzkum, na tzv. modrý růst (blue growth), na inteligentní specializaci 

regionů, a na související možnosti financování (regionální programy, Horizont 2020). Účastníci 

budou informováni o nejbližších výzvách relevantních pro modrý růst, v programu H2020, 

synergiích s regionálními prostředky, úspěšných projektech a problémech modré ekonomiky. 

Partnerská burza je cílena zejména (ale nikoli výhradně) na aktéry z oblasti Baltského moře. Více 

informací naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/verejna-konzultace-k-bezpecnosti-aplikaci
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-safety-apps
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/novinky/verejna-konzultace-k-implementaci-programu-edctp2
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/be-smart-think-blue-konference-a-partnerska-burza
http://www.en.im.gda.pl/news/258--be-smart-think-blue-save-the-date-19th-20th-september-2016-gdask
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Výroční konference EFI 

 Kdy: 22. 9. 2016 – 24. 9. 2016  

 Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 22. – 24. září 2016 se ve Vídni koná každoroční konference organizace Evropského 

lesnického institu (European Forest Institut – EFI). V rámci akce se uskuteční seminář na téma 

"Forest–based innovations: a key for Europe’s bioeconomy ", zaměřený na roli inovací  

v lesnickém sektoru a na důsledky v oblasti evropského biohospodářství. Zpoplatněná registrace 

bude ukončena 8. září 2016. Více informací naleznete zde.  

Světový kongres „Silvo-Pastoral Systems 2016“ 

 Kdy: 27. 9. 2016 – 30. 9. 2016  

 Kde: Évora (Portugalsko) 

Ve dnech 27. – 30. září 2016 se v portugalském Évora koná světový kongres „Silvo-Pastoral 

Systems 2016“ s podtématem "Silvo-Pastoral Systems in a changing world: functions, 

management and people". Kongres bude zaměřen na systémy lesní pastvy v regionech světa, kde 

sucho působí jako limitující faktor. Cílem kongresu je setkání výzkumných pracovníků z různých 

oborů a politických zástupců, kteří se zabývají správou a udržitelností těchto systémů. 

Zpoplatněná registrace byla otevřena 30. dubna. Více informací je k dispozici zde.   

Konference GREEN/2 

 Kdy: 5. 10. 2016 – 7. 10. 2016  

 Kde: Záhřeb (Chorvatsko) 

Ve dnech 5. – 7. října 2016 se v Záhřebu koná druhý ročník mezinárodní vědecké a odborné 

konference "Natural resources, green technology and sustainable development GREEN/2". 

Hlavními tematickými okruhy konference jsou: produktivita a udržitelný management 

ekosystémů, potraviny jako přírodní zdroj funkčních ingrediencí, zelené technologie pro 

udržitelnou produkci, biomasa pro biologické hospodářství a životní prostředí a ekosystémové 

služby. Registrace bude otevřena od 25. července 2016. Více informací je naleznete zde.  

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

ENERGIE 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/vyrocni-konference-efi
http://www.efi.int/portal/members/annual_conferences/2016/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/svetovy-kongres-silvo-pastoral-systems-2016
http://www.silvopastoral2016.uevora.pt/
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/konference-green-2
http://www.green2016.sumins.hr/index.html
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Informační den – Energetická účinnost H2020, výzvy 2017 

 Kdy: 19. 9. 2016  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 19. září pořádá Evropská komise v Bruselu informační den k výzvě Energetická účinnost 

(Energy Efficiency, EE) pro rok 2017. Uzávěrky pro předkládání projektových návrhů jsou 

stanoveny na leden a červen 2017, rozpočet na rok 2017 pro výzvu EE přesahuje 100 milionů 

euro. Výzva energetické účinnosti je otevřena jak výzkumným (akademickým), tak komerčním 

projektům. Více podrobností zde. 

Partnerská burza ´Cities of the Future 2016´ 

 Kdy: 30. 9. 2016  

 Kde: Istanbul (Turecko) 

Dne 30. září 2016 se v Istanbulu koná partnerská burza s názvem "Cities of the Future 2016", 

organizovaná projektem „Turkey in H2020“ v Istanbulu. Cílem je poskytnout výzkumníkům  

a MSP provádějícím výzkum možnost navázat kontakty a vytvářet nová partnerství pro 

nadcházející výzvy v programu Horizont 2020. Akce je zaměřena na tyto výzvy: ‘Smart and 

Sustainable Cities’ ‘Energy Efficient Buildings’, ‘Factories of The Future’, ‘Sustainable Process 

Industries’, ‘Circular Economy’ a ‘The European Green Vehicles Initiative’. Více informací 

naleznete zde.  

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ  

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Be Smart Think Blue – konference a partnerská burza 

 Kdy: 19. 9. 2016 – 20. 9. 2016  

 Kde: Gdaňsk (Polsko) 

Ve dnech 19. – 20. září 2016 organizují Námořní institut v Gdaňsku a sítě NCP BioHorizon (SC2)  

a ETNAplus (SC4) konferenci a partnerskou burzu Be Smart, Think Blue. Akce je zaměřena na 

námořní hospodářství a výzkum, na tzv. modrý růst (blue growth), na inteligentní specializaci 

regionů, a na související možnosti financování (regionální programy, Horizont 2020). Účastníci 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/informacni-den-energeticka-ucinnost-h2020-vyzvy-2017
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/akce/partnerska-burza-cities-of-the-future-2016-2
http://www.turkeyinh2020.eu/
https://www.b2match.eu/futurecities-h2020
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava/akce/be-smart-think-blue-konference-a-partnerska-burza-1
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budou informováni o nejbližších výzvách relevantních pro modrý růst, v programu H2020, 

synergiích s regionálními prostředky, úspěšných projektech a problémech modré ekonomiky. 

Partnerská burza je cílena zejména (ale nikoli výhradně) na aktéry z oblasti Baltského moře. Více 

informací naleznete zde. 

 

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Znalostní centrum pro otázky migrace a demografie (EK) 

Evropská komise zahájila dne 20. června 2016 (Mezinárodní den uprchlíků) činnost Znalostního 

centra pro otázky migrace a demografie (Knowledge Centre for Migration and Demography  

– KCMD), které bude fungovat v podobně interního výzkumně-poradního orgánu Společného 

výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC). Zároveň byla oznámena spolupráce JRC  

s institutem IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Toto partnerství bude 

zhmotněno aktivitami nového centra Centre of Expertise on Population and 

Migration, jehož činnost, zaměřena na shromažďování a znovuvyužití stávajících dat a dalšího 

výzkumu v oblasti migrace, bude finančně podpořena na příští tříleté období. Bližší informace 

zde. 

Oficiální zpráva z konference Migration challenge – the role of research 

Evropská komise uveřejnila oficiální zprávu shrnující hlavní výsledky konference o roli výzkumu 

pro tvorbu azylové a migrační politiky z února 2016. Dokument určuje prioritní výzkumné oblasti 

a představuje konkrétní doporučení pro tvorbu politik. Více zde. 

 

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI  

– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Veřejná konzultace k bezpečnosti aplikací 

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci s cílem získat podněty ohledně aplikací  

a nezabudovaného software, které jsou ke stažení do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. 

Cílem konzultace je zjistit, zda takové aplikace představují bezpečností riziko, případně jaká tato 

http://www.en.im.gda.pl/news/258--be-smart-think-blue-save-the-date-19th-20th-september-2016-gdask
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/znalostni-centrum-pro-otazky-migrace-a-demografie-jrc
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/160620-JRC-migration.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/160620-JRC-migration.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/knowledge-centre-migration-and-demography-launched
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/novinky/oficialni-zprava-z-konference-migration-challenge-the-role-of
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/migration_conference_report_2016.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zabezpecene-spolecnosti-ochrana-svobody-a-bezpecnosti-evropy/novinky/verejna-konzultace-k-bezpecnosti-aplikaci-1
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rizika jsou. Zainteresované subjekty a spotřebitelé se mohou vyjadřovat do 15. 9. 2016. 

Konzultace je dostupná zde.  

 

 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

Nová služba European IPR Helpdesk: Helpline Days v Bruselu 

European IPR Helpdesk zavádí novou službu Helpline Days. S otevřením nové kanceláře v Bruselu 

bude pravidelně (cca jedenkrát za měsíc) tým odborníků EU IPR Helpdesk k dispozici veřejnosti 

pro bezplatné osobní konzultace otázek duševního vlastnictví v projektech nejen rámcového 

programu Horizont 2020. Projekt European IPR Helpdesk, fianncovaný programem H2020 

implementují společnosti Infeurope S.A. (Lucembursko), Intellectual Property Institute 

Luxembourg G.I.E. (IPL) a Eurice GmbH, (Německo). Pracovní tým European IPR Helpdesk počítá 

s rozšířením on-site aktivit a školení, nadále bude zachovávat populární 

webináře. Bližší informace o službách naleznete zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Skills Agenda for Europe 

Evropská Komise přijala dne 10. 6. 2016 akční plán dovedností pro Evropu, tzv. ´Skills Agenda 

for Europe´, jehož cílem je v příštích dvou letech maximálně využít lidský kapitál na posílení 

evropské zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a růstu, prostřednictvím získávání klíčových 

dovedností 21. století: kromě důrazu na digitální gramotnost se EU Skills Agenda týká podpory 

odborného vzdělání a přípravy, reformy systému Evropského kvalifikačního rámce (EQF) nebo 

strategickému přístupu k problému odlivu mozků (brain drain). Více informací naleznete zde.  

 

Záznam z akce: Pracovní skupina IGLO k vysokoškolskému vzdělávání – Střednědobé 

hodnocení Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-safety-apps
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/nova-sluzba-european-ipr-helpdesk-helpline-days-v-bruselu
https://www.iprhelpdesk.eu/news/new-eu-ipr-helpdesk-office-brussels-site-support-ip-management
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/skills-agenda-for-europe
http://ec.europa.eu/news/2016/06/20160610_en.htm
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zaznam-z-akce-pracovni-skupina-iglo-k-vysokoskolskemu
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zaznam-z-akce-pracovni-skupina-iglo-k-vysokoskolskemu
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Dne 16. června 2016 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO  

k vysokoškolskému vzdělávání na téma střednědobého hodnocení programu Erasmus+. Záznam  

z akce naleznete zde a prezentaci zde. 

Záznam z akce: Seminář ´Reflections on the New Skills Agenda for Europe´ 

Dne 23. června 2016 navštívila kancelář CZELO seminář s názvem ´Reflections on the New Skills 

Agenda for Europe´. Akce se konala v reakci na uveřejnění New Skills Agenda (NSA), nové 

iniciativy vytvořené Evropskou komisí se záměrem zajištění rozvoje základních dovedností (čtení, 

počítání, psaní a digitální gramotnost) potřebných k výkonu práce v dnešní společnosti – hlavním 

cílem NSA je zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a ekonomického růstu celé EU. 

Záznam z akce naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Macro-Regional Innovation Week 2016 

 Kdy: 26. 9. 2016 – 30. 9. 2016  

 Kde: Terst (Itálie) 

Ve dnech 26. – 30. září 2016 se v italském Terstu koná Macro-Regional Innovation Week, 

organizovaný Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre, JRC). 

Akce se zaměří na spolupráci zúčastněných stran s cílem podpory rozvoje konkurenceschopného 

inovačního ekosystému napříč třemi regiony, dunajský, jadersko-jónský a alpský, které jsou 

relevantní díky významným historickým a ekonomickým vazbám a díky jejich zařazení do 

překrývajících se makroregionálních strategií (např. strategie pro dunajský region, pro oblast 

Jaderského a Jónského moře nebo pro alpský region). Více informací je k dispozici zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

Výzva programu LIFE 

EK vyhlásila výzvu v programu LIFE v podprogramech životní prostředí a klima. Program LIFE je 

evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí 

v Evropské unii. Žadateli o finanční dotaci mohou být veřejné nebo soukromé orgány, subjekty  

a instituce (právnické a fyzické osoby, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce, kraje atd.). 

http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/16-6-2016-IGLO-HE.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/Erasmus-plus-mid-term-evaluation-IGLO-HE.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/vzdelavani-erasmus/novinky/zaznam-z-akce-seminar-reflections-on-the-new-skills-agenda-for
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/23-06-2016-NSA_2.pdf
http://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/synergie-se-strukturalnimi-fondy/akce-1/macro-regional-innovation-week-2016
https://danube-inco.net/object/event/17379
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Termíny uzávěrky předkládání projektových návrhů se liší podle jednotlivých typů projektů. Více 

informací naleznete zde. 

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA 

Gratulujeme! Miroslav Sedláček ve finále Evropské ceny pro vynálezce 2016 

Dne 9. června 2016 ocenil Evropský patentový úřad šesti vítězných vynálezců, jejichž tvořivost  

a vědecký um jsou hnacím motorem pokroku v Evropě. Evropská cena pro vynálezce je 

udělována každoročně od roku 2006 a Evropský panentový úřad chce tímto způsobem přinést 

vynálezcům veřejné uznání a motivovat talentované vynálezce. V užším výběru 16 finalistů byl  

i letos také český vědec a pedagog ze Stavební fakulty ČVUT Miroslav Sedláček, který je 

celosvětově uznáván za svůj vynález vodní nízkoprůtokové turbíny (princip fungování je názorně 

vysvětlen na tomto videu), která přináší nové možnosti pro výrobu elektřiny např. z potůčků  

a struh a má slibný potenciál pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. Na přehled šesti 

výherců a jejich vynálezů se můžete podívat zde. Podrobné informace a fotografie z předávací 

ceremonie jsou k dispozici na stránkách EPO. 

Slavnostní otevření výzkumné infrastruktury BIOCEV 

Dne 16. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie 

věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Evropské centrum excelence BIOCEV vzniklo jako 

jedna z výzkumných infrastrukturních projektů v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro 

Inovace (OP VaVpI) v programovacím období 2007–2013. V současnosti zde působí  

56 výzkumných skupin v 5 výzkumných programech (funkční genomika, buněčná biologie  

a virologie, strukturní biologie a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství, vývoj 

léčebných a diagnostických postupů). Jejich výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje 

nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům. Mezi aktuální výsledky 

výzkumné práce v centru BIOCEV patří například unikátní vakcína pro léčbu infekčních 

onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti 

rakovině, nebo revoluční objev organismu bez mitochondrií neboli „buněčných elektráren“. 

Slavnostní prohlídkou nových prostor, jíž se účastnily významné české i zahraniční osobnosti, byla 

zahájena první mezinárodní konference BIOCEVu (viz Program konference). 

Tisková zpráva 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/ceska-republika/novinky/gratulujeme-miroslav-sedlacek-ve-finale-evropske-ceny-pro
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2016/sedlacek.html
https://www.youtube.com/watch?v=CNBYVOiKS2Q
http://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award.html
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/ceska-republika/novinky/slavnostni-otevreni-vyzkumne-infrastruktury-biocev
http://www.biocev.eu/files/2016/05/BIOCEV_program_slavnostni_otevreni_A4-8.pdf
http://www.biocev.eu/vedecko-vyzkumne-centrum-biocev-zahajilo-provoz-pracovat-v-nem-bude-az-600-vedcu-a-studentu/
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Videoreportáž 

 

Čeští výzkumníci objevili účinnou látku proti viru zika 

Výzkumnému týmu z Biologického centra České akademie věd v Českých Budějovicích 

(parazitologický ústav), Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a Ústavu pro 

organickou chemii a biochemii v Praze se letos v červnu podařilo popsat látky, které zastavují 

množení viru zika v hostitelských buňkách, a tak významně přispět k hledání účinné léčby této 

smrtelné neurologické infekce. Výzkumníci původně pracovali na vývoji látky proti viru klíšťové 

encefalitidy, který je viru zika blízce příbuzný. První laboratorní testy na myších potvrdily 

účinnost, avšak cesta k léku bude ještě dlouhá. Vzhledem ke skutečnosti, že účinná látka již 

objevena byla a v současnosti již její klinické testování probíhá, je nicméně možné, že se  

k pacientům dostane dříve, nežli je v podobných případech obvyklé.  

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Záznam z akce: Sociální rozměr hospodářské a měnové unie 

Dne 24. května 2016 uspořádalo Společné výzkumné středisko Evropské komise (Joint Research 

Centre, JRC) společně s College of Europe první společnou konferenci Policy research forum on 

the social dimension of the Economic and Monetary Union (EMU) věnovánou tématům sociální 

dimenze daňového systému a politiky a dále financování inkluzivního hospodářského růstu v EU. 

Záznam z akce naleznete zde. Prezentace, na které text odkazuje: 

 

1 L. M. Vinhas de Souza 

2 P. Haan 

3 M. Gérard 

4 M. Dolls 

5 S. Barrios 

6 M. Haliassos 

7 A. Ferrando 

8 S. Ongena 

9 P. Benczur 

http://www.biocev.eu/videoreportaz-ze-slavnostniho-otevreni-biotechnologickeho-a-biomedicinskeho-centra-akademie-ved-a-univerzity-karlovy-ve-vestci-biocev/
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/ceska-republika/novinky/cesti-vyzkumnici-objevili-ucinnou-latku-proti-viru-zika
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/zaznam-z-akce-socialni-rozmer-hospodarske-a-menove-unie
http://www.czelo.cz/files/24-05-2016-Social-dimension-EMU.pdf
http://www.czelo.cz/files/1-Vinhas-de-Souza-Why-a-Social-dimension.pdf
http://www.czelo.cz/files/2-Haan-FUBerlin-The-importance-of-lifetime-information-for-policy.pdf
http://www.czelo.cz/files/3-Gerard-College-of-Europe-The-social-dimension-of-Corporate-Taxatio-how-to-have-the-largest-paying-the-most.pdf
http://www.czelo.cz/files/4-Dolls-ZEW-Taxation-and-Social-impact.pdf
http://www.czelo.cz/files/5-Barrios-JRC-The-social-dimension-in-tax-policy-analysis.pdf
http://www.czelo.cz/files/6-Haliassos-GU-Frankfurt-Promoting-and-limiting-Use-of-Financial-Products.pdf
http://www.czelo.cz/files/7-Ferrando-ECB-Acces-to-finance-of-micro-and-SMEs.pdf
http://www.czelo.cz/files/8-Ongena-U-Zurich-Household-Inequality-Entrepreneurial-Dynamism-Corporate-Financing.pdf
http://www.czelo.cz/files/9-Benczur-JRC-Social-dimension-EMU-general-points.pdf
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Hodnocení EFSI 

Asociace evropských univerzit (European University Association, EUA) publikovala zprávu  

o Evropském fondu pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI), 

který byl spuštěn v červnu 2015 jako součást Investičního plánu pro Evropu. EUA analyzovala 

projekty financované prostřednictvím EFSI, aby zjistila, zda jsou pro výzkum a vysoké školy 

skutečně přínosem. Podle výsledků bylo 77 % finančních prostředků EFSI (2,2 miliardy eur  

z H2020) využito na rozvoj infrastruktury a na podporu MSP. Dokument je k dispozici zde.  

Dvacet let spolupráce EU – Kanada v oblasti VaVaI 

13. setkání Smíšeného výboru pro evropsko-kanadskou spolupráci na poli vědy a technologií  

(EU-Canada Joint Science and Technology Cooperation Committee, JSTCC), pořádaném 

Evropskou komisí 14. června 2016 se uskutečnilo u příležitosti dvaceti let spolupráce mezi EU  

a Kanadou. EU a Kanada podepsaly správní opatření, které usnadní účast kanadských subjektů  

v projektech programu Horizont 2020. Obě strany budou také dále podporovat spolupráci  

v klíčových oblastech jako je výzkum v oblasti moří a Arktidy, zdraví, letectví a ICT a zemědělství. 

Novou oblastí spolupráce je výzkum v oblasti bezpečnosti. Více informací a dokument naleznete 

zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Záznam z akce: Pracovní skupina IGLO k mezinárodní spolupráci – KIC Europe 

Dne 16. června 2016 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO k mezinárodní 

spolupráci, v jehož rámci bylo představeno Korejské výzkumné a inovační centrum (Korean 

Research and Innovation Center – KIC Europe). Záznam z akce naleznete zde a prezentaci KIC 

Europe zde. 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

Záznam z akce: V4 for Researchers‘ mobility: seminář o mobilitě výzkumníků 

v zemích Visegrádu 

Dne 14. června 2016 se v rámci spolupráce V4 styčných organizací pro VaVaI v Bruselu konal 

seminář o mobilitě mladých výzkumníků, jednom ze stěžejních témat nadcházejícího slovenského 

http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/hodnoceni-efsi
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/one-year-of-efsi-whats-in-it-for-universities-an-eua-review
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropska-politika-vyzkumu/novinky/dvacet-let-spoluprace-eu-kanada-v-oblasti-vavai
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=canada
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mezinarodni-spoluprace/novinky/zaznam-z-akce-pracovni-skupina-iglo-k-mezinarodni-spolupraci
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/16-06-2016-IGLO-INCO_1.pdf
http://www.czelo.cz/files/Akce-2016/KICEurope-INCO_1.pptx
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/zaznam-z-akce-v4-for-researchers-mobility-seminar-o-mobilite
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/zaznam-z-akce-v4-for-researchers-mobility-seminar-o-mobilite
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předsednictví Rady. Vystoupili na něm zástupci národních orgánů a institucí, kteří mají na starosti 

tvorbu a implementaci politik na podporu mobility výzkumníků a dále mladí výzkumníci, kteří 

hovořili o svých zkušenostech s národními, bilaterálními a mezinárodními programy. Jiřina 

Fryčová z odboru pro výzkum a vývoj MŠMT představila národní strategii, rozpočet a konkrétní 

schémata na podporu mezinárodní spolupráce financované jak ze státního rozpočtu, tak  

z operačních prrogramů. Neopoměla zdůraznit nástroje na zapojování ČR do Evropského 

výzkumného prostoru ukotveného v národní ERA roadmap pro období 2016 – 2020. Následné 

panelové diskuse se účastnila Jana Vargovčíková z katedry politologie Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Debatu moderovala původem irská výzkumnice Mary O’Connel, která 

v současnosti působí jako ERA Chair na Masarykově univerzitě v Brně a v CEITECu, jediné 

instituci v ČR, která získala grant v rámci pilotní výzvy 7.RP. Společně s Bodo Richterem (EK, DG 

EAC – MSCA, EIT, Innovation in Education) se živě debatovalo např. o důvodech nízké účasti 

výzkumníků v evropských programech mobility. Jednu z bariér internacionalizace jednotlivých 

oborů tvoří omezené kontakty starší generace akademiků, kteří mladým výzkumníkům – navzdory 

často špičkové odborné přípravě – nemohou zprostředkovat spolupráci v zavedených výzkumných 

sítích EU15. 

Prezentace řečníků 

Fotogalerie 

 

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS 

Open Research Data (ORD) – pokračování pilotního schématu v H2020 

Evropská komise vyhodnotila dosavadní výsledky pilotního schématu k otevřenému přístupu  

k datům generovaným projekty podpořenými v rámci programu H2020, tzv. Open Research Data 

(ORD). Cílem ORD je maximalizovat přístup a opětovné využití výzkumných dat s ohledem na 

ochranu vědeckých informací, komercializaci a práva duševního vlastnictví (IPR). ORD se týkalo 

vybraných oblastí H2020 (tzv. core areas), přičemž bylo možné požádat o výjimku (opt-out), 

nebo naopak se do pilotu zapojit dobrovolně (opt–in). Účast či neúčast v ORD předkladatel řeší  

v tzv. Data Management Plan (DMP). Ten není součástí návrhu projektu, ale musí být vypracován 

po jeho schválení. Na základě výsledků pilotního ORD (65 % projektů z vybraných oblastí se 

zapojilo, 35 % zvolilo opt–out, a 12 % projektů mimo vybrané core areas zvolilo dobrovolný opt-

in) se nyní jedná o zachování pravidel ale rozšíření vybraných oblastí. Více informací zde. 

http://www.czelo.cz/files/Presentations-Speakers.zip
http://www.czelo.cz/files/14-06-2016-FOTO.zip
http://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/open-access/novinky/open-research-data-ord-pokracovani-pilotniho-schematu-v-h2020
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/open-research-data-the-uptake-of-the-pilot-in-the-first-calls-of-horizon-2020
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1. zpráva HLEG EOSC – Cloud on the 2020 Horizon 

Dne 20. června 2016 uveřejnila expertní skupina na vysoké úrovni pro Evropský cloud pro 

otevřenou vědu (High Level Expert Group on the European Open Science Cloud, HLEG EOSC) 

první zprávu ve které formuluje doporučení pro tvorbu politik a implementaci EOSC. Zpráva 

Realising the European Open Science Cloud: first report and recommendations je k dispozici zde. 

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