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VÝZVA SPOLKOVÉHO MINISTERSTVA PRO VĚDU A VZDĚLÁVÁNÍ   
 

 

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání 

(BMBF) vydalo novou výzvu, která jako 

předchozí směřuje na německé subjekty, 

které mají partnery v zemích střední  

a východní Evropy.   

Termín pro podání projektů je do 18. září 2015,  

12 hod. Němečtí partneři mohou zažádat o podporu na max. 24 měsíců ve výši max. 80 000 eur. 

Více informací naleznete zde: 

Německá verze 

Anglická verze 

 

http://www.bmbf.de/foerderungen/28840.php
http://www.bmbf.de/_media/bbb_pdf/BMBF_Danube_Region_Call_2015.pdf
http://www.bmbf.de/_media/bbb_pdf/BMBF_Danube_Region_Call_2015.pdf
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Kontaktní osoba: 

 

Ivana Špeciánová 

E-mail: wiss-10@prag.auswaertiges-amt.de 

Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat – Oddělení pro hospodářství a vědu 

Deutsche Botschaft Prag – Německé velvyslanectví v Praze 

Vlašská 19, 118 01 Praha 1 

 

 

INFORMACE Z OP VVV  

 

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva „Podpora 

excelentních výzkumných týmů“ v rámci prioritní 

osy 1 OP VVV. Níže naleznete přehled 

nejdůležitějších informací vztahujících se k výzvě 

i odkaz na dokumenty k výzvě vydané MŠMT. 

 

Základní informace k výzvě: 

 Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2015 

 Datum ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2016 

 Alokace výzvy: 2 500 000 000 Kč 

 Oprávnění žadatelé: subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle 

bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2014/C198/01) 

 Způsob financování: ex-ante 

 Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: minimálně 5 % 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 40 mil. Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 250 mil. Kč 

 Datum pro zahájení projektu nejdřív možné od (tzn. vznik způsobilých výdajů možný od): 

1. 1. 2014 

mailto:wiss-10@prag.auswaertiges-amt.de
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 V této výzvě je zakázáno financování aktivit projektů Národního programu udržitelnosti  

I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a projektů velkých infrastruktur (LM). 

 Udržitelnost projektu: stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci 

Věcné zaměření výzvy: 

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit  

a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur 

pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí  

a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. 

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu  

a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového 

zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. 

Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly 

dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v atraktivních výzkumných směrech, 

minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru. Podpora bude směrovat 

zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení 

pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. Podporován bude 

strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se 

zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů 

projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.). 

Podporované aktivity: 

 Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením 

kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím 

přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center. 

 Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové 

výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce 

aplikovatelných výsledků. 

 Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké 

spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce.  

K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena 

dohodou o spolupráci. 

 Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – obecná část. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_obecna_cast.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_obecna_cast.pdf
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Popis vyloučených aktivit: 

 aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací 

pořízených přístrojů, 

 výstavba nových budov. 

Soulad projektu s Národní RIS3 strategií a/nebo jejími krajskými přílohami: 

Projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní 

RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu. 

Náležitosti žádosti o podporu: 

 Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ 

 Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou 

přílohy žádosti o podporu. 

 Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza. Žadatel ji vyplňuje jako 

součást žádosti o podporu v IS KP14+. 

 Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele 

nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření. 

 Lze domluvit osobní konzultace k přípravě žádosti na MŠMT. 

Informace o vyhlášení výzvy a všechny související dokumenty naleznete na stránkách Řídícího 

orgánu – MŠMT.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odbor přípravy OP VVV v sekci DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE (web MŠMT) 

zveřejnuje materiály pro žadatele a příjemce. V níže uvedených složkách naleznete podrobnější 

informace. 

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 

Pravidla pro publicitu 

Vzory dokumentů OP VVV 

Monitorovací indikátory OP VVV 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-indikatory-op-vvv


 

           8. číslo, ročník 2015 

5 

Analýza veřejné podpory OP VVV 

Monitorovací systém 2014+ 

Způsobilost mezd/platů OP VVV 

Odkazy a doporučení k problematice nejčastějších pochybení u VZ 
 

VÝZVY VISEGRAD FUND  

 

Visegrad Fund podporuje spolupráci mezi 

Českou republikou, Slovenskou republikou, 

Maďarskem a Polskem. Zapojení partnerů 

z těchto čtyř zemí je nezbytnou podmínkou 

pro podání projektu v rámci VF. 

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, 

Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů 

zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává  

v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.  

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby  

v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. 

Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny 

čtyři členské země.  

 1. Small Grants – termín odevzdání  1. 9. 2015 – z nich je možné financovat vědecko-výzkumnou 

spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/small-grants/. 

2. Strategic Grants – termín odevzdání 15. 9. 2015 – tyto dlouhodobé projekty slouží k naplnění 

alespoň jednoho ze stanovených strategických cílů  mezi zeměmi V4. 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/. 

3. Visegrad University Studies Grant (VUSG) – termín odevzdání 10. 11. 2015  která je cíleně 

určena pro veřejné vysoké školy ze sektoru V4. Hlavní podporovanou aktivitou je zavedení 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/analyza-verejne-podpory-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-system-2014
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/
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významných kurzů/obor/programů na partnerských univerzitách (sdílení kapacit, know how  

a lidských zdrojů). 

Více zde: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/. 

 

INFORMACE K AKCÍM V PROGRAMU INTERREG DANUBE  

 

Ve dnech 23. až 24. 9. 2015 se  

v Budapešti uskuteční tzv. kick-off 

workshop k novému programu 

Nadnárodní spolupráce Interreg 

DANUBE.  

 

Více informací o programu naleznete na stránkách http://www.dtpevent.eu/, kde je také 

možné se na workshop již nyní zaregistrovat.  

Organizátoři také již spustili tzv. partner search a registraci project ideas 

(http://www.dtpevent.eu/doc/Kick-off-concept-note.pdf) a vyzývají potenciální 

projektové žadatele o zaslání vyplněného formuláře do 4. září 2015 na e-mailovou adresu 

eloy.giron.gomez@ngm.gov.hu.  

Konečné znění programu Interreg DANUBE nyní čeká na své přijetí Evropskou komisí. Sekretariát 

programu v Budapešti vydal Internal Newsletter, který stručně shrnuje nejaktuálnější dění  

v programu od jeho posledního červnového jednání v Bratislavě. Newsletter je ke stažení zde: 

DTP_1stINternal.Newsletter_July2015.pdf.  

 

 

 

 

http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
http://www.dtpevent.eu/
http://www.dtpevent.eu/doc/Kick-off-concept-note.pdf
mailto:eloy.giron.gomez@ngm.gov.hu
http://www.msmt.cz/file/35423/
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GRANTY CANON FOUNDATION 

 

Evropská Nadace Canon, založena roku 1987, je 

filantropickou, grantovou institucí, která se aktivně 

podílí na podpoře mezinárodních vztahů ve vědě  

a kultuře mezi Evropou a Japonskem. Jejím cílem je 

poskytovat výzkumné granty postgraduálním 

studentům a badatelům. 

Nadace udělí  15 grantů vysoce kvalifikovaným výzkumníkům z Evropy a Japonska. Vítáni jsou 

kandidáti ze všech oblastí bádání. 

Požadavkem je obdržení doktorského titulu či vyššího než magisterského v posledních deseti letech. 

Evropští ocenění stráví výzkumné období v Japonsku a ti japonští zase v evropských institucích. 

Délka se pohybuje od tří měsíců do nejvýše jednoho roku. 

Pro přihlášení do jednoho z grantových projektů navštivte web Canon Foundation. 

Uzávěrka je stanovena na 15. září 2015. 

V případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu Suzy Cohen na e-mailu foundation@canon-

europe.com. 

Zdroj: www.culturelink.org. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NAZV KUS  

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 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 

http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
mailto:foundation@canon-europe.com
mailto:foundation@canon-europe.com
http://www.culturelink.org/
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pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 

v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství  

2012–2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2016. 

Zadávací dokumentace je pro zájemce dostupná od 13. srpna 2015. Veškeré informace 

najdete zde.  

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 

Aktivita Datum 

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 12. srpna  2015 

Začátek přijímání návrhů projektů 
13. srpna  2015 v 8.00 

hodin 

Uzávěrka přijímání návrhů 
25. září  2015 ve 12.00 

hodin 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 16. února  2016 

  

Materiály se budou přijímat v podatelně Ministerstva zemědělství od 13. srpna 2015 

do 25. září  2015 včetně – v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin, dne 25. září do 12.00 

hod.  

Softwarová přihláška pro zpracování návrhů projektů bude dostupná jako součást 

zadávací dokumentace pro uchazeče na internetové adrese https://nazv.mze.cz/ po 

celou dobu soutěžní lhůty. 

Dne 1. září 2015 od 9.30 hod. se bude na MZe (místnost č. 400) konat „Informační seminář pro 

uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu 

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 KUS“. 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-kus-verejna-soutez/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2015/
https://nazv.mze.cz/
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE PO MOŽNOSTECH EVROPSKÉHO 

FINANCOVÁNÍ  

  

Itálie zveřejnila praktického průvodce, který umožňuje 

získat přehled o prakticky všech příležitostech 

financování (nejen vědy a techniky) z prostředků EU. 

Popsány jsou nejen Horizont 2020, ale i další známé  

i méně známé programy jako COSME, Erasmus+, 

Connecting Europe Facility, EU programme for 

employment, Galileo, Pericles, Hercules, Custom, 

Fiscalis a další.  

Každý z programů je popsán svými všeobecnými a specifickými cíli, kontakty, nástroji pro 

implementaci, seznamem států a partnerů, kteří mohou do programu vstupovat a rozpočtem. Jsou 

uvedena i data pro Evropu, týkající se počtu obyvatel a rozpočtu. Průvodce je velmi důležitým 

dokumentem, který se může stát výborným doplňkem ke všem dokumentům, které jsou již pro 

účastníky k dispozici. 

Tento snadno čitelný a praktický nástroj s jasnou tematickou strukturou Vám umožní rychle najít 

informace o programových cílech, partnerstvích a rozpočtu. Předchozí vydání příručky 2014, 

stažené v tisících výtisků, bylo obohaceno o nové aktuální informace o dostupných finančních 

prostředcích EU. 

 

Po krátkém úvodu o programových prioritách a typech dostupných příspěvků EU, poskytuje čtenáři 

každá část užitečné odkazy na všechny oficiální dokumenty, aby se zabránilo riziku, že se čtenář 

ztratí v bludišti informací o programech EU. 

 

Tato publikace je distribuována prostřednictvím Asociace evropských projektů (EPA) a jeho 

Národním kontaktním místem pro Itálii, EuGen ve spolupráci s ES.com - Esprit Communautaire, 

Mezinárodním univerzitníminstitutem pro evropská studia, Evropskou akademií pro vzdělávání  

a sociální výzkum a Cittalia – ANCI Research Foundation. 

  

Dokument je zatím ke stažení v anglické nebo v italské verzi ZDE nebo na portálu evropský výzkum 

zde. 

http://v2014.my-europa.eu/index.php/downloads
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/dokumenty/2eu-funding-opportunities-2014-2020-prakticky-pruvodce
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 

 

Ve dnech 15. 7. až 14. 8. 2015 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 

Horizont 2020  

 Část I – Vynikající věda  

o Evropská rada pro výzkum 

o Akce Marie Skłodowska-Curie 

o Výzkumné infrastruktury 

 Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

o Základní a průmyslové technologie  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-9
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-20
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-24
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-32
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-36
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-37
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 Inovace v malých a středních podnicích (MSP) 

o Část III – Společenské výzvy  

 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 

 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

 Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy 

o Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti 

o Část VI – Nejaderné přímé akce JRC 

o Evropský inovační a technologický institut 

o Finanční otázky, IPR a řízení projektů 

 Další programy a nástroje  

o COST 

o Vzdělávání, Erasmus+ 

o EURATOM 

o Ostatní 

 Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-50
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-58
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-59
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-63
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-212
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-216
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-220
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-228
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-232
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-71
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-67
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-75
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-10
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-79
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-91
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-99
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-240
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-11
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o Výzvy  

 Horizont 2020 

 Ostatní 

o Místa, stipendia, stáže  

 Česká republika 

 Politika VaVaI  

o Evropská politika výzkumu 

o Evropský výzkumný prostor  

 Hodnocení výzkumu 

 Mobilita a lidské zdroje 

 Společné programovaní 

o Další evropské iniciativy  

 Evropská inovační partnerství 

 Evropské technologické platformy 

 

 

PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNŮ K VÝZVÁM H2020 (PRACOVNÍ PROGRAMY 2016–2017) 

Během podzimu 2015 Evropská komise v Bruselu organizuje informační dny, na kterých představí 

pracovní programy H2020 na období 2016–2017 s podrobnou prezentací jednotlivých výzev a témat 

mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-103
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-104
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-108
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-116
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-117
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-12
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-248
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-129
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-130
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-142
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-146
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-158
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-159
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%208/143.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%2022.%207.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-163
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pro podávání projektových návrhů. Pokud není uvedeno jinak, součástí informačního dne je  

i partnerská burza. Zde naleznete chronologický přehled, který průběžně aktualizujeme. 

Energetika (SC3) 

14.–15. 9. 2015 

Informační den ke společenské výzvě „Zajištěná, čistá a účinná energie“ 

Registrace uzavřena, možnost zapsat se na čekací listinu. 

Brokerage Event k SC3 (Technologie v energetice) 

16. 9. 2015 

Samostatná registrace otevřena do 8. 9. 2015 

EURATOM 

15. 9. 2015  

Euratom Fission Info Session 

Vyplněný registrační formulář je nutné zaslat do 31. 7. 2015 na adresu RTD-EURATOM-

INFO–DAY@ec.europa.eu 

Zdraví (SC1) 

18. 9. 2015 

Informační den ke společenské výzvě „Zdraví, demografická změna a dobré životní 

podmínky“. Partnerská burza se uskuteční den předem, 17. 9. 2015, víze informací zde. 

Životní prostředí (SC5) 

21. 9. 2015  

Informační den ke společenské výzvě „Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů 

a surovin“ 

PPPs 

16. 10. 2015 

Informační den k partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (PPPs) – Factories of the 

Future, Green Cars a Energy–Efficient Buildings 

Doprava (SC4) 

5. 11. 2015 

Informační den ke společenské výzvě "Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava" 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0B56FA95-AFE0-D63B-DD0527FE301EC26C
https://www.b2match.eu/energycall2016
http://www.czelo.cz/files/Euratom-Info-Day-15-09-2015-registration-form_2.doc
mailto:RTD-EURATOM-INFO–DAY@ec.europa.eu
mailto:RTD-EURATOM-INFO–DAY@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7D40D51-D46B-4380-10F77F883742A8BA
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
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Vesmír (Část II, Vedoucí postavení v průmyslu, základní a průmyslové technologie)  

9. až 10. 11. 2015 

Informační den k oblasti Vesmír  

NB: Předběžný informační den k oblasti Vesmír se koná ve Varšavě (Polsko) ve dnech  

28. až 29. 9. 2015 

Zemědělství (SC2) 

24. až 27. 11. 2015 

Informační dny ke společenské výzvě „Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a 

bioekonomika“ 

 

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

ERC+ Proof-of-Concept granty uděleny 45 vynikajícím vědcům 

Evropská rada pro výzkum (ERC) udělila granty 45 vynikajícím vědcům na podporu komercializace 

výsledků jejich výzkumů. Jedná se o výzvu Proof of Concept (PoC), která je otevřena výhradně 

držitelům ERC grantů. V rámci prvního kola bylo oceněno 45 výzkumníků z 13 zemí. V současnosti 

probíhá hodnocení projektů podaných ve druhé výzvě, uzávěrka třetího kola výzvy je 1. října 2015. 

Seznam vybraných projektů naleznete v tiskové zprávě zde, odkaz na aktuálně otevřenou výzvu 

PoC je k dispozici na stránkách Účastnického portálu zde. 

V rámci právě uveřejněného pracovního programu ERC pro rok 2016,  byla vyhlášena výzva pro 

podávání žádostí o ERC Starting granty 2016 (pro vědce 2–7 let po PhD, uzávěrka 17. 11. 2015) 

a 15. 10. 2015 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2016 

(pro vědce, kteří mají 7–12 let po PhD., uzávěrka 2. 2. 2016). 

Granty ERC jsou určeny pro poměrně malý segment skutečně nejlepších výzkumníků. Profil 

žadatele by měl co nejvíce odpovídat profilu úspěšných žadatelů (publikuje v předních 

mezinárodních recenzovaných časopisech bez podílu Ph.D. školitele a jako hlavní autor, je zván na 

plenární přednášky nebo jako hlavní řečník na významných konferencích, které ovlivňují a formují 

daný obor, získal vědecká ocenění, má významnou mezinárodní zkušenost, zkušenost se získáváním 

a řízením grantů, s výukou a vzděláváním Ph.D. studentů, apod.). Pracovní program ERC pro rok 

2016. 

 

https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-brussels
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-warsaw
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_poc_2015_first_results.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

10. ročník Evropské noci vědců  

 Kdy: 23. 9. 2015 10:00–22:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 23. září 2015 se bude v celé Evropě konat již desátý ročník tradiční Noci vědců. Jedná se  

o iniciativu Akcí Marie Sklodowska Curie, programu zaměřeného na mobilitu, další vzdělávání a růst 

vědeckých pracovníků. Cílem akce je přiblížit vědce a jejich výzkumné projekty širšímu publiku.  

V Bruselu se akce bude konat v parku Cinquentenaire. Více informací naleznete zde. 

 

ZMĚNA DATA – Informační den o čl. 32 grantové dohody H2020 a o Chartě a Kodexu 

výzkumných pracovníků 

 Kdy: 29. 10. 2015 08:30–17:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. října 2015 se v Bruselu koná informační den o HR strategii ve vědě a výzkumu (HRS4R), 

konkrétně o plnění článku 32 Obecné grantové dohody s více příjemci pro H2020 (Nábor a pracovní 

podmínky výzkumných pracovníků) a dále o způsobech provádění závazků obsažených v Chartě 

pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro příjem výzkumných pracovníků. Cílem akce je 

informovat vědeckou obec o zásadách Charty a Kodexu (C & C) v zájmu harmonizace HR strategie 

ve vědě a výzkumu, neboť plnění těchto závazků je jedním z kritérií při posuzování projektových 

návrhů. Dopolední program bude věnován obsahu článku 32. a C & C, odpolední program 

technikáliím o provádění těchto textů. Více informací včetně registračního formuláře naleznete zde. 

Upozornění: datum konání akce bylo změněno z 8. na 29. října 2015. 

Příští uzávěrky programu BEWARE FELLOWSHIP  

Program BEWARE Fellowships (BElgium WAllonia REsearch) si klade za cíl přilákat do výzkumných 

středisek ve Valonsku a Bruselu zahraniční výzkumné pracovníky. V součinnosti s programem 

COFUND a od roku 2015 nabízí v příštích pěti letech dvě kategorie financování výzkumu: BEWARE 

FELOWSHIPS Industry a BEWARE FELLOWSHIPS Academia. Výzvy jsou otevřeny všem výzkumným 

oborům, přičemž žadatelé musí zdůraznit inovativní aspekty své činnosti či schopnost zajistit 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2015/0428-science-wonderful_en.htm
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
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transfer technologií. Ve valonském regionu a v Bruselu v současnosti působí nadnárodní podniky  

a výzkumná střediska zaměřená na zemědělsko-potravinářský průmysl, vědy o živé přírodě, 

dopravu a logistiku, letectví, kosmonautiku, strojírenství, nové materiály, biomedicínu, stavebnictví 

a IKT. Uzávěrky programu v obou kategoriích jsou naplánovány na 30. září a dále na 30. listopadu 

2015. Více informací o programu včetně přihlašovacích on-line formulářů do obou kategorií 

(Academia a Industry) naleznete pod tímto odkazem. 

Záznam ze setkání pracovní skupiny IGLO MSCA o programu COFUND 

Dne 9. července 2015 se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny IGLO pro Akce Marie 

Sklodowska Curie o posledním vývoji programu COFUND. Julie Sainz (DG EAC) ve své prezentaci 

představila program COFUND, jeho fungování v H2020 a synergie s fondy ESIF a ERDF. Jako příklad 

zdařilého využití programu spolu se strukturálními a investičními fondy byl zmíněn program 

SoMoPro Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (Thinking big: Czech success story). 

Program COFUND bude tématem konference pořádané ve dnech 10. až 11. 12. 2015  

v Lucemburku. Záznam ze setkání pracovní skupiny naleznete zde. 

Stáže Marie Skłodowska Curie v rámci programu [PEGASUS]² 

Vlámská výzkumná nadace (Research Foundation – Flanders – FWO) informovala, že nový program 

[PEGASUS]² na podporu stážistů v postdoktorandském studiu bude zahájen dne 25. září 2015. 

Program je spolufinancován Evropskou komisí v rámci akcí Marie Skłodowska Curie a bude 

poskytovat tříleté výzkumné granty se zahájením realizace v roce 2016. Cílem programu je přivést 

excelentní výzkumníky na pracoviště ve Vlámsku, umožnit jejich vysílání a zajistit nejlepší podmínky 

pro jejich kariérní rozvoj. Více informací naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Workshop "Energy for Sustainable Science at Research Infrastructures" 

 Kdy: 29. 10. 2015–30. 10. 2015  

 Kde: Hamburg (Německo) 

Workshop "Energy for Sustainable Science at Research Infrastructures" se koná ve dnech 29.–30. 

října 2015 v Hamburku (Německo). Cílem je identifikovat výzvy, osvědčené postupy a politiky pro 

udržitelná řešení ve výzkumných infrastrukturách. Workshop také umožní setkání mezinárodních 

odborníků zaměřených na udržitelnost, zástupců výzkumných infrastruktur a další zapojených 

http://bit.ly/KHDYxY
http://www.czelo.cz/files/Julia-Sainz-MSCA-COFUND-IGLO-20150709.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-library/success-stories/items/cofund_thinking_big_en.htm
http://www.czelo.cz/files/09-07-2015-IGLO-WG-MSCA-COFUND-FYI.pdf
http://www.fwo.be/en/press/press-releases/2015/fwo-gets-63-million-euros-european-support-for-%5Bpegasus%5D%C2%B2-programme/
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subjektů z celého světa. Cíle workshopu zahrnují zvyšování energetické účinnosti systémů, 

optimalizaci, skladování a úspory, otázky řízení a možná budoucí technologická řešení a nástroj pro 

efektivní spolupráci. Více informací naleznete zde. 

Evropská charta pro přístup k výzkumným infrastrukturám 

Evropská komise zveřejnila Evropskou chartu pro přístup k výzkumným infrastrukturám (European 

Charter for Access to Research Infrastructures). Dokument shrnuje zásady a pokyny na jejichž 

základě mohou být upraveny pravidla a podmínky přístupu k výzkumným infrastrukturám. Charta 

je určena výzkumným infrastrukturám a byla připravena Evropskou komisí, společně s Evropským 

fórem pro výzkumné infrastruktury (European Forum on Research Infrastructures – ESFRI),  

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) a dalšími zainteresovanými subjekty. Více informací 

naleznete zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

12. Mezinárodní konference aplikované statistiky 

 Kdy: 20. 9. 2015 09:00–23. 9. 2015 18:00  

 Kde: Bled (Slovinsko) 

Ve dnech 20. až 23. září se ve slovinském městě Bled koná 12. mezinárodní konference aplikované 

statistiky. Pořádá ji Slovinská statistická společnost a Univerzita v Lublani ve spolupráci se 

Slovinským statistickým úřadem. Cílem 12. ročníku konference je shromáždit vědce zabývající se 

statistikou, datové analytiky a další odborníky z příbuzných oborů a představit jejich výzkumné 

aktivity. Interdisciplinární přístup a příspěvky z aplikovaných disciplín jsou vítány. V rámci 

konference proběhne workshop na téma Research Data Management Planning. Podrobnější 

informace jsou dostupné zde. 

Konference o chemii, materiálech a osvětlení 

 Kdy: 21. 9. 2015–23. 9. 2015  

 Kde: Bologna (Itálie) 

Ve dnech 21.–23. září 2015 se v Boloni (Itálie) uskuteční konference věnovaná chemii, materiálům 

a osvětlovacím technologiím. Akce kromě vystoupení mezinárodních odborníků z vědecké  

http://erf.desy.de/energyworkshop
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2015_charterforaccessto-ris.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2015_charterforaccessto-ris.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=access_ri
http://conferences.nib.si/AS2015/
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i průmyslové oblasti, nabídne i příležitost k obeznámení se s výsledky probíhajících výzkumů  

a nejmodernějšími technologiemi ve vývoji materiálů, zařízení a aplikací pro osvětlení. Konference 

je zpoplatněna, více informací o registraci a programu naleznete zde. 

Mezinárodní informační den k oblasti Vesmír (Varšava) 

 Kdy: 28. 9. 2015 09:00–29. 9. 2015 18:00  

 Kde: Varšava (Polsko) 

Ve dnech 28. až 29. 9. 2015 Evropská komise a COSMOS2020 (síť národních kontaktních 

pracovníků (NCP) pro oblast Vesmír) pořádají ve Varšavě (Polsko) informační den k pracovnímu 

programu 2016–2017 oblasti Vesmír (součást 2. pilíře H2020), a to ještě před jeho oficiálním 

zveřejněním 9. 11. 2015 v Bruselu (Oficiální mezinárodní informační den k oblasti Vesmír v Bruselu). 

Účastníci se seznámí s předběžnou verzí jednotlivých témat, dostanou metodická doporučení na 

vypracování projektových návrhů a na partnerské burze budou moci oslovit možné partnery. 

Podrobnosti  

a odkaz na registrační formulář naleznete zde. 

Konference „Making more of Bioeconomy R&D Result“ 

 Kdy: 6. 10. 2015–7. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Konference „Making more of Bioeconomy R&D Result“ se koná ve dnech 6. a 7. října 2015 v Bruselu 

a organizuje ji projekt ProBIO. Cílem konference je zpřístupnit výsledky výzkum realizovaného  

v oblasti bioekonomiky v rámci projektů financovaných z programů 7. RP a Horizont 2020, dále 

debatovat metodiky a diskutovat budoucí rozvoj představených konceptů. Více informací naleznete 

zde. 

Výroční akce ETP pro nanomedicínu 2015 

 Kdy: 12. 10. 2015–14. 10. 2015  

 Kde: Dublin (Irsko) 

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (European Technology Platform for 

Nanomedicine) ve spolupráci s ENATRANS a Trinity College Dublin organizují výroční akci a valné 

shromáždění ve dnech 12.–14. října 2015 v Dublinu (Irsko). Cílem akce je představení osvědčených 

http://www.cml2015.it/
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-brussels
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-warsaw
http://www.probio-project.eu/pdf/probio_poster_event_4lq.pdf
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praktik, nových služeb a definovaní strategie nanomedicíny v oblasti dostupných technologií pro 

zdravotnictví. Více informací o programu a registraci je dostupných zde. 

Fakuma 2015 – Partnerská burza v oblasti zpracování plastů 

 Kdy: 14. 10. 2015  

 Kde: Friedrichshafen (Německo) 

The Enterprise Europe Network organizuje 14. října 2015 partnerskou burzu, která se uskuteční 

rámci mezinárodního veletrhu Fakuma 2015 ve Friedrichshafenu (Německo). Akce bude zaměřena 

na oblast zpracování plastů a nabídne účastníkům jak nové obchodní příležitosti, tak možnost 

navázání spolupráce či budoucího partnerství v této oblasti. Registrace je otevřena do 1. října 2015. 

Více informací, včetně registrace, naleznete zde. 

 

Workshop k inovačním voucherům pro využití ICT  

 Kdy: 14. 10. 2015 09:00–10:45  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 14. října 2015 bude v Bruselu v rámci akce Open Days – 13. týden Evropských regionů a měst 

DG Connect pořádat workshop věnovaný celoevropské iniciativě inovačních voucherů na podporu 

využívání ICT v podnikatelském prostředí. (ICT Innovation Vouchers Scheme for Regions). Jedná 

se o jeden z nástrojů, jimiž jsou na regionální úrovni podporovány mikropodniky a MSP tak, aby 

pomocí nástrojů digitální ekonomiky maximálně zhodnotily svůj potenciál a zvýšily svou 

konkurenceschopnost. Projekt byl doposud úspěšně implementován pouze v omezeném počtu 

regionů, nyní se bude rozšiřovat do dalších regionů a členských států. Podrobnější informace  

a registrační formulář naleznete pod tímto odkazem. 

 

Mezinárodní konference SPACE week in Rome – 2015 

 Kdy: 21. 10. 2015 09:30–23. 10. 2015 18:00  

 Kde: Řím (Itálie) 

Ve dnech 21.–23. října 2015 se v Římě koná konference "SPACE week in Rome – 2015". Akci 

pořádá italské národní informační centrum pro VaVaI APRE s podporou ministerstva školství, vědy 

http://www.etp-nanomedicine.eu/public/news-events/events/etpn-annual-event-2015
https://www.b2match.eu/fakuma2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme-regions
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/implementing-ict-innovation-vouchers-foster-innovation-and-boost-business-development-smes-open
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a výzkumu (MIUR) a ve spolupráci s italskou vesmírnou agenturou (ASI). Program bude věnován 

obsahu výzev k podávání projektových návrhů v oblasti SPACE v novém pracovním programu 

Horizont 2020 na období 2016–2016 a dále užitečným informacím a novinkám v programech 

COPERNICUS a GALLILEO. Organizátoři zvou profesionály z akademické sféry a průmyslového 

sektoru k účasti na konferenci, sdílení a šíření aktuálních vědeckých poznatků v dané oblasti. 

Registrace je otevřena do 1. 10. 2015. Více informací je k dispozici zde.  

 

Oficiální mezinárodní informační den k oblasti Vesmír (Brusel) 

 Kdy: 9. 11. 2015 09:00 – 10. 11. 2015 18:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 9. až 10. listopadu 2015 pořádá Evropská komise a COSMOS2020 (síť národních 

kontaktních pracovníků pro oblast Vesmír) v Bruselu oficiální informační den k oblasti Vesmír 

(součást 2. pilíře H2020) za účasti autorů pracovního programu pro období 2016–2017. Jedná se 

o druhý informační den (předběžná verze WP byla představena ve dnech 28. až 29. 9. 2015 ve 

Varšavě). Program bude soustředěn na obsah výzvy, (a to jak formou přehledu, tak detailního 

popisu jednotlivých témat), pravidla účasti, příslušné nástroje v oblasti inovací (např. SME 

instrument či FTI) a mezinárodní spolupráci. Na partnerské burze budou mít účastníci prostor  

k vlastní prezentaci a navazování bi/multilaterálních kontaktů. Více informací a registrace naleznete 

zde. 

Nová webová stránka pro evropské startupy 

Platforma Startup Europe, fungující pod Evropskou komisí a usilující se o vytvoření vhodného 

prostředí pro podnikatele v oblasti webu, informačních a komunikačních technologií, spustila novou 

webovou stránku, která poskytuje prostor pro sjednocení evropských technologických startupů. 

Nová stránka přináší informace o tom, jak se startupy mohou zapojit do infrastruktury, aktivit  

a online kurzů anebo získat nové partnery v celé Evropě. Odkaz na stránku naleznete zde. 

 

PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNŮ K VÝZVÁM H2020 (PRACOVNÍ PROGRAMY 2016–2017) 

Během podzimu 2015 Evropská komise v Bruselu organizuje informační dny, na kterých představí 

pracovní programy H2020 na období 2016–2017 s podrobnou prezentací jednotlivých výzev a témat 

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy/registration
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vesmir/akce/mezinarodni-informacni-den-k-oblasti-vesmir-varsava
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-brussels
http://startupeuropeclub.eu/
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pro podávání projektových návrhů. Pokud není uvedeno jinak, součástí informačního dne je  

i partnerská burza. Zde naleznete chronologický přehled, který průběžně aktualizujeme. 

 

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

Spuštěn IPR SME Helpdesk pro Latinskou Ameriku 

Od 7. července 2015 došlo k výraznému rozšíření služeb nabízených v rámci Mercosur IPR SME 

Helpdesk (Technická služba pro práva k duševnímu vlastnictví), který nyní zahrnuje více než  

18 zemí Latinské Ameriky, včetně Mexika, Kolumbie a Peru. Tato rozšířená působnost s sebou 

přinesla změnu v názvu projektu na Latin America IPR SME Helpdesk. Více informací naleznete zde. 

Publikace – hodnocení dosavadních výsledků iniciativy I4MS 

Evropská komise vydala publikaci hodnotící dosavadní fungování iniciativy I4MS (ICT Innovation 

for Manufacturing SMEs). Iniciativa I4MS byla vytvořena Evropskou komisí v červnu 2013  

s rozpočtem 77 milionů Euro. Jejím cílem je pomoci výrobnímu sektoru využívat nejnovějších 

pokroků v informačních a komunikačních technologiích a vytvářet převážně přeshraniční vazby  

a navazovat vzájemně výhodnou spolupráci mezi výzkumnými centry a podniky. Publikace 

Enhancing the digital transformation of the European manufacturing sector. First successes je volně 

dostupná. Další informace jsou dostupné zde. 

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

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

H2020 partnerská burza k SC1 

 Kdy: 17. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 17. září 2015 se uskuteční v Bruselu partnerská burza zaměřená na vyhledávání potenciálních 

partnerů do projektů H2020 v oblasti Zdraví (SC1) v tématech pro období 2016–2017. Na 

partnerskou burzu navazuje informační den (18. září 2015), kde budou představeny témata výzev 

v pracovním programu Zdraví 2016–2017. Více informací o partnerské burze naleznete zde. 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/prehled-informacnich-dnu-k-vyzvam-h2020-pracovni-program-2016
http://mercosur-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-ict-manufacturing-smes
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-ict-manufacturing-smes
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-29/i4ms_v11_print_10310.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/innovation-manufacturing-smes-i4ms-initiative-enhancing-digital-transformation-european
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni-podminky/akce/info-den-k-vyzve-zdravi-demograficka-zmena-a-dobre-zivotni
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7D40D51-D46B-4380-10F77F883742A8BA
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PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNŮ K VÝZVÁM H2020 (PRACOVNÍ PROGRAMY 2016–2017) 

Během podzimu 2015 Evropská komise v Bruselu organizuje informační dny, na kterých představí 

pracovní programy H2020 na období 2016–2017 s podrobnou prezentací jednotlivých výzev a témat 

pro podávání projektových návrhů. Pokud není uvedeno jinak, součástí informačního dne je  

i partnerská burza. Zde naleznete chronologický přehled, který průběžně aktualizujeme. 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Konference Bioenergy 2015 

 Kdy: 2. 9. 2015–4. 9. 2015  

 Kde: Jyvaskyla (Finsko) 

Konference Bioenery 2015 se koná 2. až 4. září 2015 v Jyvaskyla (Finsko). Konference je zaměřena 

na faktory ovlivňující v budoucnosti bioenergetiku a moderní technologie založené na biologických 

materiálech a možná řešení. Téma zahrnuje logistické systémy, management, celkový nákupní 

řetězec, efektivitu energetických trhů a další trendy ovlivňující lesnictví, zemědělství, průmysl  

a klima. Účast na konferenci je zpoplatněna, více informací naleznete zde. 

7. seminář výzkumného programu WoodWisdom-Net 

 Kdy: 14. 9. 2015–15. 9. 2015  

 Kde: Duebendorf (Švýcarsko) 

Výzkumný program výzkumného programu WoodWisdom pořádá sedmý výroční seminář ve dnech 

14. až 15. září 2015 v Duebendorf (Švýcarsko). Cílem semináře je diskutovat první výsledky 

projektů, výměna informací a networking mezi projekty a zainteresovanými subjekty a získání 

zpětné vazby na budoucí vývoj výzkumného programu WoodWisdom-Net. Jedná se o první seminář 

čtvrté společné výzvy výzkumného programu WoodWisdom-Net s termínem předkládání 

projektových návrhů v roce 2013. Více informací naleznete zde. 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/prehled-informacnich-dnu-k-vyzvam-h2020-pracovni-program-2016
http://www.bioenergyevents.fi/
http://www.woodwisdom.net/seminar-14-15-sept-2015/
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Konference „Making more of Bioeconomy R&D Result“ 

 Kdy: 6. 10. 2015–7. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Konference „Making more of Bioeconomy R&D Result“ se koná ve dnech 6. a 7. října 2015 v Bruselu 

a organizuje ji projekt ProBIO. Cílem konference je zpřístupnit výsledky výzkum realizovaného  

v oblasti bioekonomiky v rámci projektů financovaných z programů 7. RP a Horizont 2020, dále 

debatovat metodiky a diskutovat budoucí rozvoj představených konceptů. Více informací naleznete 

zde. 

Národní informační den ke společenským výzvám SC2 a SC5 

 Kdy: 8. 10. 2015  

 Kde: Praha (Česká republika) 

Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze spolupořádají Národní 

informační den ke společenským výzvám SC2 (Food security, sustainable agriculture, marine 

research and the bio-economy) a SC5 (Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials). Součástí programu je i prezentace činností a služeb kanceláře CZELO. Zájemci se mohou 

registrovat do 30. 9. 2015. Více informací naleznete zde. 

Výzva pro experty EIP v oblasti zemědělství 

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership on 

Agricultural Productivity and Sustainability – EIP-AGRI) hledá experty do tří nových tzv. Focus 

Groups: Mixed farming systems: livestock/cash crops; Benchmarking of farm productivity and 

sustainability performance and Reducing emissions from cattle farming. Činnost tzv. Focus Groups 

bude zahájena v říjnu 2015 a prezentování jejich výstupů a doporučení se očekává 12 měsíců od 

zahájení. Zájemci z řad výzkumníků, zemědělských odborníků a poradců mohou vyplnit on-line 

aplikační formulář do 7. září 2015. Více informací je k dispozici zde 

 

 

http://www.probio-project.eu/pdf/probio_poster_event_4lq.pdf
http://www.tc.cz/cs/akce/narodni-informacni-den-ke-spolecenskym-vyzvam-sc2-a-sc5
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_focus_groups_call_text_fg_16-18.pdf


 

           8. číslo, ročník 2015 

24 

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

ENERGIE 

Konference Bioenergy 2015 

 Kdy: 2. 9. 2015–4. 9. 2015  

 Kde: Jyvaskyla (Finsko) 

Konference Bioenery 2015 se koná 2. až 4. září 2015 v Jyvaskyla (Finsko). Konference je zaměřena 

na faktory ovlivňující v budoucnosti bioenergetiku a moderní technologie založené na biologických 

materiálech a možná řešení. Téma zahrnuje logistické systémy, management, celkový nákupní 

řetězec, efektivitu energetických trhů a další trendy ovlivňující lesnictví, zemědělství, průmysl  

a klima. Účast na konferenci je zpoplatněna, více informací naleznete zde. 

Konference Energy from Chemical Fuels 2015 

 Kdy: 5. 10. 2015 až 6. 10. 2015  

 Kde: Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Znalostní a inovační společenství (KIC) KIC InnoEnergy Evropského inovačního a technologického 

institutu (EIT) pořádá třetí evropskou konferenci zaměřenou na energii z chemických paliv. Letošní 

konference se zaměří na spolupráci a nápady, jak pokročit v největších výzvách a příležitostech EU 

v oblasti udržitelné energetiky. Klíčovými tématy konference budou např. elektřina z plynů  

a kapalin, alternativní využití odpadů, budoucí výzvy a příležitosti pro decentralizované energetické 

systémy. Více informací naleznete zde. 

Info den k výzvě Smart Cities and Communities 

 Kdy: 6. 11. 2015 09:00–18:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 6. listopadu 2015 se v Bruselu bude konat Info den na téma „Smart Cities and Communities“ 

pod společenskou výzvou Zajištěná, čistá a účinná energie v pracovním programu Horizontu 2020 

na období 2016–2017. Evropská komise (DG ENER, DG RTD, DG CNECT) a agentura INEA 

(Innovation & Networks Executive Agency) na něm zájemcům o předložení projektového návrhu 

představí topic, postup účasti a metody k vypracování projektového návrhu. Účastníci budou mít 

http://www.bioenergyevents.fi/
http://www.kic-innoenergy.com/event/energy-from-chemical-fuels-2015/
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příležitost navazovat užitečné kontakty. Povinná registrace bude otevřena během září 2015. Více 

informací bude zveřejňováno průběžně zde. 

Veřejná konzultace k energetické účinnosti v agribusinessu 

ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic 

Development) společně s EfficiencyKNow zahájila veřejnou mezinárodní konzultaci k energetické 

účinnosti v tzv. agribusinessu (propojení aspektů energetiky, životního prostředí, 

konkurenceschopnosti a venkovských rozvojových politik). Cílem konzultací je zvýšit povědomí  

o dané problematice a přimět zainteresované aktéry reflektovat dosažené závěry při implementaci 

environmentální udržitelnosti a energetické účinnosti v agribusinessu. Výsledek konzultací bude  

s ohledem na konferenci OSN COP 2015 v Paříži k dispozici poslancům Evropského parlamentu  

a Evropské komisi. Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 31. srpna 2015. Více informací, včetně online 

dotazníku, naleznete zde. 

Záznam z akce: Propojení německého plánu energetického přechodu Energiewende  

a Energetické unie 

Dne 2. července 2015 se v Bruselu uskutečnila konference Energiewende meets Energy Union: 

Towards integration and sustainability, věnující se propojení německého plánu energetického 

přechodu směrem k obnovitelným zdrojům Energiewende a Energetické unie navržené Evropskou 

komisí. Akci pořádalo Zastoupení regionu Bavorska při EU ve spolupráci s Euro-CASE. Záznam  

z akce naleznete zde. 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Info den k výzvě Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Kdy: 5. 11. 2015 09:00–19:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 5. listopadu 2015 se v Bruselu uskuteční informační den ke společenské výzvě programu 

Horizont 2020 věnované inteligentní, ekologické a integrované dopravě (SC4). Na programu bude 

obsah pracovního programu (Work programme) pro období 2016–2017, informace o postupu při 

vypracovávání projektů a představení konkrétních výzev k předložení projektových návrhů ve třech 

oblastech: Mobilita pro růst, Zelená vozidla a Podpora malých podniků a jejich cesty k realizaci 

http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/smart-cities-communities-info-day-be-held-6-november-brussels
http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/international-public-consultation-questionnaire/
http://www.czelo.cz/files/2.7.-Energiewende-meets-Energy-union.pdf
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inovací v oblasti dopravy. Další možnosti zapojení do programu (tendrová výběrová řízení apod.) 

budou zveřejněny průběžně. Povinná registrace bude otevřena v září 2015, je vhodné se 

zaregistrovat co nejdříve. Více informací naleznete zde. 

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

 

Informační den společenská výzva „Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů 

a surovin 

 Kdy: 21. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Informační den společenské výzvy Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin 

(SC 5) se bude konat 21. září 2015 v Bruselu (Belgie). Dopolední část je zaměřena na prezentaci 

nového pracovního programu potenciálním žadatelům včetně poskytnutí návodu k přípravě  

a předkládání projektových návrhů. Odpolední část je rozdělena na osm paralelních sekcí 

zaměřených na vybraná témata a networking. Více informací naleznete zde. 

Národní informační den ke společenským výzvám SC2 a SC5 

 Kdy: 8. 10. 2015  

 Kde: Praha (Česká republika) 

Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze spolupořádají Národní 

informační den ke společenským výzvám SC2 (Food security, sustainable agriculture, marine 

research and the bio-economy) a SC5 (Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials). Součástí programu je i prezentace činností a služeb kanceláře CZELO. Zájemci se mohou 

registrovat do 30. 9. 2015. Více informací naleznete zde. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/easme/en/news/join-us-information-day-2016-calls-proposals
http://www.tc.cz/cs/akce/narodni-informacni-den-ke-spolecenskym-vyzvam-sc2-a-sc5
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI  

– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY 

Konference JRC: Budování odolné Evropy v globalizovaném světě 

 Kdy: 30. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 30. září 2015 se v Bruselu uskuteční celodenní výroční konference Společného výzkumného 

střediska Evropské komise (JRC) na téma odolnosti Evropy v dnešním globalizovaném světě jakožto 

předpokladu pro růst, vytváření nových pracovních míst, hospodářské prosperity a bezpečnosti. 

Více informací, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

Záznam z akce: téma bezpečnosti v novém pracovním programu H2020 (2016–2017) 

Ve dnech 24. a 25. června 2015 se v Bruselu konala dvě tematická setkání o průřezovém tématu 

bezpečnosti v novém pracovním programu (WP) Horizontu 2020 pro období 2016–2017. Přednášku 

zaměřenou na bezpečnostní otázky na Světové výstavě Expo Milano 2015 pořádala italská styčná 

kancelář – zastoupení CNR (National Research Council in Italy) v Bruselu. Kulatý stůl společně 

uspořádala státní, obchodní i vědecká zastoupení Itálie v Bruselu. Originálně pojatý pohled na nové 

programové období skrze téma bezpečnosti vyústil v řadu univerzálních informací a relevantních 

postřehů, a vyplynula obecná doporučení pro předkladatele projektových návrhů do 2. WP. Záznam 

z obou akcí naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI 

Open Days – 13. Evropský týden regionů a měst 

 Kdy: 12. 10. 2015 09:00 až 15. 10. 2015 18:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 12. až 15. října 2015 se v Bruselu uskuteční Open Days – European Week of Regions and 

Cities, každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony představují své modely růstu, tvorbu 

pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, s ohledem na význam místní  

a regionální úrovně pro evropskou správu. Open Days jsou klíčovou akcí pro regionální politiku EU, 

s více než 6000 účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných v Bruselu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/building-a-resilient-europe-in-a-globalised-world?search
http://www.czelo.cz/files/24-25-06-2015-Sicurezza-2WP-H2020_1.pdf
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během uvedeného týdne. Bližší informace k aktivní či pasivní účasti, programu, doprovodným akcím 

a registraci jsou k dispozici zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Konference JRC: Budování odolné Evropy v globalizovaném světě 

 Kdy: 30. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 30. září 2015 se v Bruselu uskuteční celodenní výroční konference Společného výzkumného 

střediska Evropské komise (JRC) na téma odolnosti Evropy v dnešním globalizovaném světě jakožto 

předpokladu pro růst, vytváření nových pracovních míst, hospodářské prosperity a bezpečnosti. 

Více informací, včetně programu a registrace, naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Konference Energy from Chemical Fuels 2015 

 Kdy: 5. 10. 2015–6. 10. 2015  

 Kde: Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Znalostní a inovační společenství (KIC) KIC InnoEnergy Evropského inovačního a technologického 

institutu (EIT) pořádá třetí evropskou konferenci zaměřenou na energii z chemických paliv. Letošní 

konference se zaměří na spolupráci a nápady, jak pokročit v největších výzvách a příležitostech EU 

v oblasti udržitelné energetiky. Klíčovými tématy konference budou např. elektřina z plynů  

a kapalin, alternativní využití odpadů, budoucí výzvy a příležitosti pro decentralizované energetické 

systémy. Více informací naleznete zde. 

Podepsání grantové dohody mezi EIT a třemi KIC na rok 2015 

Grantové dohody mezi Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a jeho třemi 

prvními Znalostními a inovačními společenstvími (KIC) o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 

byly podepsány. Celkem byl k dispozici rozpočet ve výši 260 milionů eur a částky byly alokovány 

následovně: Climate KIC – 91 181 664,81 EUR, EIT Digital – 83 824 033,11 EUR a KIC InnoEnergy 

– 84 994 302,08 EUR. Společně s dalším financováním, které poskytují subjekty zapojené do 

jednotlivých KIC, budou i nadále tyto fondy integrovat vzdělávání, výzkum a podnikání v Evropě, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/building-a-resilient-europe-in-a-globalised-world?search
http://www.kic-innoenergy.com/event/energy-from-chemical-fuels-2015/
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přispějí k řešení relevantních společenských problémů v oblasti změny klimatu, udržitelné 

energetiky a digitalizace a podpoří konkurenceschopnost, růst a vznik nových pracovních míst  

v Evropě. Více informací naleznete zde. 

 

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

ZMĚNA DATA – Informační den o čl. 32 grantové dohody H2020 a o Chartě a Kodexu 

výzkumných pracovníků 

 Kdy: 29. 10. 2015 08:30–17:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 29. října 2015 se v Bruselu koná informační den o HR strategii ve vědě a výzkumu (HRS4R), 

konkrétně o plnění článku 32 Obecné grantové dohody s více příjemci pro H2020 (Nábor a pracovní 

podmínky výzkumných pracovníků) a dále o způsobech provádění závazků obsažených v Chartě 

pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro příjem výzkumných pracovníků. Cílem akce je 

informovat vědeckou obec o zásadách Charty a Kodexu (C & C) v zájmu harmonizace HR strategie 

ve vědě a výzkumu, neboť plnění těchto závazků je jedním z kritérií při posuzování projektových 

návrhů. Dopolední program bude věnován obsahu článku 32. a C & C, odpolední program 

technikáliím o provádění těchto textů. Více informací včetně registračního formuláře naleznete zde. 

Upozornění: datum konání akce bylo změněno z 8. na 29. října 2015. 

Zpráva o ochraně a prosazování práv k duševnímu vlastnictví v klíčových třetích zemích 

Evropská komise zveřejnila zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví, která je 

publikována ve dvouleté periodě. Zpráva komentuje změny v klíčových třetích zemích a má 

napomoci držitelů práv z EU s jejich obchodními strategiemi. Zpráva je součástí Strategie Evropské 

komise pro prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Více informací naleznete zde. 

Záznam z výroční akce GIURI ke zhodnocení Horizontu 2020 

Dne 14. července 2015 se v Bruselu uskutečnila třetí výroční akce GIURI (Gruppo Informale Uffici 

di rappresentanza Italiani), která se věnovala zhodnocení dosavadního fungování rámcového 

programu Horizont 2020 a jeho výhledu pro následující roky. Záznam z akce naleznete zde.  

http://eit.europa.eu/newsroom/investing-innovation
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152643.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1349
http://www.czelo.cz/files/14.7.GIURI_1.pdf
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST 

Příprava COST Akcí – aplikace pravidla anonymity 

COST publikoval na svých stránkách prezentaci, ve které jsou vysvětleny principy a pravidla 

uplatňování kritérií anonymity v projektových návrzích předkládaných do COST Akcí. Preznetaci 

naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Evropský registr terciálního vzdělávání  

Evropský registr terciálního vzdělávání zveřejnil data za akademický rok 2012/2013. Evropský 

registr terciálního vzdělávání (European Tertiary Education Register – ETER) je projekt 

podporovaný z programu ERASMUS+ a propagovaný Evropskou komisí Generálním ředitelstvím pro 

Vzdělávání a kultura (DG EAC) ve spolupráci s GŘ pro výzkum a inovace (DG RTD) a EUROSTATem. 

Záměrem je vybudování registru evropských institucí vysokoškolského vzdělávání, poskytnutí dat 

o počtech studentů, absolventů, mezinárodních doktorátů, zaměstnanců, oblastí vzdělávání, příjmů 

a výdajů stejně jako popisné informace o těchto charakteristikách. Vstup do registru je možný zde. 

Záznam ze semináře ERRIN o Znalostních aliancích (Knowledge Alliances) 

Dne 6. července 2015 pořádala síť Evropských regionů pro vědu a inovace (ERRIN) společně se 

zastoupením vysokoškolského vzdělávání Walesu v Bruselu (Welsh Higher Education Brussels) 

seminář s názvem „Building Bridges to Business: What Makes a Successful Knowledge Alliances 

Bid?“ Iniciativa Evropské komise Knowledge Alliances (KA) vznikla s cílem posílit spolupráci mezi 

vysokými školami a podniky v hospodářsky klíčových oblastech. Projektové návrhy se podávají  

v rámci programu Erasmus+. Dosavadní úspěšnost iniciativy dosahuje pouhých 5 %. Důvodů je 

několik: nízký rozpočet iniciativy, ale také nedostatečně zohledněný důraz na praktický dopad 

projektů ze strany navrhovatelů. Smyslem workshopu bylo představit detailně iniciativu KA, pohled 

zástupců z podnikatelské sféry, vysokých škol a představení úspěšného projektu KA SCIENT. 

Záznam a prezentace jednotlivých příspěvků naleznete zde. 

 

 

http://www.cost.eu/media/newsroom/anonymity-action-proposal
http://eter.joanneum.at/imdas-eter/
http://www.czelo.cz/files/06-07-2015-Building-Bridges-to-Business.doc
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Tematické fórum Univerzity – Podnikání 

Tematické fórum Univerzity – Podnikání (Thematic University-Business Forum) se koná ve dnech 

24. – 25. září 2015 ve Vilniusu (Litva). Téma fóra je „Developing Talents for Innovation-Based 

Economies“. Diskuze se zaměří na překlenutí rozdílů mezi vzděláváním a podnikáním, spolupráci 

mezi univerzitami a podnikatelským sektorem a identifikaci nových oblastí výzkumu, studijních 

programů, kterou mohou podpořit inovace. Spolupráce napříč disciplínami také napomáhá vyřešení 

společenských výzev novými inovativními cestami. Více informací naleznete zde. 

 

Záznam z akce: Trendy 2015 

Asociace evropských univerzit (European University Association – EUA) uspořádala představení 

dokumentu „Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities“, který je zaměřený na 

trendy ve vysokoškolském vzdělávání a změny od roku 2010. Záznam kanceláře CZELO naleznete 

zde. Dokument je dostupný zde. 

 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ 

Výzva Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 2015 

Dne 15. července 2015 se otevírá výzva k předkládání návrhů do programu Výzkumného fondu pro 

uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) prostřednictvím odkazu na stránkách 

Participant Portal, kde jsou uveřejňovány veškeré bližší informace včetně prioritních témat. 

Uzávěrka výzvy je 15. září 2015. 

Záznam z konference o determinantech budoucího růstu produktivity 

Dne 9. července 2015 se v Bruselu uskutečnila konference The productivity gap: why is innovation 

not increasing growth?, na které byly prezentovány a diskutovány závěry nové studie OECD věnující 

se problematice budoucího růstu produktivity. Akci pořádal think-tank Bruegel ve spolupráci  

s OECD. Zapís z akce dostupný zde.  

 

 

http://www.ubforum-lithuania.eu/
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/29.06.15-EUA-Trends-2015.pdf
http://www.czelo.cz/files/Zapisy/EUA-Trends-2015-web.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2015.html#tab1
http://www.czelo.cz/files/9.7.ProductivityGapBruegel-1-.pdf
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Výzva Innovation Capital 2015 Prize – Evropské hlavní město inovací 

Otevřená výzva pro účast v celoevropském klání o cenu hlavního evropského města inovací 

(Innovation Capital 2015 Prize) spadá do pilíře společenských výzev programu Horizont 2020. 

Celkový rozpočet dosahuje 1 milionu Euro, výzva bude uzavřena dne 18. listopadu 2015. Evropská 

komise chce tímto způsobem v roce 2016 zviditelnit evropská inovativní města a věnovat prostředky 

na navýšení inovačních aktivit, přilákání investorů, průmyslových podniků a talentovaných jedinců. 

Finanční odměnu dostanou první tři umístění uchazeči. Více informací zde. 

Aktualizovaná statistika prvních výzev programu Horizont 2020  

K prvnímu prosinci 2014 bylo uzavřeno prvních sto výzev programu Horizont 2020, v rámci kterých 

došlo k vyhodnocení 36 732 návrhů, přičemž úspěšný byl každý osmý projektový návrh. Statistika 

ukazuje, že se podařilo naplnit cíl zapojení malých a středních podniků, mezi které bylo rozděleno 

20 % financí z rozpočtu v oblastech Společenských výzev a Vedoucího postavení v průmyslu. 

Pozitivní je také úspešnost organizací zapojených do programu poprvé, které tvoří 38 %  

z celkového počtu financovaných. Obecný přehled statistiky naleznete zde, detailní aktuální 

informace jsou k dispozici zde. 

Vyhlášena pátá výzva IMI 

Iniciativa pro inovační léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vyhlásila pátou výzvu pro návrhy 

v rámci IMI 2, která zahrnuje šest témat. Uzávěrka pro předkládání příspěvků je 13. října 2015  

v 17:00. Znění výzvy a informace k podání návrhů naleznete zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

Výzva COSME k vytvoření e-platformy pro zásilkové balíkové služby  

V rámci programu COSME byla zveřejněna výzva „Information platform on parcel delivery services“. 

Rozpočet pro tuto iniciativu byl stanoven na 360 000 Euro, výzva je otevřena do 16. září 2015. Má 

tak vzniknout a fungovat elektronická platforma o poskytování zásilkových balíkových služeb  

v Evropě, především pro přeshraniční doručování balíků. Spotřebitelé, majitelé a provozovatelé  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html#tab1
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics
https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/cordis-h2020projects-under-horizon-2020-2014-2020
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-5-0
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e-shopů by měli mít skrze tuto jednotnou e-platformu přístup k transparentním informacím  

o jednotlivých poskytovatelích a podmínkách. Více informací a podmínky účasti naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU 

Světové vědecké fórum 

Sedmý ročník Světového vědeckého fóra se koná ve dnech 4. až 7. listopadu v Budapešti 

(Maďarsko). Hlavním téma fóra v roce 2015 je "The Enabling Power of Science", jež odráží způsob, 

jakým věda otevírá nové cesty pro zlepšení lidského života, obchodní inovace a tvorbu politik. Fóru 

pořádá Maďarská akademie věd ve spolupráci s UNESCO, ICSU, AAAS, TWAS a EASAC. Více 

informací naleznete zde. 

 

Záznam z akce: Role EU při vyjednáváních na klimatické konferenci COP21 v Paříži 

Dne 7. července 2015 pořádala francouzská styčná kancelář pro VaVaI CLORA ve svých prostorách 

v Bruselu seminář IGLO Open k roli EU a Evropské komise při vyjednávání na klimatické konferenci 

COP21 v Paříži (30. 11. až 11. 12. 2015). Na semináři vystoupil Peter Horvath (DG RTD, Climate 

Action and Ressource Efficiency) s příspěvkem "European Union´s commitment to international 

climate action". Hlavní výzvy pro vyjednávání dohody mezinárodního společenství a pozici Evropské 

komise naleznete v záznamu. 

Setkání zástupců Evropského parlamentu a vědců 

Společné výzkumného středisko (JRC) a platforma pro hodnocení vědeckých technologických 

možností politiky pro Evropský parlament (STOA) organizují setkání členů Evropského parlamentu 

s významnými vědci, které má přispět k tvorbě politiky založené na skutečných důkazech. Setkání 

se uskuteční dne 15. září 2015 v Bruselu (Belgie) a kromě společných jednání na něm bude také 

zahájen projekt STOA MEP-scientist pairing scheme. Program akce naleznete zde, link na registraci 

je dostupný zde. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ippds-2015-2-02-1.html
http://www.sciforum.hu/cms/
http://www.czelo.cz/files/07-07-2015-HORVATH-COP21-for-IGLO.pdf
http://www.czelo.cz/files/07-07-2015-HORVATH-COP21-for-IGLO.pdf
http://www.czelo.cz/files/07-07-2015-EU-and-EC-in-negotiations-for-COP21-FIN_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/0_home/20150528%20MEP%20Pairing%20scheme_Invitation_2015.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/20150915-science-meets-parliaments_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/events/workshops/science
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

Záznam z výroční akce GIURI ke zhodnocení Horizontu 2020 

Dne 14. července 2015 se v Bruselu uskutečnila třetí výroční akce GIURI (Gruppo Informale Uffici 

di rappresentanza Italiani), která se věnovala zhodnocení dosavadního fungování rámcového 

programu Horizont 2020 a jeho výhledu pro následující roky. Záznam z akce naleznete zde.  

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ ZDROJE 

Seminář ReMaT (Research Management Training) pro začínající vědce  

Ve dnech 14. až 15. září 2015 pořádá německá společnost TuTech Innovations v Hamburku seminář 

ReMaT (Research Management Training). Seminář v angličtině je určen začínajícím vědcům 

(doktorandům od 2. ročníku dále) technických oborů a přírodních věd. Program je zaměřen na 

propojování vědy s podnikatelskou sférou, metodiku získávání grantových projektů, autorská práva 

a management interdisciplinárních výzkumných projektů. Cílem akce je také navázání kontaktů 

mezi evropskými vědci, proto je vítána účast mladých vědců z co nejvyššího počtu zemí. Seminář 

je zpoplatněn (450 € bez DPH). Podrobnější informace a odkaz na registraci naleznete zde.  

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

ERA LEARN 2020 webové stránky 

Projekt ERA LEARN 2020 spustil webové stránky https://www.era–learn.eu/, s informacemi  

o iniciativách společného programování, schématu ERA-NET a dalších. Kromě aktuálních zpráv zde 

naleznete mj. databázi P2P sítí a jejich společných výzev, informace o H2020 výzvách, publikacích 

a akcích. 

 

 

http://www.czelo.cz/files/14.7.GIURI_1.pdf
http://remat.tutech.eu/workshop/?id=1945
https://www.era-learn.eu/,
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POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ 

PARTNERSTVÍ 

Výzva pro experty EIP v oblasti zemědělství 

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership on 

Agricultural Productivity and Sustainability – EIP-AGRI) hledá experty do tří nových tzv. Focus 

Groups: Mixed farming systems: livestock/cash crops; Benchmarking of farm productivity and 

sustainability performance and Reducing emissions from cattle farming. Činnost tzv. Focus Groups 

bude zahájena v říjnu 2015 a prezentování jejich výstupů a doporučení se očekává 12 měsíců od 

zahájení. Zájemci z řad výzkumníků, zemědělských odborníků a poradců mohou vyplnit on-line 

aplikační formulář do 7. září 2015. Více informací je k dispozici zde. 

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 

Výroční akce ETP pro nanomedicínu 2015 

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (European Technology Platform for 

Nanomedicine) ve spolupráci s ENATRANS a Trinity College Dublin organizují výroční akci a valné 

shromáždění ve dnech 12.–14. října 2015 v Dublinu (Irsko). Cílem akce je představení osvědčených 

praktik, nových služeb a definovaní strategie nanomedicíny v oblasti dostupných technologií pro 

zdravotnictví. Více informací o programu a registraci je dostupných zde. 

Výroční fórum platformy EPoSS 2015 & seminář o MNBS 2015 

Výroční fórum evropské technologické platformy EPoSS (European Technology Platform on Smart 

Systems Integration) 2015 s názvem “State of the (Sm)Art: Smart Systems Responding to Demand 

Side Requirements”) se letos koná společně s dvoudenním seminářem MNBS 2015 (Micro-Nano-

Bio Convergence Systems) na téma “Translate Technologies into Competitive, Validated and 

Manufacturable Products to Impact Quality of Life” v Lovani (Belgie) ve dnech 12.–15. října. Více 

informací, přístup k registraci a výzva k předložení příspěvků je dostupná zde.  

 

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

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_focus_groups_call_text_fg_16-18.pdf
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/news-events/events/etpn-annual-event-2015
http://www.smart-systems-integration.org/public/news-events/events/eposs-annual-forum-2015-mnbs-2015
http://www.czelo.cz/cs
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