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VÝZVA OP VVV – BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června
2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro
rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění
žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od
10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29.
září 2017 do 10:00.
Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria
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Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Budování kapacit pro rozvoj
škol II jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 20. června 2017 od 10:00.
Leták výzvy Budovaní kapacit pro rozvoj škol II - zveřejněno dne 21. 6. 2017
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:
Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2
Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 3
Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 4
Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 5
Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 6
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Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 7
Přílohy k ZoR jsou k dispozici ZDE.

TA ČR - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V PROGRAMU EPSILON
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje
výsledky

vyhodnocení

splnění

podmínek

návrhů

projektů

podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje EPSILON, vyhlášené dne 4. dubna 2017.
Po ukončení soutěžní lhůty (17. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů
projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.
Předsednictvo Technologické agentury České Republiky schválilo dne 22. 6. 2017 výsledky
vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí
návrhů projektů do veřejné soutěže.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 247 návrhů projektů z
celkového počtu 295 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu EPSILON:
•

návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže

•

návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže
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VÝZVA OP VVV - MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH
PRACOVNÍKŮ
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 30. června
2017 výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků v prioritní ose 2. Přílohy
výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením
výzvy v systému IS KP14+ dne 30. 6. 2017.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1. prosince 2017.
Text výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v 2
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.pdf
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.xlsx
Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků (platná od 30. června 2017) naleznete ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
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Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 30. června 2017 od 13:00.
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS
KP14+ MMVP (platná od 30. 6. 2017), kterou naleznete ZDE.

Vzory příloh žádosti o podporu pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.
Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.

VÝZVA OP VVV - MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH
PRACOVNÍKŮ – MSCA-IF
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. července
2017 výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků – MSCA-IF v prioritní
ose 2. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně
s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 4. 7.
2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1.
prosince 2017.
Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.pdf
Příloha č. 2 Hodnoticí kritériia.xlsx
Přílohač. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu
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Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků (platná od 4. července 2017) naleznete ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 4. července 2017 od 13:00.
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS
KP14+ MMVP (platná od 4. 7. 2017), kterou naleznete ZDE.

Vzory příloh žádosti o podporu pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků – MSCA-IF naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.
Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků –
MSCA-IF naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.
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VÝZVA OP VVV - DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE
Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu
02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
v prioritní ose 1 OP VVV.

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria -xlsx
Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií
Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (platná od 11. července 2017) jsou
k dispozici ZDE.
Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod.
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Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v
IS KP14+, kterou naleznete ZDE.

English version of the Call
Call
Annex 1 Indicators
Annex 2 Evaluation Criteria - pdf
Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx
Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE.

VÝZVA OP VVV - DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE
PRO ITI
Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje
výzvu

02_17_049

Dlouhodobá

mezisektorová

spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xlsx
Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií
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Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (platná od 11. července 2017) jsou
k dispozici ZDE.
Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod.
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v
IS KP14+, kterou naleznete ZDE.
English version of the Call
Call
Annex 1 Indicators
Annex 2 Evaluation Criteria - pdf
Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx
Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE.
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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PODPROGRAMU INTER-INFORM
Dne 12. 7. 2017 vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, první
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM
(LTI18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 13. 7. – 24. 8.
2017.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na adresách uvedených níže:
Zadávací dokumentace INTER-I , soubor typu pdf,
Návrh projektu - INTER-INFORM, soubor typu docx,
Finanční tabulka-Příloha II ke smlouvě, soubor typu xlsx,
Inzerát v Obchodním věstníku INTER-INFORM, soubor typu pdf,
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-I včetně přílohy III a IV, soubor typu
zip,
Statut a jednací řád INTER-INFORM, soubor typu pdf,
PROGRAM INTER-EXCELLENCE, soubor typu pdf,
Anotace projektu podprogramu INTER-I, soubor typu docx,
Čestné prohlášení_INTER-INFORM, soubor typu doc,
Čestné prohlášení - INTER-INFORM - příloha, soubor typu doc,
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Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju, soubor typu doc,
Smlouva_o_ucasti na reseni projektu-navrh, soubor typu pdf,
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 6. 2017 až 15. 7.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

H OR I ZON T 2 0 2 0 / ČÁST I - VY N I K AJ Í CÍ VĚD A / EVR OP SK Á R AD A P R O VÝ ZK UM
ERC spustila vyhledávač financovaných projektů
Evropská rada pro výzkum (European Research Council - ERC) spustila aplikaci, která umožňuje
vyhledávat projekty, jež v minulosti získaly finanční podporu ERC. Projekty lze filtrovat podle
schématu financování, roku výběrového řízení, panelu a / nebo země hostitelské instituce.
Vyhledávač je dostupný zde.

ERC Synergy Grants
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V pracovním programu Evropské rady pro výzkum (ERC) 2018 bude opětovně spuštěna schéma
ERC Synergy Grants (SyG). Očekává se, že výzva bude vyhlášena 19. července 2017
a perspektivou je financování 25 až 30 projektů v roce 2018. Schéma SyG se zaměřuje na
jednotlivé výzkumníky, jejichž komplementární dovednosti, znalosti a zdroje jim umožňují zaměřit
se na jedinečné a průlomové výsledky. Výzva bude otevřená všem výzkumným pracovníkům
z celého světa se sídlem v EU nebo v přidružených zemích k programu H2020. Každý hlavní
řešitel musí být trávit 50 % svého celkového pracovního času v instituci se sídlem v členském
státě EU nebo přidružené zemi a zároveň by měl věnovat minimálně 30 % svého celkového
pracovního času na projekt ERC. Schéma SyG byla také vyhlášena v letech 2012 a 2013. Více
informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I - VYNI KAJÍCÍ VĚDA / AKCE M ARI E SKŁODOW SKA-CURI E
Avízo výzvy MSCA-IF
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo avízo výzvy č.02_17_050 Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF v prioritní ose 2. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů
ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z H2020, Marie
Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Podpořeny budou pouze
projekty European Fellowships. Závazná verze výzvy bude vyhlášená spolu se zpřístupněním
žádostí o podporu v systému IS KP14+ dne 28. června 2017 a bude otevřená do 1. prosince
2017. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 /

ČÁST I - VYNI KAJÍCÍ VĚDA /

BUDOUCÍ A VZNI KAJÍCÍ

TECHN OLOGI E
ČR slaví úspěchy v poslední výzvě FET-Open
Dne 16. června Evropská komise informovala o výsledcích hodnocení předložených projektů do
uzávěrky FET-Open z ledna 2017. Z celkového počtu 374 předložených návrhů bylo vybráno 28
projektů. Česká republika v této poslední uzávěrce slaví mimořádný úspěch, dva z vybraných 28
projektů mají českého koordinátora. Jedná se o RIA projekt ASPIN (Fyzikální ústav AV ČR, v. v.
i.) a dále o CSA projekt PETER (Vysoké učení technické v Brně). Kancelář CZELO českým
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koordinátorům gratuluje. Příští uzávěrka FET-Open je stanovena na 27. září 2017. Více informací
naleznete ZDE.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I - VYNI KAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUM N É IN FR ASTR UKTUR Y
Konsorcium evropských sociálněvědních archivů
Konsorcium evropských sociálněvědních archivů (The Consortium of European Social Science
Data Archieves - CESSDA ERIC) získalo minulý týden právní status konsorcia evropské výzkumné
infrastruktury (ERIC). Konsorcium, jehož členem je i Český sociálněvědní datový archív – CSDA
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., má za cíl poskytovat distribuovanou a udržitelnou
infrastrukturu, která umožní výzkumné komunitě provádět vysoce kvalitní výzkum v oblasti
společenských věd a přicházet tak s efektivními řešeními výzev, kterým dnes čelí společnost.
Finanční částka poskytnutá z fondu EU je 18 milionů EUR. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V P RŮM YSLU / ZÁKLADNÍ A
P R ŮM YSLOVÉ TECHNOLOGI E
Konference: Moderní biotechnologie v integrovaném managementu plodin
•

Kdy: 4. 9. 2017 - 6. 9. 2017

•

Kde: Gent (Belgie)

Ve dnech od 4. do 6. září 2017 se v belgickém Gentu uskuteční konference s názvem: „Modern
Biotechnology in Integrated Crop Management“. Organizátorem akce je pracovní skupina WPRS
"GMO v integrované rostlinné produkci" Mezinárodní organizace pro biologickou a integrovanou
kontrolu (International Organisation for Biological and Integrated Control - IOBC). Hlavní
pozornost bude věnována hodnocení rizik GM rostlin, strategiím řízení odolnosti vůči hmyzu,
novým rostlinám získáním prostřednictvím biotechnologií a mnoho dalších. Registrace je otevřena
do 20. srpna 2017. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

Konference Inspire 2017
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•

Kdy: 4. 9. 2017 - 8. 9. 2017

•

Kde: Kehl (Německo) a Štrasburk (Francie)

Ve dnech od 4. do 8. září 2017 se v Kehlu (4. – 5. září) a Štrasburku (6. – 8. září 2017) uskuteční
konference Inspire 2017. Letošní konference s názvem: „INSPIRE a digital Europe: Thinking out
of the box“ se zaměří zejména na poskytování pobídek pro posílenou přeshraniční
a meziodvětvovou spolupráci mezi všemi národními, regionálními a místními aktéry. Konference
má přispět k provádění směrnice INSPIRE do roku 2020 a slouží k prokázání potenciálu evropské
infrastruktury prostorových dat vyplývající z INSPIRE pro oblasti životního prostředí a digitální
společnosti EU. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Studie o investicích do biologického průmyslu a modrého hospodářství
Evropská investiční banka zveřejnila studii o podmínkách přístupu k finančním prostředkům pro
investice do biologického průmyslu (Bio-Based Industry) a tzv. modrého hospodářství (Blue
Economy). Studie shromažďuje informace o podmínkách investic a zpřístupnění finančních
prostředků pro projekty a společnosti z oblasti biologického průmyslu (BBI) a modrého
hospodářství (BE) v EU a hodnotí potřebu a potenciál nástrojů veřejného financování a také další
politické akce na úrovni EU a členských států, které mohou katalyzovat investice soukromého
sektoru do oblasti BBI a BE. Celou studie naleznete zde.

BIC představuje strategický plán pro výzkum SIRA
Konsorcium BIC (Bio-based Industries Consortium) představilo strategický plán pro výzkumné
aktivity v oblasti biotechnologií: Strategic and Research Agenda (SIRA). Dokument vytyčuje
přednostní aktivity pro rozvoj biotechnologických průmyslových odvětví pro lepší globální
konkurenceschopnost Evropy a pro dlouhodobou udržitelnost. Další informace naleznete ZDE.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V P RŮM YSLU / I NOVACE V
M ALÝCH A STŘ EDN ÍCH P ODN ICÍ CH (M SP )
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Prohlášení HLG/EIC:„Jakým způsobem může Evropa vést další vlnu inovací?“
Skupina inovátorů na vysoké úrovni (HLG) pro Evropskou radu pro inovace (European Innovation
Council - EIC) vydala prohlášení o záměru s názvem "How can Europe lead the next wave of
innovation? The role of the European Innovation Council." Prostřednictvím tohoto dokumentu
HLG deklaruje svou připravenost podporovat a poskytovat poradenství Evropské komisi při
přípravě EIC s cílem pomoci Evropě vést další vlnu inovací a zachovat si tak přední místo na
globální úrovni. Celé prohlášení naleznete zde.

Výzva pro externí hodnotitele projektů EIC
Evropská komise usiluje o rozšíření počtu odborných hodnotitelů pro Evropskou radu pro inovace
(European Innovation Council – EIC). Odborní hodnotitelé by měli být podnikateli, kteří založili
a rozšiřovali inovační podniky na evropské nebo celosvětové úrovni, investoři nebo odborníci
zapojeni do inovačního ekosystému, jako jsou obchodní školy, univerzity, inovační centra nebo
urychlovače. Program Horizont 2020 bude podporovat projekty inovátorů, výzkumných
pracovníků, podniků a malých a středních podniků působících v jakémkoli odvětví nebo
technologii v rámci pilotního projektu Evropské inovační rady. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST III - SP OLEČEN SKÉ VÝZVY / POTR AVI NY, ZEM ĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSP ODÁŘ STVÍ A BIOEKONOM I KA

Konference: Moderní biotechnologie v integrovaném managementu plodin
•

Kdy: 4. 9. 2017 - 6. 9. 2017

•

Kde: Gent (Belgie)

Ve dnech od 4. do 6. září 2017 se v belgickém Gentu uskuteční konference s názvem: „Modern
Biotechnology in Integrated Crop Management“. Organizátorem akce je pracovní skupina WPRS
"GMO v integrované rostlinné produkci" Mezinárodní organizace pro biologickou a integrovanou
kontrolu (International Organisation for Biological and Integrated Control - IOBC). Hlavní
pozornost bude věnována hodnocení rizik GM rostlin, strategiím řízení odolnosti vůči hmyzu,
novým rostlinám získáním prostřednictvím biotechnologií a mnoho dalších. Registrace je otevřena
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do 20. srpna 2017. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

Konference o rostlinné a molekulární biologii
•

Kdy: 11. 9. 2017 - 13. 9. 2017

•

Kde: Valencia (Španělsko)

Ve dnech od 11. do 13. září 2017 se ve španělské Valencii uskuteční světová konference
o rostlinné a molekulární biologii (Global Conference on Plant Science and Molecular Biology –
GPMB 2017). Cílem akce je prezentovat špičkový výzkum v rostlinné biologii se zaměřením na to,
jak rostliny vnímají, zpracovávají, integrují a uchovávají informace související se životním
prostředím. Konference poskytuje platformu pro výměnu názorů a umožňuje účastníkům
dozvědět se o nejnovějším vývoji v různých oblastech rostlinné biologie. Více informací o akci
včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

BioMicroWorld 2017
•

Kdy: 18. 10. 2017 - 20. 10. 2017

•

Kde: Madrid (Španělsko)

Ve dnech od 18. do 20. října 2017 se v Madridu uskuteční VII. Mezinárodní konference
o environmentální, průmyslové a aplikované mikrobiologii - BioMicroWorld2017. Cílem akce je
sdělit současné výzkumné priority a pokrok v oblasti průmyslové mikrobiologie, biotechnologie,
environmentálních věd, potravinářské a lékařské mikrobiologie a dalších souvisejících oborů.
Registrace je otevřena do 5. září. Další informace, včetně registračních poplatků a podrobného
programu, naleznete zde.

Studie o investicích do biologického průmyslu a modrého hospodářství
Evropská investiční banka zveřejnila studii o podmínkách přístupu k finančním prostředkům pro
investice do biologického průmyslu (Bio-Based Industry) a tzv. modrého hospodářství (Blue
Economy). Studie shromažďuje informace o podmínkách investic a zpřístupnění finančních
prostředků pro projekty a společnosti z oblasti biologického průmyslu (BBI) a modrého
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hospodářství (BE) v EU a hodnotí potřebu a potenciál nástrojů veřejného financování a také další
politické akce na úrovni EU a členských států, které mohou katalyzovat investice soukromého
sektoru do oblasti BBI a BE. Celou studie naleznete zde.

Bioeconomy Report JRC 2016
Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre - JRC) zveřejnilo první zprávu poskytující
horizontální analýzu biohospodářství v EU – Bioeconomy Report 2016. Zpráva byla vypracována
ve spolupráci s experty z dalších generálních ředitelství Evropské komise (zejména DG RTD)
a externích odborníků a po konzultaci s meziútvarovou skupinou EK pro biohospodářství (InterService Group - ISG) potvrzuje, že oblast biohospodářství je komplexní a protíná několik
akademických disciplín, průmyslových odvětví a oblastí politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že
strategie EU v oblasti biohospodářství byla zavedena teprve v roce 2012, výzkum podporující
monitorování biohospodářství a analýzu jejího dopadu je stále v počáteční fázi. Plné znění zprávy
naleznete zde.

Závěry mezinárodního výzkumu v oblasti dřevozpracujícího průmyslu
Cílem komplexního průzkumu bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu
v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku mezi významnými státními
i soukromými institucemi. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR
a okolních státech, včetně zahrnutí hlavních faktorů ochrany trhu, veřejné podpory a vládní
politiky. Ze získaných informací vznikly návrhy opatření ke zvýšení spotřeby surového dříví a jeho
následného zpracování v České republice. Analýza byla zaměřená na zdroje, těžbu, bilance
spotřeby, účinnosti produkce, import a export dřeva dle jeho druhů, způsob zpracování a využití.
Podstatnou součástí analýzy bylo také posouzení environmentálních dopadů dřevěných produktů
metodou LCA ve spolupráci s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a jejich
srovnání s alternativními materiály. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJI ŠTĚN Á, ČISTÁ A ÚČIN N Á
EN ERGI E
6. fórum strategie EU pro dunajský region
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•

Kdy: 18. 10. 2017 - 19. 10. 2017

•

Kde: Budapešť (Maďarsko)

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se v Budapešti uskuteční 6. výroční fórum strategie EU pro
Dunajský region (6th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region). Akce
organizovaná Maďarskem a Evropskou komisí se zaměří na výzvy a perspektivu energetické
bezpečnosti, rozvoj dopravy a možnosti financování. Registrace bude otevřena dne 1. srpna. Další
informace o události naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / IN TELIGEN TNÍ , EKOLOGI CKÁ A
I NTEGROVAN Á DOP R AVA
Evropský týden mobility 2017
•

Kdy: 16. 9. 2017 - 22. 9. 2017

•

Kde: EU

Od 16. do 22. září 2017 se v rámci celé EU uskuteční Evropský týden mobility. Tématem
letošního týdne mobility je čistá, sdílená a inteligentní mobilita, jak značí i letošní slogan "Sdílení
vás dostane dále". Cílem akce je ukázat, že pomocí sdílených forem dopravy můžeme nejen snížit
naše výdaje, ale také snížit naši uhlíkovou stopu. Více informací naleznete zde.

Shift2Rail – udělení grantů 2017
Společný podnik pro výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy Shift2Rail Joint Undertaking
(S2R JU) dokončil proces hodnocení a udělil granty na svou výzvu k předkládání návrhů 2017.
Celkově bude uděleno 17 grantů v celkové výši akcí 110,9 milionů euro, spolufinancovaných S2R
až do výše 60,1 milionů euro. V celkové hodnotě 920 milionů euro na období 2014-2020
podporuje Shift2Rail konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu a zajišťuje
přitažlivost železnic jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy s nízkými emisemi uhlíku.
Další informace naleznete zde.

Strategie EK pro výzkum a inovace v dopravě
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S cílem zvýšit bezpečnost provozu, podpořit inteligentní zpoplatňování silnic a snížit emise O2
a znečištění ovzduší přijala Evropská komise rozsáhlý soubor iniciativ „Evropa v pohybu“ (Europe
on the Move). V rámci tohoto balíčku (Mobility package) EK zformulovala strategii pro směřování
výzkumu a inovací v oblasti dopravy a nazvala ji ‘Towards clean, connected and competitive
mobility’. Strategie popisuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle pro výzkum a inovace
v odvětví dopravy, které odpovídají rychle se měnícím potřebám. Dokument zároveň identifikuje
klíčové oblasti inovací v oblasti dopravy a nezbytné kroky k urychlení vývoje a zavádění
inovativních nízkouhlíkových technologií v dopravě. Další informace naleznete zde a celé sdělení
je k dispozici zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST III - SP OLEČEN SKÉ VÝZVY / ZM ĚN A KLIM ATU, ŽI VOTNÍ
P ROSTŘ EDÍ A VYUŽÍ VÁN Í ZDROJŮ A SUR OVIN
Konference o rostlinné a molekulární biologii
•

Kdy: 11. 9. 2017 - 13. 9. 2017

•

Kde: Valencia (Španělsko)

Ve dnech od 11. do 13. září 2017 se ve španělské Valencii uskuteční světová konference
o rostlinné a molekulární biologii (Global Conference on Plant Science and Molecular Biology –
GPMB 2017). Cílem akce je prezentovat špičkový výzkum v rostlinné biologii se zaměřením na to,
jak rostliny vnímají, zpracovávají, integrují a uchovávají informace související se životním
prostředím. Konference poskytuje platformu pro výměnu názorů a umožňuje účastníkům
dozvědět se o nejnovějším vývoji v různých oblastech rostlinné biologie. Více informací o akci
včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

BioMicroWorld 2017
•

Kdy: 18. 10. 2017 - 20. 10. 2017

•

Kde: Madrid (Španělsko)

Ve dnech od 18. do 20. října 2017 se v Madridu uskuteční VII. Mezinárodní konference
o environmentální, průmyslové a aplikované mikrobiologii - BioMicroWorld2017. Cílem akce je
sdělit současné výzkumné priority a pokrok v oblasti průmyslové mikrobiologie, biotechnologie,
environmentálních věd, potravinářské a lékařské mikrobiologie a dalších souvisejících oborů.
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Registrace je otevřena do 5. září. Další informace, včetně registračních poplatků a podrobného
programu, naleznete zde.

EEEN Fórum 2017
•

Kdy: 23. 11. 2017 - 24. 11. 2017

•

Kde: Edinburgh (UK)

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 se v Edinburghu uskuteční 6. evropské fórum
environmentálních hodnotitelů (European Environmental Evaluators Network Forum – 2017 EEEN
forum). Akce se zaměří na využití, relevance a budoucí priority při hodnocení politiky životního
prostředí a pokusí se odpovědět na otázku, zda se hodnocení vyvíjí v souladu se společenskými a
environmentálními problémy, které se politika snaží řešit. Registrace je otevřena do 31. července
2017. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Střednědobé hodnocení H2020 SC5
Evropská komise vydala publikaci o průběžném hodnocení programu H2020 – Společenská výzva
5 (Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin). Průběžné hodnocení zahrnuje
první dva pracovní programy H2020, 2014-2015 a 2016-2017. Publikace hodnotí relevanci,
účinnost, efektivitu, konzistenci a přidanou hodnotu EU v rámci H2020 SC5. Ve srovnání
s předchozím 7.RP jsou patrné změny v účasti a je financováno více organizací ze zemí EU-13
a méně společností mimo EU. Studie konstatuje, že je příliš brzy na hodnocení účinnosti SC5,
protože zatím jen málo projektů přineslo výsledky a závěry průběžného hodnocení se zakládají
především na očekávaných výsledcích a extrapolacích 7. RP. Publikaci naleznete zde.

Konference: „Oběhové hospodářství v zemích V4“
Konference zemí Visegrádské skupiny, kterou organizovala skupina V4 styčných kanceláří pro
VaVaI v Bruselu (CZELO, PolSCa, SLORD a Stálé zastoupení Maďarska při EU), se konala
v Bruselu 1. 6. 2017. Cílem konference bylo představit iniciativy a aktivity v zemích V4 v oblasti
oběhového hospodářství.
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V úvodu Karolina D´Cunha, EK Generální ředitelství pro životní prostředí, představila aktivity EK.
Vasileios Rizos (CEPS) následně v úvodní části prezentoval koncept oběhového hospodářství
a jeho vývoj. V rámci panelové debaty na téma „Hlavní výzkumné a inovační aktivity v oblasti
oběhového hospodářství“ doc. Vladimír Kočí z VŠCHT zdůraznil, že je třeba více úspěšných
příkladů a příběhů, které jsou inspirovány oběhovým hospodářstvím. Prof. Pavel Alexy ze
Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě představil ekologické aspekty polymerové technologie
a její aplikaci. Barna Kovács z Maďarského ministerstva zemědělství informoval o iniciativě
BIOEAST. Ve druhá část konference zahrnovala panelovou debatu „Příklady dobrých praxí“.
Miroslav Galamboš představil firmu Panaro, jejímž cílem je vyvíjet biologicky odbouratelné bio
směsi pro různé typy zpracování plastů. Jiří Brejcha, Mitas a.s., se věnoval budoucímu
materiálovému vývoji a problematice recyklace pneumatik. Zdůraznil potřebu odstranění odpadu,
snižování negativních dopadů, dostupnost strategických surovin, potřebu udržitelného přístupu
a soulad s právními předpisy. Tomasz Wojciechowski a Katarzyna Barc představil příklady
sociálních inovací. V rámci panelové debaty se účastníci také dotazovali na přístup jednotlivých
institucí a situaci v zemích V4. Více ...
Prezentace: Vasileios Rizos, Vladimír Kočí, Barna Kovács, Jiří Brejcha, Tomasz
Wojciechowski
Foto: Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6

HORI ZON T 2020 / ČÁST II I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVR OP A V M ĚN ÍCÍ M SE SVĚTĚ SPOLEČNOSTI PODPOR UJÍ CÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Konsorcium evropských sociálněvědních archivů
Konsorcium evropských sociálněvědních archivů (The Consortium of European Social Science
Data Archieves - CESSDA ERIC) získalo minulý týden právní status konsorcia evropské výzkumné
infrastruktury (ERIC). Konsorcium, jehož členem je i Český sociálněvědní datový archív – CSDA
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., má za cíl poskytovat distribuovanou a udržitelnou
infrastrukturu, která umožní výzkumné komunitě provádět vysoce kvalitní výzkum v oblasti
společenských věd a přicházet tak s efektivními řešeními výzev, kterým dnes čelí společnost.
Finanční částka poskytnutá z fondu EU je 18 milionů EUR. Více informací naleznete zde.
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HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZP EČENÉ SPOLEČNOSTI OCHR ANA SVOBODY A BEZP EČNOSTI EVR OP Y
Výzva Evropské obranné agentury k předkládání návrhů na obranný výzkum
Evropská obranná agentura (European Defence Agency - EDA) otevřela výzvy k předkládání
návrhů na přípravnou akci EU v oblasti obranného výzkumu (PADR). Pro zájemce se dne
27. června 2017 v Bruselu uskuteční speciální informační den PADR. Výzvy pokrývají následující
oblasti: 1. Technologický demonstrátor pro zvýšení situačního povědomí v námořním prostředí 2.
Výzkum v oblasti technologií a produktů v kontextu ochrany sil a vojenských systémů a 3.
Strategická technologická předpověď. Více informací naleznete zde.

Evropský obranný fond spuštěn
Evropská komise dne 7. června 2017 s cílem posílit obranné schopnosti Evropy a posílit
bezpečnost evropských občanů spustila Evropský obranný fond (European Defence Fund).
S částkou 5,5 miliard EUR ročně je cílem fondu pomoci státem využívat peníze daňových
poplatníků efektivněji a snížit duplicitní výdaje. Fond bude koordinovat, doplňovat a rozšiřovat
národní investice do obranného výzkumu, vývoje prototypů a získávání obranných zařízení
a technologií. Fond se skládá ze dvou pilířů, které se navzájem doplňují, ale odlišují se právní
strukturou a rozpočtovými zdroji. Prostřednictvím výzkumného pilíře bude financován společný
výzkum v oblasti inovativních obranných technologií, jako jsou elektronika, metamateriály,
šifrovací software nebo robotika, přičemž cílem pilíře "Rozvoj a akvizice" je usnadnit společný
rozvoj a získávání obranných zařízení a technologií prostřednictvím spolufinancování ze strany EU.
Další informace naleznete zde.

IGLO RISET - Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO)
Dne 7. června 2017 se konalo pravidelné setkání pracovní skupiny IGLO RISET pro záležitosti
bezpečnostního výzkumu (Research & Innovation on SEcurity related Topics). Jako externí řečník
vystoupil Luigi Rebuffi, generální tajemník Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost
ESCO (European Cyber Security Organization). ESCO je jedním ze smluvních partnerství
veřejného a soukromého sektoru (cPPP) jehož cílem je podpora související spolupráce v oblasti
VaVaI v odvětvích jako energetika, zdravotnictví, doprava, finanční sektor atp. Rebuffi vystoupil
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s představením střednědobých cílů (očekávané investice do r. 2020) i posledního vývoje
implementace.
•

Více v prezentaci ECSO- European Cyber Security Organisation and the new cPPP
on CyberSecurity

HORI ZON T 2020 / ČÁST V - VĚDA SE SPOLEČN OSTÍ A PR O SP OLEČNOST

Výroční konference EuroTech Universities: Od excelentního výzkumu k excelentním
inovacím
•

Kdy: 20. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Sdružení evropských technických univerzit EuroTech organizuje ve dnech 20. září 2017 v Bruselu
výroční konferenci na téma „Od excelentního výzkumu až po excelentní inovace – jsou univerzity
připraveny na budoucnost?“ (From excellent research to excellent innovation – are universities
ready for the future?) Cílem akce je diskutovat o tom, jakým způsobem může Evropa naplno
využít potenciál vědy a technologií a jak může agenda Open Innovation 2.0 pomoci překlenout
propast mezi základním výzkumem a aplikací výstupů na trhu. Kromě toho budou v rámci akce
představené nově založené start-upy univerzit zastoupených ve sdružení EuroTech a technologie
vytvářené v jejich laboratořích. Další informace včetně registrace naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST VI - N EJADER NÉ PŘÍM É AKCE JRC
Bioeconomy Report JRC 2016
Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre - JRC) zveřejnilo první zprávu poskytující
horizontální analýzu biohospodářství v EU – Bioeconomy Report 2016. Zpráva byla vypracována
ve spolupráci s experty z dalších generálních ředitelství Evropské komise (zejména DG RTD)
a externích odborníků a po konzultaci s meziútvarovou skupinou EK pro biohospodářství (InterService Group - ISG) potvrzuje, že oblast biohospodářství je komplexní a protíná několik
akademických disciplín, průmyslových odvětví a oblastí politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že
strategie EU v oblasti biohospodářství byla zavedena teprve v roce 2012, výzkum podporující
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monitorování biohospodářství a analýzu jejího dopadu je stále v počáteční fázi. Plné znění zprávy
naleznete zde.

DALŠÍ PR OGR AM Y A NÁSTR OJE / COST

Pozice COST k 9.RP
Dne 15. června vydal COST svou pozici budoucímu 9. RP. Podle představitelů COST by měl další
rámcový program poskytnout dostatečné množství finančních prostředků na otevřené sítě, které
by měli respektovat přístup zdola nahoru a které by měly vytvořit vazby a synergie mezi všemi
evropskými zeměmi. Důležité je umožnit propojení různých ostrovů excelence v Evropě i mimo ni.
Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na mladé výzkumné pracovníky, aby mohly plně
využívat svůj talent a podporovat cirkulaci mozků. Poziční dokument naleznete zde.

DALŠÍ P ROGR AM Y A NÁSTR OJE / VZDĚLÁVÁN Í, ER ASM US+
Poziční dokumenty ke střednědobému hodnocení Erasmus+
V souvislosti s veřejnou konzultací ke střednědobému hodnocení programu Erasmus+, kterou
Evropská komise spustila dne 28. února 2017 a do které je možné zasílat individuální,
institucionální či národní vyjádření do 31. května 2017, probíhá na všech úrovních debata
o implementaci programu. Konzultace má za cíl získat komentáře k programovým cílům
Erasmus+ a efektivitě postupů k jejich dosažení a výkonnosti implementace. Níže naleznete
seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů. Seznam budeme
průběžně aktualizovat.

ORGANIZACE / ZEMĚ

DOKUMENT

Coimbra Group

link

Sdružení evropských univerzit (EUA)

link
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NethER

link

Holandsko

link

Evropský parlament

link

UEAMPE (Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků) link
Norsko

link

DAAD

link

Univerzita v Gentu

link

Aktualizovaná strategie pro vysokoškolské vzdělávání
Evropská komise zveřejnila aktualizovanou strategii pro vysokoškolské vzdělávání (Renewed
agenda for higher education). Cílem strategie je zajistit, aby iniciativy EU na podporu
modernizace vysokoškolského vzdělávání byly zaměřeny na klíčové záležitosti a relevantní pro
další finanční období EU. Dokument nastiňuje politické priority Evropské komise pro
vysokoškolské vzdělávání a uvádí některá konkrétní opatření. Priority jsou následující: absolventi
vysokoškolského vzdělávání vybavení dovednostmi, které budou potřebné pro ně samé i pro
moderní ekonomiku, inkluzivní systémy vysokoškolského vzdělávání, přispívání vysokoškolských
institucí k inovacím a podpora efektivity institucí vysokoškolského vzdělávání. Celý dokument
naleznete zde.

Webinář o Brexitu a jeho dopadu na univerzity
Dne 7. června 2017 uspořádalo Sdružení evropských univerzit (European University Association EUA) webinář o Brexitu a jeho dopadu na univerzity (Brexit: What will it mean for universities?)
Webinář se zaměřil na poskytnutí věcného přehledu o dopadech Brexitu na univerzitní sektor,
a to jak z pohledu Spojeného království, tak i z pohledu Bruselu. Video záznam z události je
k dispozici zde. Více informací o události, včetně prezentací naleznete zde.

DALŠÍ P ROGR AM Y A NÁSTR OJE / SYN ERGIE SE STR UKTUR ÁLNÍ M I FONDY
6. fórum strategie EU pro dunajský region
•

Kdy: 18. 10. 2017 - 19. 10. 2017
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•

Kde: Budapešť (Maďarsko)

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se v Budapešti uskuteční 6. výroční fórum strategie EU pro
Dunajský region (6th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region). Akce
organizovaná Maďarskem a Evropskou komisí se zaměří na výzvy a perspektivu energetické
bezpečnosti, rozvoj dopravy a možnosti financování. Registrace bude otevřena dne 1. srpna. Další
informace o události naleznete zde.

DALŠÍ P ROGR AM Y A NÁSTR OJE / OSTATNÍ
Výzvy k předkládání návrhů pro program Hercule III
Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF otevřel výzvy roku 2017 k předkládání projektových
návrhů programu Hercule III (v současném programovém období 2014-2020). Program Hercule
III poskytuje finanční podporu vnitrostátním a regionálním správním orgánům v členských
státech i výzkumným a vzdělávacím institucím, které provádějí činnosti zaměřené na ochranu
finančních zájmů EU. Byly zahájeny výzvy k předkládání následujících návrhů:

1. Cílená, specializovaná odborná příprava (Targeted, specialised training) – výzva je
zaměřena na podporu organizace školení pro zaměstnance způsobilých subjektů v oblastech
zaměřených na ochranu finančních zájmů EU.
2. Konference (Coferences) – cílem výzvy je podpořit organizaci konferencí a akcí zaměřených
na zvyšování povědomí o soudnictví a dalších oblastech právnické profese za účelem ochrany
finančních zájmů EU.
3. Výměna zaměstnanců (Exchanges of staff) – cílem této výzvy je dále rozvíjet, zlepšovat
a aktualizovat dovednosti a kompetence zaměstnanců v oblasti ochrany finančních zájmů EU.
Termín pro podání žádostí pro všechny výše uvedené výzvy je 9. srpna 2017. Více informací
naleznete zde.

P OLI TI KA VAVAI / ČESKÁ R EP UBLI KA
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Společné prohlášení ministrů zemí V4 o budoucí podobě programů 9.RP a Erasmus+
Dne 31. 5. 2017 se v Krakově uskutečnilo setkání ministrů zemí V4 odpovědných za výzkum,
vývoj a vysoké školství spolu s evropským komisařem pro výzkum a inovace C. Moedasem.
Předmětem společného jednání byla diskuse vztahující se k v současnosti probíhajícímu
střednědobému hodnocení programu Horizont 2020, stavu programu Erasmus+ a budoucí
podobě Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA) a Evropského
vysokoškolského prostoru (European Higher Education Area, EHEA) po roce 2020. Závěry jednání
tvoří společné prohlášení "Joint Statement of the Ministers for Science and Higher
Education of the Visegrad Group on the future of the European Research Area and of
the European Higher Education Area". Ve vztahu k 9.RP středoevropské země doporučují od
dalšího programového období (tj. od 2021) vyvinout větší úsilí pro synergické mechanismy RP
a ESIF, podpořit další vývoj inteligentní specializace, dbát na geograficky vyvážené složení
poradních skupin nezávislých expertů, podporovat inkluzivní Evropský výzkumný prostor
a konečně důkladně vyhodnotit a dále monitorovat záležitosti týkající se odměňování výzkumných
pracovníků s cílem snižovat diskrepanci v příjmech v této příjmové kategorii mezi EU15 a EU13.
Ve vztahu k programu Erasmus+ země V4 prosazují zachovat minimálně současný rozpočet
i stabilní strukturu programu, zdokonalit elektronický management pro všechny zúčastněné,
usnadnit přístup novým subjektům a podpořit efektivnější výměnu informací o implementaci
programu mezi členskými státy a Evropskou komisí. Ke společnému prohlášení se připojily státy
Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko.
•

Společné prohlášení naleznete ZDE.

Pozice ČR k střednědobému hodnocení H2020 a doporučení pro 9.RP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) zveřejnilo v květnu 2017
dokument ‘Towards 9th EU Framework Programme: Input of the Czech Republic to
interim evaluation of Horizon 2020‘, který je pozicí ČR ke střednědobému hodnocení
rámcového programu Horizontu 2020 a zevrubným doporučením pro 9. rámcový program EK
(9.RP). Poziční dokument byl vypracován v návaznosti na akci Kulatý stůl k interim hodnocení
rámcového programu EU pro výzkum a inovace konanou dne 9. 3. 2017 v Praze a následnou
veřejnou debatu. Podle České republiky by se měl 9.RP zaměřit na celoevropskou přidanou
hodnotu, kterou je jednoznačně kolaborativní výzkum a obecně spolupráce ve VaVaI. V rámci
prvního pilíře „Vynikající věda“ ČR doporučuje, aby 9.RP zachoval princip excelence,
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rozpočet I. pilíře by ale měl být dle ČR proporcionálně navýšen tak, aby se zvýšila kriticky nízká
úspěšnost, a to bez ohledu na rozšiřování mechanismu pečeti excelence (Seal of Excellence) ze
strany členských států a asociovaných zemí. V rámci druhého pilíře „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je podle ČR třeba zaměřit se především na agendu průmyslu 4.0 (Industry 4.0) se
zvláštním zřetelem na robotiku a bezpečnost, především v oblasti digitalizace. ČR rovněž jasně
zdůrazňuje v rámci 3. pilíře a kolaborativních projektů doporučení posílit partnerství soukromého
a veřejného sektoru (Public-Private Partnership). Samostatné stanovisko je věnováno části „Šíření
excelence a rozšiřování účasti“. Česká republika navrhuje mj. některá nepřímá opatření, například
zavedení bonusů pro konsorcia, která budou mít geograficky vyváženější složení.
•

Celý dokument naleznete ZDE.

P OLI TI KA VAVAI / EVROPSKÁ P OLI TI KA VÝZKUM U
Letní škola INGSA/JRC o důkazech a politice 2017
•

Kdy: 6. 9. 2017 - 8. 9. 2017

•

Kde: Senec (Slovensko)

Ve dnech od 6. do 8. září 2017 organizuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC)
společně s Mezinárodní sítí pro vládní vědecké poradenství (INGSA) a Slovenskou akademií věd
třetí Letní školu o důkazech a politice v Senci (Slovensko). Letošní škola bude zaměřena na
migraci a demografické změny jako společnou oblast politického zájmu. Letní škola poskytuje
příležitost pro diskusi s tvůrci politik a vědci na téma lepšího a účinnějšího využití vědeckých
důkazů. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Prohlášení HLG/EIC:„Jakým způsobem může Evropa vést další vlnu inovací?“
Skupina inovátorů na vysoké úrovni (HLG) pro Evropskou radu pro inovace (European Innovation
Council - EIC) vydala prohlášení o záměru s názvem "How can Europe lead the next wave of
innovation? The role of the European Innovation Council." Prostřednictvím tohoto dokumentu
HLG deklaruje svou připravenost podporovat a poskytovat poradenství Evropské komisi při
přípravě EIC s cílem pomoci Evropě vést další vlnu inovací a zachovat si tak přední místo na
globální úrovni. Celé prohlášení naleznete zde.
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Hlasování EP o hodnocení H2020
V Evropském parlamentu se 13. 6. 2017 uskutečnilo konečné hlasování o hodnocení programu
Horizont 2020. Podle poslanců musí být H2020 založen na grantové podpoře a vyvážené
kombinaci malých, středních a velkých projektů. Kromě toho byly učiněny i některá doporučení
pro návrh dalšího rámcového programu FP9, jako je zvýšení rozpočtu ve výši 120 miliard EUR pro
FP9, opětovné zavedení dvoufázového hodnocení a priorita financování výzkumu změny klimatu
a infrastruktury pro sběr dat o klimatu. Poslanci schválili partnerství pro VaVaI ve Středomoří
(PRIMA partnership), které má za cíl rozšířit společná inovační řešení pro agro-potravinářské
systémy a vodní hospodářství. Další informace naleznete zde.

Výbor regionů vydal střednědobé hodnocení H2020
Výbor regionů (VR) vydal návrh stanoviska ke střednědobému hodnocení H2020 a a doporučení
pro 9.RP. Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDECC)
vyzývá k tomu, aby se politika VaVaI stala rozpočtovou a politickou prioritou a požaduje zvýšení
rozpočtu pro 9. RP na nejméně 120 miliard eur. Podle návrhu stanoviska je přidaná hodnota
rámcového programu založena především na jeho kolektivním rozměru, spolupráci a na jeho
schopnosti vytvářet inovační ekosystémy. Z tohoto důvodu by excelence měla být měřena nejen
s ohledem na její vědecký dopad, ale i na její schopnost vést k otevřeným a společným inovacím,
k rozvoji nových výrobků a služeb a k zajištění zaměstnanosti a blahobytu obyvatel měst
a regionů. Návrh stanoviska je k dispozici zde.

Budoucí scénáře politiky VaVaI
Evropská komise zveřejnila zprávu ‘New Horizons: Future Scenarios for Research and Innovation
Policies in Europe‘. Jedná se o výsledek foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky
VaVaI po roce 2030 (Beyond the Horizon: Foresight in support of future EU Research and
Innovation Policy BOHEMIA), podporované programem Horizont 2020. Zpráva popisuje možné
budoucí scénáře, kterým bychom mohli čelit po roce 2030, a navrhuje způsoby výzkumu na
vytvoření podmínek, aby Evropa nadále vzkvétala. Zpráva popisuje dva možné scénáře a to, buď
že trendy budou nekontrolovaně pokračovat, nebo že společnost bude jednat. Cílem zprávy je
podpořit diskusi o budoucí politice v oblasti VaVaI na úrovni EU. Další informace naleznete zde.
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Výzva pro externí hodnotitele projektů EIC
Evropská komise usiluje o rozšíření počtu odborných hodnotitelů pro Evropskou radu pro inovace
(European Innovation Council – EIC). Odborní hodnotitelé by měli být podnikateli, kteří založili
a rozšiřovali inovační podniky na evropské nebo celosvětové úrovni, investoři nebo odborníci
zapojeni do inovačního ekosystému, jako jsou obchodní školy, univerzity, inovační centra nebo
urychlovače. Program Horizont 2020 bude podporovat projekty inovátorů, výzkumných
pracovníků, podniků a malých a středních podniků působících v jakémkoli odvětví nebo
technologii v rámci pilotního projektu Evropské inovační rady. Více informací naleznete zde.

P OLI TI KA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUM N Ý PROSTOR / I N VESTICE DO VÝZKUM U
Rada schválila revizi MFF: navýšení H2020 o 200 milionů € v letech 2017-2020
Dne 20. června 2017 schválila Rada EU revidovaný víceletý finanční rámec na období 2014-2020
(multi-annual financial framework, MFF). Nařízení o MFF stanovuje maximální výši výdajů na
jednotlivé evropské politiky. Průběžný přezkum umožňuje s rozpočtovými položkami v rámci
limitů nařízení flexibilně hýbat podle vývoje politických priorit. Schválený přezkum počítá s
navýšením výdajů pro řešení nezaměstnanosti a migrační krize. V období 2017-2020 tak budou
podpořeny programy Horizont 2020 (200 milionů €), Erasmus + (100 milionů €) a Iniciativa na
podporu zaměstnanosti mladých lidí YEI (1,2 miliardy €), 3,94 miliard € půjde na řešení
migračních otázek, a to jak posílení bezpečnosti a zabezpečení vnějších hranic EU, tak na příčiny
migračních vln směřujících do Evropy.
•

Podrobnosti naleznete ZDE.

P OLI TI KA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUM N Ý PROSTOR / M EZIN ÁRODN Í SP OLUPR ÁCE

Summit EU - Čína
Na začátku června v rámci 19. summitu EU-Čína proběhl mezi těmito zeměmi již třetí dialog
o inovační spolupráci. Jedním z hlavních výsledků dialogu je dohoda o podpoře výzkumné
a inovační spolupráce s novým balíčkem stěžejních iniciativ zaměřených na oblasti potravin,
zemědělství a biotechnologie, životní prostředí a udržitelnou urbanizaci, povrchovou dopravu,
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bezpečnější a ekologičtější letectví a biotechnologie pro životní prostředí a lidské zdraví. Obě
strany zároveň souhlasily s podporou otevřené vědy a výměny osvědčených postupů v otevřeném
přístupu k publikacím a údajům z výzkumu a potvrdily zásadu reciprocity v přístupu
k vědeckotechnickým a inovačním zdrojům. Kromě toho byla rovněž přijata dohoda o obnovení
společného mechanismu pro výzkum a inovace mezi EU a Čínou. Další informace naleznete zde.

P OLI TI KA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUM N Ý PROSTOR / SPOLEČN É P ROGR AM OVANÍ
Katalog projektů JPI Urban Europe
Iniciativa společného programování (JPI) Urban Europe vydala nový katalog projektů. Katalog
poskytuje přehled všech 52 výzkumných projektů financovaných JPI Urban Europe, včetně těch,
které získali finanční podporu z poslední výzvy ERANET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF)
a popisuje nejnovější vývoj v oblasti řízení programu a souvisejících činností. Katalog je
k dispozici zde.

Stanovisko GPC k budoucnosti společného plánování
Skupina na vysoké úrovni pro společné plánování (GPC) vydala své stanovisko k "Budoucnosti
společného plánování při řešení společenských výzev (Future of Joint Programming to address
societal challenges )". Cílem skupiny bylo identifikovat hlavní výzvy a navrhnout opatření pro
budoucí rozvoj, a to jak z hlediska střednědobého hodnocení H2020, tak i z hlediska přípravy 9.
RP. Podle stanoviska by měl být evropský proces společného plánování v budoucnu posuzovaný
v širším měřítku tím, že bude v případě potřeby zahrnovat další partnerství veřejného sektoru
(P2P), jako například ERA-NET, EJP a iniciativy podle článku 185. Stanovisko je k dispozici zde.

Z D R OJ I N FOR M A CÍ : CZELO | Č ESK Á STY ČN Á K A N CEL ÁŘ P R O VÝ ZK UM , V Ý V OJ A I N OVA CE
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