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INFORMACE Z OP VVV  

 

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy byla zveřejněna informace o tom, 

že: Řídicí orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU 

VÝZKUM. VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje dne 

24. srpna 2015 výzvu číslo 02_15_007 Inkluzivní 

vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.  

Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura 

Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Prioritní osa/Priorita unie: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání 

Doba platnosti: 24. 8. 2015 0:00–30. 11. 2015 0:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 10. 2015 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12.2019 

Minimální délka realizace projektu: 24 měsíců 

Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců 

Forma podpory:  

Fond: Evropsky sociální fond 

Způsob financovaní: Ex ante 

Výše první zálohové platby je v rámci teto výzvy stanovena na 

maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 80 000 000 Kč 

Alokace výzvy: 700 000 000 Kč 

Typ podporovaných operaci/projekt: individuální projekt 

 

Oprávnění žadatelé: 

 Veřejné vysoké školy, uskutečňující programy zaměřené na přípravu k výkonu 

regulovaného povolení pedagogického pracovníka; 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní 

neziskové organizace): 

 spolek 

 ústav 

 obecně prospěšná společnost 

 nadace nebo nadační 
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 fond 

 registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická 

osoba 

 Příspěvkové organizace (které nejsou zřízené organizačními složkami státu) 

 Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení 

zapsaná ve školském 

 rejstříku) 

 Územní samosprávné celky 

 Dobrovolné svazky obcí 

II. Ostatní podmínky 

 Délka sledovaného období je v rámci této výzvy 6 měsíců. Operace musí být realizovány na 

území České republiky. 

 Na stejnou aktivitu pro stejnou cílovou skupinu nesmí být prostředky čerpány z více 

evropských a státních zdrojů 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; (soukromoprávní 

neziskové organizace). 

Cílová skupina: 

 děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 žáci základních a středních škol s potřebou podpůrných opatření a ti žáci, kteří 

jsou  ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání; 

 děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního 

prostředí ve škole, školském zařízeni pro zájmové vzdělávaní a organizacích působících  

v oblasti volného času dětí a mládeže; 

 rodiče dětí a žáků, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských 

zařízení; 

 pracovnici a dobrovolní pracovnici organizaci působcích v oblasti vzdělávaní nebo 

asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků; 

 zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice; 

 veřejnost. 
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Podporované aktivity v rámci výzvy: 

 

Téma I. Předškolní vzdělávání 

 

 Podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do 

mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu. 

 Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce  

s rodiči včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému 

České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou  

v současné době k dispozici. 

 Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole (MŠ) 

 

Téma II. Prevence školní neúspěšnosti 

 

 Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání 

 Podpora školních poradenských pracovišť 

 Podpora prostřednictvím asistentů pedagoga 

 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve 

vzdělávání. 

 

Předpokládané zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 26. října 

2015.     

 Text_vyzva_Inkluzivni_vzdelavani.pdf   

 Priloha_c_1_metodicky_vyklad.pdf  

 Priloha_c._2_Hodnotici_kriteria.pdf   

Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 2, platná od 24. srpna 

2015) jsou k dispozici zde:  

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla

_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf.   

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Text_vyzva_Inkluzivni_vzdelavani.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Priloha_c_1_metodicky_vyklad.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Priloha_c._2_Hodnotici_kriteria.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf
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Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro prioritní osu 3 OP VVV pro překládání 

Individuálních projektů Inkluzivní vzdělávání naleznete zde:  

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specificka_pra

vidla_PaZ_Inkluze.pdf.  

 

INFORMACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST  

 

V měsíci srpnu roku 2015 byly rovněž vypsány 

první výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

(dále jen OP Z), které jsou relevantní pro VŠ.  

 

Výzva zaměřená na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální 

inovace, Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce vyhlašuje výzvu  

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:  03_15_032.  

 

Specifický cíl: 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací  

a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.  

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 75 mil. CZK. 

 

Popis podporovaných aktivit 

 

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která 

zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, 

poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo 

do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specificka_pravidla_PaZ_Inkluze.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specificka_pravidla_PaZ_Inkluze.pdf
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Časové nastavení výzvy 03_15_032 

Datum vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+: 1. 9. 2015 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 2 roky 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2018 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:  

 

- Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden  

- Agentury práce  

- Nestátní neziskové organizace /NNO  

- Kraje a obce a jimi zřizované organizace  

 

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:  

 

Za vzdělávací instituce se považují právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako 

hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou 

činnost v oblasti vzdělávání.  

 

Vzdělávací instituce mohou nabývat těchto forem: 

  

- školy a školská zařízení  

- vysoké školy  

 

Cílové skupiny  

 

Cílovou skupinou je znevýhodněná mládež pro mezinárodní mobilitu:  
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Osoby ve věku 15–30 let, evidované na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, jež jejich další níže 

uvedená specifika řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením:  

a) osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED7 0 až 2) – bez limitu pro minimální 

dobu evidence na ÚP ČR,  

b) osoby s kvalifikací ISCED 3 až 6 – s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců,  

c) národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – bez limitu maximálního 

dosaženého vzdělání a bez limitu pro minimální dobu evidence na ÚP ČR,  

d) osoby se zdravotním postižením – bez limitu maximálního dosaženého vzdělání a bez limitu 

pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.  

 

Národnostní menšiny  

 

Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od 

ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. 

Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti  

a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí 

ke stejné národnosti.  

 

Osoby se zdravotním postižením  

Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož 

dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Více viz odkaz: http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzvy-opz-na-mezinarodni-mobilitu-

pro?lang=1&ref=m&source=email. 

 

Výzva zaměřená na podporu služeb péče o děti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – Zaměstnanost 

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: 

03_15_013.  

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzvy-opz-na-mezinarodni-mobilitu-pro?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzvy-opz-na-mezinarodni-mobilitu-pro?lang=1&ref=m&source=email
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Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 176 000 000 

CZK.  

Popis podporovaných aktivit 

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně 

základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Uvádíme výčet 

podporovaných aktivit: 

- zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 

institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu 

odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných 

ranních hodinách a až do pozdního odpoledne) 

- skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských 

regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy) 

- zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 

- příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové) 

Časové nastavení výzvy 03_15_013 

Datum vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+: 19. 8. 2015 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2015 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2015 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 2 roky 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018 

Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost oprávněným žadatelem být 

pouze: 
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- osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která 

má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ); 

-  osoba, která má aktivní datovou schránku1; 

- osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů 

insolvence, pokut, dluhu aj. 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

- sociální partneři 

- školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností) 

- veřejné výzkumné instituce 

-  vysoké školy 

- obchodní korporace 

-  státní podnik 

- profesní a podnikatelská sdružení 

- NNO 

organizace zřizované kraji 

Více viz odkaz: http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzev-opz-na-podporu-sluzeb-pece-o-

deti?lang=1&ref=m&source=email. 

 

INFORMACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ 

 

 

Operační program ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ nabízí v letech 

2014–2020 z Fondu 

soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem 

operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České 

republice. 

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os: 

1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzev-opz-na-podporu-sluzeb-pece-o-deti?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzev-opz-na-podporu-sluzeb-pece-o-deti?lang=1&ref=m&source=email
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2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

5. Energetické úspory 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU 

 

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím 

a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným, vzdělávacím a vědeckým 

ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, 

podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020. 

VÝŠE PODPORY 

  

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % 

u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora 

poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného 

charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci 

mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům 

neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, 

kap. C.6). 

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny 

minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu. 

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé právní 

nárok. 

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O PODPORU 

 

Své žádosti o podporu můžete podávat pouze na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní 

osu/specifický cíl. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou 

zveřejňovány na www.opzp.cz. Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do 

pátku od 7.30 do 16.00 hodin. Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz. 

http://www.opzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz
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prioritní osa 1  

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ OBLASTI 1.3  

A 1.4) 

 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod  

z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 

vod 

 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

prioritní osa 2 

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ OBLASTI 2.2 A 2.3) 

 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 

 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním znečišťujících látek 

 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší  

a meteorologických aspektů 

prioritní osa 3 

ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ VŠECHNY 

OBLASTI) 

 3.1 – Prevence vzniku odpadů 

 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 3.3 – Rekultivace staré skládky 

 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

prioritní osa 4 

OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ VŠECHNY OBLASTI) 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi?id=12
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-3-zajistit-povodnovou-ochranu-intravilanu?id=13
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-4-podporit-preventivni-protipovodnova-opatreni?id=14
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-2-snizit-emise-stacionarnich-zdroju-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-nadlimitnim-koncentracim-znecistujicich-latek?id=15
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-2-snizit-emise-stacionarnich-zdroju-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-nadlimitnim-koncentracim-znecistujicich-latek?id=15
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-prevence-vzniku-odpadu?id=29
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-rekultivovat-stare-skladky?id=20
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-5-snizit-environmentalni-rizika-a-rozvijet-systemy-jejich-rizeni?id=23
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 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 

území 

 4.2 – Posílit biodiverzitu 

 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

prioritní osa 5 

ENERGETICKÉ ÚSPORY (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ (PRO VYSOKÉ ŠKOLY RELEVANTNÍ VŠECHNY OBLASTI) 

 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov, zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů  

 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

VÝZVY 

Aktuální seznam výzev je k dispozici na: http://www.opzp.cz/vyzvy/. 

 

STIPENDIA FULBRIGHTOVY KOMISE 

 

Fulbrightova komise vznikla v roce 

1991 na základě dohody mezi vládami 

České republiky a Spojených států 

amerických s cílem podporovat 

vzájemné porozumění prostřednictvím 

vzdělávacích, vědeckých a kulturních 

výměn na základě vládních 

stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. 

  

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých 

oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu 

rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-2-dosahnout-vysokeho-energetickeho-standardu-novych-verejnych-budov?id=34
http://www.opzp.cz/vyzvy/
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zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu 

v USA a zvyšování prestiže programů. 

Financování  

Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí obě vlády. USA přispívá asi 

dvěma třetinami z celkového rozpočtu, ČR asi jednou třetinou. 

Aktivity  

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace vládních stipendií, případně dalších 

programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené  

s výběrovým řízením, tak pobytem stipendistů. 

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální 

informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuálních 

informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Centrum rovněž slouží jako zdroj 

informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům 

amerických škol a vzdělávacích organizací. 

 

Aktuálně je možné využít:  

Stipendia Fulbrightovy komise a hostování vědců z USA 

Uzávěrky přihlášek: 

1. října – Fulbright Specialist Program, v rámci kterého lze na krátkodobý pobyt 2–6 týdnů 

pozvat odborníka z USA http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-

akademiku#tydny. 

1. listopadu – Fulbright core program http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-

prednasejici-0. 

Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii 

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0. 

Po celý akademický rok je možné zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování 

v rámci konference, přednášky nebo workshopu Fulbrightovy stipendisty, kteří během tohoto roku 

pobývají v Evropě. http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v-evrope. 

http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny
http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny
http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0
http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0
http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v-evrope
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PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG DANUBE  

  

Dne 25. 08. 2015 byla zveřejněna část 

základních dokumentů pro potenciální 

žadatele v programu Interreg DANUBE. 

 

 

První sada dokumentů Manuálu pro žadatele je pro zájemce o 1. výzvu programu Interreg DANUBE 

k dispozici ke stažení. Další části budou následně zveřejněny před otevřením výzvy 23. září 2015.  

 

V případě, že jste se nestihli registrovat na Zahajovací konferenci programu – můžete první den 

sledovat online na webových stránkách programu Interreg DANUBE.  

 Kromě toho můžete klást vaše dotazy přímo v průběhu konference přes Twitter pomocí hashtagu: 

#DTPevent 

1. část manuálu pro žadatele Interreg DANUBE je k dispozici  

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro 

období 2014–2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, 

Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), 

Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina. 

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery 

z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů.     

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 

2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky 

vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle 

poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým 

cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci 

zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají. 

http://www.interreg-danube.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube/Novinky/1-cast-manualu-pro-zadatele-Interreg-DANUBE-je-k-dispozici
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/d5a5882f-31ff-4684-8173-2b72ed465211/Danube_4_20_201406.jpg
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Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, 

národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci 

programovacího výboru (Programming Committee) k obsahovému zaměření vyplynula následující 

témata: 

Prioritní osa 1 

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region 

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem 

1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace 

Prioritní osa 2 

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region 

2.1. Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik 

2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů 

2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory 

2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof 

Prioritní osa 3  

Lépe propojený Dunajský region 

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských  

a venkovských oblastí 

3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 

Prioritní osa 4 

Dobře řízený Dunajský region 

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev 

4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR) 
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PŘÍLEŽITOSTI V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ  

A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST  

  

V souvislosti s podporou nově vznikajících 

průmyslů a jejich lepší informovaností 

vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, 

výzkum a inovace vicepremiéra Pavla 

Bělobrádka společně s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu sérii informačních 

materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální 

ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK. 

V OP PIK se pro tento sektor podařilo najít mnohem více prostoru a informace mají posloužit 

především k motivaci malých a středních podniků, aby vypsaných výzev využily. 

Materiály představují příklady projektů, podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru 

podpory, kterou je možné získat. V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve 

které se lze snadno orientovat a předejít tak zdlouhavému načítání velkého množství textu. 

  

Všechny nynější výzvy se zaměřením na kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomiku budou 

znovu vypsány na jaře nebo v létě 2016, žadatelé tak mají dostatek času připravit své projekty  

i do budoucna, pokud podání teď v prvním kole nestihnou. 

Nově vznikající průmysly, specificky kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomika, jsou 

prioritou Programového prohlášení vlády ČR. V Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský 

růst, které předsedá místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, mají dokonce svůj vlastní výbor, kde 

již více než půl roku zástupci těchto odvětví pracují se státní správou na zlepšení podmínek pro 

jejich rozvoj. Rada vlády připravuje pro tato odvětví i jejich vlastní strategie a nástroje podpory. 

"Rada i její výbory mají konkrétní výsledky a nabízejí konkrétní řešení. Na 

říjnové jednání tripartity připravím materiál o práci a výstupech výboru pro 

digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly,"  uvedl vicepremiér 

Bělobrádek. 
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Přílohy a výzvy:  

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM APLIKACE  

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM ICT A SDÍLENÉ 

SLUŽBY  

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM POTENCIÁL  

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM SLUŽBY 

INFRASTRUKTURY  

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM SPOLUPRÁCE 

– Klastry 

 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP PIK – PROGRAM 

TECHNOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753976
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753979
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753979
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753982
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753985
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753985
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753988
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753988
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753991
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753961&ad=1&attid=753991
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 

 

Ve dnech 17. 8. až 14. 9. 2015 byly 

vyhlášeny nové výzvy v programu 

Horizont 2020. 

Výzvy H2020 v kompletním 

přehledu zde. 

 

 

 

Horizont 2020  

 

 

 Program Horizont 2020 

 Část I – Vynikající věda  

o Evropská rada pro výzkum 

o Budoucí a vznikající technologie 

o Výzkumné infrastruktury 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-9
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-15
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-19
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-20
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-28
mailbox://C:/PRACOVNI/PSUP_MOJE/PSUPinformuje/2015/Podklady%209/144.%20P%C5%98EHLED%20AKTU%C3%81LN%C3%8DCH%20INFORMAC%C3%8D%20O%20EVROPSK%C3%89M%20V%C3%9DZKUMU,%20CZELO%20Brusel,%202.%209.%202015.eml?type=application/x-message-display&number=0#sphere-32
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 Část II – Vedoucí postavení v průmyslu  

o Základní a průmyslové technologie  

 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 

 Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující 

začleňování 

 Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti 

Evropy 

o Část V – Věda se společností a pro společnost 

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 
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o Vzdělávání, Erasmus+ 

o EURATOM 

o Synergie se strukturálními fondy 

 Výzvy, nabídky spolupráce, stáže  

o Výzvy  

 Horizont 2020 

 Ostatní 

o Spolupráce v projektech 

 Politika VaVaI  

o Česká republika 

o Evropská politika výzkumu 

o Evropský výzkumný prostor  

 Hodnocení výzkumu 

 Společné programovaní 

 

TOP NOVINKY 

IGLO dotazník k hodnocení a přípravě grantové dohody – zkušenosti předkladatelů 

projektů H2020 

Kancelář CZELO v rámci neformálního sdružení bruselských kanceláří pro VaV (IGLO) připravila 

dotazník ke zkušenostem předkladatelů návrhů projektů s programem Horizont 2020. Jedná se  

o navazující aktivitu z roku 2014, kdy byly analyzovány  první zkušenosti předkladatelů projektových 
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návrhů s programem H2020 pomocí dotazníku a konkretizovány během následného semináře (více 

informací zde). Dotazník v letošním roce je zaměřen na dvě oblasti, a to: 

 hodnocení projektových návrhů (Proposal evaluation) a 

 přípravu grantové dohody (Grant Agreement preparation). 

Elektronický dotazník naleznete pod odkazem www.iglortd.org/pages/news vyplnění trvá cca 

15 minut. 

Z došlých odpovědí bude za celé sdružení IGLO připraven podklad pro Evropskou komisi s cílem 

navrhnout zlepšení pro implementaci programu, který bude konkretizován na následném semináři 

v listopadu 2015. Datum pro odevzdání dotazníku je 1. října 2015. V případě dotazů se obracejte 

na Kateřinu Slavíkovou (slavikovak@tc.cz). 

 

Zveřejněny seznamy hodnotitelů H2020 

Na Portálu pro účastníky programu Horizont 2020 byly zveřejněny seznamy expertních hodnotitelů. 

Jednotlivé seznamy jsou dostupné zde. Přehled českých hodnotitelů v oblastech H2020, který 

vypracovala kancelář CZELO na základě tabulek dostupných k červenci 2015, je k dispozici zde. 

 

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020 

Webinář CEN/CENELEC o normách / standardizaci v H2020 

Evropské organizace pro standardizaci CEN/CENELEC pořádají dne 17. listopadu 2015 online 

webinář o významu a využití standardizace v projektových návrzích programu Horizont 2020. 

Účastníkům webináře budou představeny konkrétní případové studie úspěšných projektů, které 

evropské normy ve svých návrzích zohlednily. Pro registraci zašlete prosím e-mail na adresu 

research@cencenelec.eu s předmětem „Horizon2020 Webinar“. Bližší informace a podrobný 

program bude zveřejněn na stránkách CEN/CENELEC.  

 

 

 

 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/financni-otazky-a-ipr/novinky/seminar-k-prvnim-zkusenostem-s-programem-horizont-2020
http://www.iglortd.org/pages/news
mailto:slavikovak@tc.cz
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/obecne-informace-o-horizonu/novinky-1/zverejneny-seznamy-expertnich-hodnotitelu-h2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-expertslists
http://www.czelo.cz/files/CZHodnotiteleH2020.xlsx
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=BC0B182A-0C4D-CEF3-6D7CFDB680466FFB%20/
mailto:research@cencenelec.eu
http://www.cencenelec.eu/research/Pages/default.aspx
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Výroční zpráva o činnostech EU v oblasti VaVaI v roce 2014 

Evropská komise vydala výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického 

rozvoje v roce 2014. Výroční zpráva je vyhotovována podle článku 190 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU) a jejím účelem je poskytnout přehled hlavních opatření, která byla provedena 

ve vykazovaném roce. Zpráva se zaměřuje na provádění výzev programu Horizont 2020, na 

partnerství s průmyslem, pokrok při provádění Evropského výzkumného prostoru (ERA), obecný 

politický rámec, aktivity Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) a v neposlední 

řadě zpráva obsahuje výhled aktivit na rok 2015. Kompletní dokument naleznete zde. 

16 vybraných projektů v prvním kole pilotní výzvy FTI  

Evropská komise zveřejnila seznam projektů vybraných v první uzávěrce (26. dubna 2015) pilotní 

výzvy Fast Track to Innovation (FTI), jednoho z nových nástrojů H2020 na podporu rozvoje inovací 

v MSP a jejich přístupu ke kapitálu využitelnému k rozvoji inovačních aktivit. Celkem bylo podpořeno 

16 projektů o 3 až 5 partnerech částkou 36 milionů euro (maximální dotace na projekt je 3 miliony 

euro) a to v podstatně zkrácené lhůtě k udělení grantu do 6 měsíců. V konsorciu projektu DISRUPT 

(Development of an innovative and safe ultralight two seater turbine helicopter) je jedním  

z partnerů česká firma První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Další uzávěrky pro rok 2015 jsou 

naplánovány na 1. září a na 1. prosince. Podrobnější informace o nástroji FTI je k dispozici zde. 

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

A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 

Konference o průmyslovém využití CO2 (projekt SCOT) 

 Kdy: 28. 9. 2015  

 Kde: Essen (Německo) 

Dne 28. září 2015 pořádá tým projektu SCOT financovaným v 7.RP v německém městě Essen 

konferenci o využití oxidu uhličitého v průmyslu (Carbon Dioxide Utilisation, CDU). Účastníci se 

dozvědí informace o posledním vývoji ve vědě a politických záměrech v oblasti CDU, souvisejících 

výzvách k předkládání projektových návrhů v novém pracovním programu H2020 včetně iniciativy 

SPIRE a vyhlášení ceny H2020. Program bude zakončen partnerskou burzou. Účastnický poplatek 

činí 50€. V následujících dnech (29. až 30. září 2015) probíhá rovněž ve městě Essen konference 

na téma využití CO2 pro výrobu palivových hmot. Více informací naleznete zde. 

http://www.czelo.cz/files/COM-2015-401-CS-ACTE-f.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-ftipilot-2015-1/1665133-fti-projects-2015_beneficiaries_en.pdf
http://www.pbsvb.cz/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://scotproject.org/images/SCOT%20Mid%20term%20event%20programme.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/zakladni-a-prumyslove-technologie/vyspela-vyroba-a-zpracovani/akce/konference-o-vyuziti-oxidu-uhliciteho-na-vyrobu-paliv
http://www.scotproject.org/content/scot-mid-term-conference-0
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Technologická konference ARTEMIS 2015 

 Kdy: 6. 10. 2015–7. 10. 2015  

 Kde: Turín (Itálie) 

Technologická iniciativa ARTEMIS pořádá ve dnech 6. až 7. října 2015 v Turíně (Itálie) konferenci 

zaměřenou na kyber-fyzikální systémy (Cyber–Physical System, CPS). Program zahrnuje pět 

tematických sekcí, mezi kterými je například inteligentní výroba, průmyslová automatizace nebo 

inteligentní mobilita a autonomní řízení. Součástí konference bude také výstava, na níž mohou 

vystoupit konsorcia se svými projektovými záměry. Konference je zpoplatněna, více informací je 

dostupných zde. 

Výroční fórum platformy EPoSS 2015 & seminář o MNBS 2015 

 Kdy: 12. 10. 2015–15. 10. 2015  

 Kde: Lovaň (Belgie) 

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-Bio 

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

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

informací, včetně registrace, je dostupných zde.  

Workshop k propojení studentů a zaměstnavatelů v oblasti elektroniky 

 Kdy: 13. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise organizuje workshop „Vzdělávání, odborná příprava a dovednosti: propojení 

studentů a zaměstnavatelů v oblasti elektroniky“, který se uskuteční 13. října 2015 v Bruselu 

(Belgie). Cílem workshopu je diskutovat konkrétní opatření, která mohou být v dané oblasti 

implementována prostřednictvím existujících nástrojů, včetně Horizontu 2020. Diskutovány budou 

rovněž způsoby, jak zajistit efektivní alokaci poptávky po práci a její nabídky či podmínky pro jejich 

vzájemné sbližování. Více informací naleznete zde. 

 

https://artemis-ia.eu/technologyconference2015/technology-conference-2015.html
http://www.smart-systems-integration.org/public/news-events/events/eposs-annual-forum-2015-mnbs-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/save-date-workshop-education-training-and-skills-connecting-students-and-employers-case
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Workshop Digitální dovednosti a podnikání v éře digitální revoluce 

 Kdy: 14. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 14. října 2015 organizuje Evropská komise ve spolupráci s Výborem regionů workshop 

“Digitální dovednosti a podnikání v éře digitální revoluce: od evropských finančních příležitostí  

k tvorbě pracovních míst”, který se uskuteční v Bruselu (Belgie). Workshop bude součástí OPEN 

DAYS – Evropský týden měst a představí nejlepší praxi regionů v oblasti využívání veřejných  

a soukromých zdrojů k implementaci úspěšných ICT vzdělávacích programů pro mladé, 

nezaměstnané či lidi měnící zaměstnání. Registrace na workshop je otevřena do 28. září 2015. Více 

informací, včetně registrace, naleznete zde. 

18. Mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS) 

 Kdy: 25. 4. 2016–28. 4. 2016  

 Kde: Itálie (bude upřesněno) 

Ve dnech 25.–28. dubna 2016 se v Itálii (místo konání bude upřesněno) bude konat  

18. mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS). Jejím cílem je 

shromáždit výzkumné pracovníky a uživatele nad současným vývojem podnikových informačních 

systémů a jejich tržním uplatněním. Konference bude mít podobu šesti paralelních tematických 

seminářů: integrace databází a informačních systémů, umělá inteligence a systémy pro podporu 

rozhodování, analýza specifik informačních systémů, internetová a softwarová výpočetní technika, 

interakce člověka s počítačem a podniková architektura. Bližší informace jsou k dispozici zde.  

Výzva DECI-13 výzkumné infrastruktury PRACE 

Výzkumná infrastruktura evropské asociace PRACE (Partnership for Advanced Computing in 

Europe) financovaná Evropskou komisí zveřejnila 13. výzvu DECI (Distributed European Computing 

Initiative) pro oblast výpočetních zdrojů HPC Tier-1. Jedná se o první společnou výzvu iniciativy 

DECI a projektu EUDAT. Projektové návrhy je možné předkládat do 21. září 2015 do 17:00. Bližší 

informace naleznete zde. 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/workshop-digital-skills-and-entrepreneurship-digital-revolution-era-eu-funding-opportunities
http://cordis.europa.eu/event/rcn/143115_en.html
http://eudat.eu/news/deci-and-eudat-joint-call-proposals-hpc-compute-resource-now-open-closing-date-21092015
http://www.prace-ri.eu/deci-13-call/
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH 

A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP) 

Konference Innovation Valley 

 Kdy: 22. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 22. září 2015 pořádá asociace Science|Business v Bruselu konferenci na téma špičkových 

evropských clusterů v oblasti věd o živé přírodě s názvem Innovation Valley: Which European life 

sciences clusters are in the lead? Cílem akce je shromáždit představitele univerzit, výzkumných 

laboratoří, vědeckotechnických parků, startupů, inkubátorů, vládních agentur a investičních 

subjektů, a vytvořit vědomostní platformu s cílem posílit vědeckou spolupráci. Důležitým tématem 

konference budou současné  trendy v inovacích v oblasti zdravotní péče. Akce proběhne s podporou 

farmaceutické firmy Sanofi v prostorách Stálého zastoupení Švýcarska při EU. Účast je na pozvání, 

veškeré dotazy směřujte na Ruxandru Cracea: ruxandra.cracea@sciencebusiness.net. Bližší 

informace a program naleznete zde. 

 

Výroční konference EARTO 2015  

 Kdy: 14. 10. 2015 09:00–15. 10. 2015 18:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO (European Association of Research and 

Technology Organizations) pořádá ve dnech 14.–15. října 2015 v Bruselu svou výroční akci. První 

den proběhne konference zaměřená na evropskou politiku vědy a výzkumu (EARTO Policy Event) 

spojenou s předáním ceny za inovace – EARTO Innovation Prize Ceremony (registrace). Druhý den 

proběhne doprovodný program v rámci 13. Open Days – Evropského týdne regionů a měst (EARTO-

ERRIN High-Level Debate – registrace, kód akce 15B02) a EARTO-JRC Joint Event. Více informací 

a podrobný program naleznete zde. 

 

 

 

ruxandra.cracea@sciencebusiness.net
http://sciencebusiness.net/events/2015/innovation-valley-which-european-life-sciences-clusters-are-in-the-lead/
http://www.earto.eu/registration-form-earto-policy-event-2015-innovation-award.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm
http://www.earto.eu/news/detail/article/earto-events-on-14-15-october-registration-open.html
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BIN@PORTO 2015 

 Kdy: 2. 11. 2015–4. 11. 2015  

 Kde: Porto (Portugalsko) 

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2015 pořádá neformální síť podnikatelských a akademických partnerů 

pro inovace Business and Innovation Network (BIN@) v Portu (Portugalsko) svou výroční 

partnerskou burzu s bohatým doprovodným programem. Zastřešujícím tématem akce je 

„Odpovědný výzkum a inovace: společný, udržitelný, inkluzívní a systemický přístup“. Registrace je 

zdarma, s možností aktivní či pasivní účasti na programu technologických a podnikatelských 

předváděcích akcích. Bližší informace včetně programu, podmínek účasti a registračního formuláře 

naleznete zde. 

Průběžná konference k Sociálním inovacím 2015 

 Kdy: 18. 11. 2015 09:00–19. 11. 2015 18:00  

 Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 18. až 19. listopadu se ve Vídni (Rakousko) koná průběžná hodnotící konference s názvem 

„Pathways to Social Change – Research, policies and practices in European and global 

perspectives“. Akci pořádají týmy projektů výzvy Sociální inovace zahájené v rámci 7.RP (TRANSIT, 

SI-DRIVE) společně se sítí národních kontaktních pracovníků pro H2020 NET4Society a spřízněné 

projekty CRESSI a SI-DRIVE. Předmětem konference bude zhodnocení současného vývoje v oblasti 

sociálních inovací a mezinárodní srovnání zkušeností a výzkumu v této oblasti. Registrace je 

dostupná zde, podrobnější informace zde. 

Science| Business Summit 2015 

 Kdy: 19. 11. 2015 09:00–20. 11. 2015 18:00  

 Kde: Barcelona (Španělsko) 

Ve dnech 19–20. listopadu 2015 se bude v Barceloně (Španělsko) konat summit asociace 

Science|Business Network. V předvečer klimatické konference COP21 bude letošním zastřešujícím 

tématem využití vědy a inovace pro dosažení udržitelného růstu. Dvoudenní program bude věnován 

novým technologiím a inovativním obchodním modelům: budou zde představeny nejinovativnější 

evropské regionální podniky a předána ocenění za výjimečné výsledky univerzitám, výzkumným 

ústavům a podnikům s inovativní vizí, nominovaným v rámci Academic Enterprise Awards. Debata 

http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/bin-porto-2015
http://paginas.fe.up.pt/~binporto2015/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=5&Itemid=83
http://paginas.fe.up.pt/~binporto2015/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=254&Itemid=104
http://web.fe.up.pt/~binporto2015/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=231&Itemid=55
http://paginas.fe.up.pt/~binporto2015/
http://survey20.zsi.at/index.php/289114/lang-en
http://www.transitsocialinnovation.eu/event-calendar/save-the-date-midterm-conference-social-innovation-2015-pathways-to-social-change
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mezi soukromou a veřejnou sférou má vyústit ve společné prohlášení vytyčující cíle dosažitelné  

s využitím inovací. Více informací o konferenci, včetně (zpoplatněné) registrace naleznete zde.  

18. Mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS) 

 Kdy: 25. 4. 2016–28. 4. 2016  

 Kde: Itálie (bude upřesněno) 

Ve dnech 25. až 28. dubna 2016 se v Itálii (místo konání bude upřesněno) bude konat  

18. mezinárodní konference o podnikových informačních systémech (ICEIS). Jejím cílem je 

shromáždit výzkumné pracovníky a uživatele nad současným vývojem podnikových informačních 

systémů a jejich tržním uplatněním. Konference bude mít podobu šesti paralelních tematických 

seminářů: integrace databází a informačních systémů, umělá inteligence a systémy pro podporu 

rozhodování, analýza specifik informačních systémů, internetová a softwarová výpočetní technika, 

interakce člověka s počítačem a podniková architektura. Bližší informace jsou k dispozici zde.  

 

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

A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

Konference Learning Health System in Europe  

 Kdy: 24. 9. 2015 10:00–25. 9. 2015 16:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 24.–25. září pořádají v Bruselu organizace TRANSFoRm Project a EuroRec konferenci na 

téma zdravotnické soustavy v Evropě (Learning Health System in Europe), za účasti zástupce DG 

SANTE Evropské komise. Program bude věnovaný otázkám klinického výzkumu, péče o pacienty, 

ale také zdravotnického řízení a bezpečného nakládání s daty EHR (electronic health record) v rámci 

heterogenního prostředí EU. Konference je určena výzkumným pracovníkům v oblasti zdravotnictví, 

zdravotnickým organizacím, lékařům, tvůrcům politik ve zdravotnictví i zástupcům průmyslu. 

Registrace zdarma je dostupná zde, program a bližší informace o konferenci zde. 

 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/innovating-for-growth-the-2015-sciencebusiness-annual-summit-tickets-17765405807
http://www.sciencebusiness.net/Eventsarchive/innovationconnection/Default.aspx
http://cordis.europa.eu/event/rcn/143115_en.html
http://www.eurorec.org/LHS/register.cfm
http://www.eurorec.org/LHS/agenda.cfm
http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm
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Transatlantická konference k personalizované medicíně 

 Kdy: 8. 10. 2015–9. 10. 2015  

 Kde: Rotterdam (Nizozemsko) 

Ve dnech 8. až 9. října 2015 se v Rotterdamu (Nizozemsko) uskuteční 2. Transatlantická konference 

k personalizované medicíně, kterou pořádá Univerzitní lékařské centrum univerzity Erasmus. 

Konference nabídne platformu pro setkání odborníků a rozhodujících pracovníků v oblasti vědy, 

zdravotnictví, průmyslu a tvorby politik, kteří budou společně diskutovat nad možnostmi 

představení aplikací personalizované medicíny při prevenci, léčbě a péči. Více informací, včetně 

registrace, naleznete zde. 

Konference k prioritám evropské politiky boje proti multimorbiditě 

 Kdy: 27. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise organizuje konferenci k prioritám evropské politiky boje proti multimorbiditě 

(výskyt několika různých onemocnění u jednoho pacienta najednou), jež se uskuteční 27. října 

2015 v Bruselu (Belgie). Multimorbidita představuje znepokojivý fenomén naší společnosti, který je 

výzvou jak pro pacienty a zdravotníky, tak pro udržitelnost zdravotních systémů. Konference 

nabídne jedinečnou příležitost pro zdravotníky, výzkumníky, politické představitele, experty  

z farmaceutických a ICT firem a pacienty, jak sdílet zkušenosti a dosavadní poznatky v dané oblasti. 

Registrace je otevřená do 30. září 2015. Více informací, včetně registrace, naleznete zde. 

Konference Health Tech 

 Kdy: 24. 11. 2015  

 Kde: Eindhoven (Nizozemsko)  

Dne 24. Listopadu 2015 se v Eindhovenu (Nizozemsko) uskuteční 4. ročník konference Health Tech, 

která bude součástí dvoudenní akce EIT Digital. Konference Health Tech se zaměří především na 

problematiku prevence, péče a léčby za pomocí nejmodernějších technologií, přičemž konkrétní 

příspěvky se budou zaměřeny například na otázku včasné diagnózy onemocnění, využití fotoniky či 

robotiky ve zdravotnictví aj. Konference je zpoplatněna. Bližší informace, včetně registrace 

naleznete zde. 

http://www.personalizedmed.eu/about/
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/events/index/show/id/711%22
http://www.healthtechevent.com/
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Výzva ke členství ve vědeckých výborech Evropské komise 

Evropská komise vyhlásila výzvu pro podávání přihlášek do Vědeckého výboru pro bezpečnost 

spotřebitelů (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) a Vědeckého výboru pro zdraví, 

environmentální a nově vznikající rizika (Scientific Committee on Health, Environmental and 

Emerging Risks, SCHEER). Vědecké výbory jsou zdrojem kvalifikovaných rad a doporučení, které 

Evropská komise využívá při svém rozhodování a přípravě nových zákonů a předpisů. Členové jsou 

jmenováni na 5 let a aktivně se podílejí na zasedáních výborů a jejich pracovních skupin. Uchazeči 

o členství musí být absolventi alespoň magisterského studijního programu, musí prokázat 10 let 

odborné praxe ve svém oboru a velmi dobrou znalost angličtiny. Uzávěrka přihlášek je 2. listopadu 

2015. Více informací naleznete zde. 

Soutěž Euro-BioCyResearch 

Výzkumné centrum molekulární medicíny Univerzity Kypr (The Molecular Medicine Research Center 

of the University of Cyprus) vyhlašuje soutěž o nejlepší výzkumný návrh v oblasti nefrologie 

(odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou). K účasti 

jsou zváni studenti a čerství absolventi doktorských programů primárně z oblastí biologických  

a biomedicínských věd, avšak inovativní výzkumné záměry z oblasti neurologie, stárnutí a onkologie 

či biologie nádorů jsou rovněž vítány. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. listopadu 2015. Konkrétní 

požadavky a podmínky, včetně kontaktních informací, naleznete zde. 

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA 

Seminář Fondy vnější spolupráce, program Horizont 2020 a další evropské programy 

na podporu VaVaI 

 Kdy: 6. 10. 2015  

 Kde: Brno (Česká republika) 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvo zahraničních věcí spolupořádají 

Seminář Fondy vnější spolupráce, program Horizont 2020 a další evropské programy na podporu 

VaVaI, který se koná dne 6. 10. 2015 v Brně (Česká republika). Součástí programu je i prezentace 

činností a služeb kanceláře CZELO. Zájemci se mohou registrovat do 2. 10. 2015. Více informací 

naleznete zde. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm
http://www.czelo.cz/files/EuroBio-Cy-competition.pdf
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/program-CZELO-EuroAid-v3.pdf


 

           9. číslo, ročník 2015 

30 

Konference „Udržitelné zemědělství, lesnictví a rybolov v bioekonomii – výzva pro 

Evropu" 

 Kdy: 8. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Evropská komise Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) ve spolupráci se Stálým 

výborem pro zemědělský výzkum (Standing Committee on Agricultural Research – SCAR) 

organizuje konferenci "Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy  

– A Challenge for Europe” 8. října 2015 v Bruselu. Cílem konference je identifikovat principy, které 

by mohly napomoci primárním producentům v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultur 

vyrovnat se s celou řadou komplexních a propojených výzev v následujících 30–40 letech. 4. SCAR 

Foresight Exercise byl zahájen na jaře 2014 a zabývá se interakcí mezi primárním sektorem  

a bioekonomií. Více informací naleznete zde. 

FTP partnerská burza 2015 

 Kdy: 27. 10. 2015  

 Kde: Mnichov (Německo) 

Evropská Technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví 

(Forest–based Sector Technology Platform – FTP) pořádá v německém Mnichově dne 27. října 

2015 partnerskou burzu. FTP partnerská burza 2015 bude rozdělena do dvou paralelních sekcí: 

Výzkumný směr, který bude zahrnovat prezentace a diskuzi výzev v rámci programu Horizont 2020 

a Inovační směr, který bude zahrnovat diskuzi nad obdrženými návrhy pro spolupráci s průmyslem. 

Budou rovněž prezentovány dotační programy mimo výzev programu Horizont 2020. Více informací 

naleznete zde. 

Bioeconomy Investment Summit 

 Kdy: 9. 11. 2015–10. 11. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Cílem dvoudenního summitu je identifikovat možné způsoby mobilizace soukromých a veřejných 

investic pro bioekonomii. Akce se zúčastní vysocí představitelé evropských institucí, průmyslu, 

primárních producentů, vědecké komunity, zástupci regionálních investičních bank a soukromých 

http://ec.europa.eu/research/scar/index.cfm?pg=foresight4th
http://www.forestplatform.org/en/calendar-events/calendar-events/subscribe/266
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společností investujících do bioekonomiky a další. Předběžný program a další informace naleznete 

zde a registrace bude otevřena koncem prázdnin. 

Informační týden společenské výzvy 2 pracovní program 2016–2017 

 Kdy: 24. 11. 2015–27. 11. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Informační týden společenské výzvy 2 poskytne informace o novém pracovním programu 2016–

2017 pro společenskou výzvu Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika. Týden 

bude zahájen 24. listopadu workshopem zaměřeným na tematické sítě, 25. listopadu se koná 

informační den a 26. listopadu partnerská burza. Více informací naleznete zde a registrace bude 

možná na začátku podzimu. 

Global Bioeconomy Summit 2015 

 Kdy: 25. 11. 2015–26. 11. 2015  

 Kde: Berlín (Německo) 

Global Bioeconomy Summit 2015 se koná v Berlíně (Německo) ve dnech 25. a 26. listopadu 2015. 

Zástupci výzkumné sféry, průmyslu a politiky budou široce diskutovat o rozvoji udržitelné 

bioekonomiky v globálním měřítku a potřebných politických opatřeních. Summit se také zaměří se 

na vývoj po roce 2015. Více informací naleznete zde. 

Výzva Bio-based Industries Joint Undertaking 

Společný evropský podnik Bio-Based Industries (JU BBI) zveřejnil druhou část výzvy 2015. BBI je 

partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) mezi Evropskou unií a Bio-Based Industries 

Consortium. Výzva je zaměřena na tyto aktivity: Research and Innovation Actions; Innovative and 

efficient biorefinery technologies; Demonstration Actions a Coordination and Support Actions. 

Uzávěrka výzvy je 3. 12. 2015. Další podrobnosti naleznete na Účastnickém portále zde. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/20151109-programme_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://gbs2015.com/home/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html


 

           9. číslo, ročník 2015 

32 

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

ENERGIE 

Konference SET Plan 2015 

 Kdy: 21. 9. 2015 08:45 až 22. 9. 2015 18:00  

 Kde: Lucemburk (Lucembursko) 

Ve dnech 21.–22. září 2015 se v Lucemburku koná 8. konference na téma Evropského strategického 

technologického plánu (SET Plan). Letošní ročník je pořádán v rámci lucemburského předsednictví 

v Radě EU pod záštitou národní struktury pro poradenství v energetice myenergy GIE, jménem 

lucemburské vlády a s podporou Evropské komise. Budou zde představeny iniciativy pro zvýšení 

konkurenceschopnosti evropských energetických technologií, způsoby, jakými věda a výzkum 

mohou přispět k zapojení spotřebitele do transformace energetického sektoru a k dosažení cílů  

v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů, v neposlední řadě bude řeč  

o otázkách financování energetické transformace. Podrobnější informace o programu a registrace 

zde. 

Evropské fórum o využití metanolu ve VaVaI 

 Kdy: 13. 10. 2015–14. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 13. až 14. října 2015 Methanol Institute pořádá v Bruselu první Evropské fórum o využití 

metanolu v oblasti energetiky a životního prostředí. Cílem akce je shromáždit odborníky z oblasti 

vědy a výzkumu, průmyslu a politiky a společně navrhnout řešení, kterými by vyvíjené technologie 

na zpracování obnovitelných zdrojů metanolu mohli přispět k současným energetickým  

a environmentálním výzvám. Registrace je zpoplatněna, vyjma zástupce EU institucí, stálých 

zastoupení a médií. Podrobnější informace naleznete zde.  

Seminář ERRIN k projeSmart Cities Project Development Day 

 Kdy: 28. 10. 2015 09:00–13:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 28. října 2015 pořádá síť Evropských regionů pro vědu a inovace (ERRIN) v Bruselu seminář 

k projektům chytrých měst (Smart Cities and Communities lighthouse projects). Seminář představí 

http://www.setplan2015.lu/
http://www.methanol.org/
https://eu-ems.com/practical.asp?event_id=269&page_id=2464
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=269&page_id=2428
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formou kulatých stolů šest tematických návrhů na projekty. Kromě této šestice témat, která budou 

vybrána koncem září, bude na programu představena pracovní verze výzvy k podávání 

projektových návrhů pro SCC lighthouse projekty v období 2016–2017, zkušenosti z předchozích 

výzev nebo nástroj evropského inovačního partnerství (EIP) pro Smart cities. Zájemci o aktivní 

účast (představení témat) se musí registrovat do 25. září, zájemci o účast jako potenciální partneři 

vedoucích měst do 1. října. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Pro registraci vyplňte 

prosím tento formulář. Podrobnější informace naleznete zde. 

Soutěž KICoff 2015 – udržitelná energie 

Znalostní a inovační komunita KIC InnoEnergy Evropského inovačního a technologického institutu 

(European Institute of Innovation and Technology – EIT) vyhlásila soutěž KICkoff. Jedná se  

o největší soutěž tohoto typu ve střední a východní Evropě zaměřenou na inovace v oblasti 

udržitelné energie. Soutěž je zaměřena především na vynálezce, kteří by chtěli zahájit vlastní 

podnikání a malé podniky s inovativními produkty, službami a technologiemi. Návrhy lze předkládat 

on-line do 30. 9. 2015. Více informací naleznete zde. 

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

A INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Dopady letecké dopravy na změnu klimatu, konference o chytrém létání 

 Kdy: 22. 10. 2015 09:30–17:00  

 Kde: Londýn (Spojené království) 

Dne 22. října 2015 pořádá Královská letecká společnost (Royal Aeronautical Society) v Londýně 

konferenci o výzkumu dopadů letecké dopravy na změnu klimatu. Cílem akce je shromáždit 

výzkumníky z oblasti věd o atmosféře se zástupci dopravního leteckého průmyslu nad otázkou 

praktického řešení následků vytváření kondenzačních pruhů letadly a dalších jevů spojených  

s leteckou dopravou (mimo problematiku CO2) a vytyčit závazky pro letecké společnosti a politický 

rámec pro chytré létání. Registrace je zpoplatněna. Podrobné informace a program naleznete zde. 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin835026&SID=33fc6c17-457b-4763-99f9-065c248f57d2&dy=327911877
http://www.errin.eu/content/smart-cities-project-development-day
http://kic-kickoff.com/about-kicoff/
http://www.aerosociety.com/Events/Event-List/1914/Contrailcirrus-other-nonCO2-effects-and-Smart-Flying
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Seminář ERRIN k projeSmart Cities Project Development Day 

 Kdy: 28. 10. 2015 09:00–13:00  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 28. října 2015 pořádá síť Evropských regionů pro vědu a inovace (ERRIN) v Bruselu seminář 

k projektům chytrých měst (Smart Cities and Communities lighthouse projects). Seminář představí 

formou kulatých stolů šest tematických návrhů na projekty. Kromě této šestice témat, která budou 

vybrána koncem září, bude na programu představena pracovní verze výzvy k podávání 

projektových návrhů pro SCC lighthouse projekty v období 2016–2017, zkušenosti z předchozích 

výzev nebo nástroj evropského inovačního partnerství (EIP) pro Smart cities. Zájemci o aktivní 

účast (představení témat) se musí registrovat do 25. září, zájemci o účast jako potenciální partneři 

vedoucích měst do 1. října. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Pro registraci vyplňte 

prosím tento formulář. Podrobnější informace naleznete zde. 

Otevření výzvy Čisté nebe 2015 – Clean Sky 2 

Byla otevřena výzva pro podávání projektových návrhů do společné technologické iniciativy Clean 

Sky 2 pro ekologickou leteckou dopravu v rámci SC4. Návrhy je možné podávat do 18. 11. 2015. 

Celkový rozpočet na pokrytí všech 64 témat výzvy je 57 950 000 €. Veškeré informace a dokumenty 

jsou dostupné na účastnickém portálu. 

 

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

PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN 

 

EIT kurz – Obchodní modely pro udržitelné inovace 

 Kdy: 21. 9. 2015 až 22. 9. 2015  

 Kde: Bologna (Itálie) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 21. a 22. září 2015 v italské Boloni dvoudenní odborný kurz „Business 

models for sustainable business innovation“. Kurz je určen pro profesionály z oblasti energetiky  

a životního prostředí. Kurz je zpoplatněn. Více informací naleznete zde. 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin835026&SID=33fc6c17-457b-4763-99f9-065c248f57d2&dy=327911877
http://www.errin.eu/content/smart-cities-project-development-day
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html
http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/bologna/
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Seminář Fondy vnější spolupráce, program Horizont 2020 a další evropské programy 

na podporu VaVaI 

 Kdy: 6. 10. 2015  

 Kde: Brno (Česká republika) 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvo zahraničních věcí spolupořádají 

Seminář Fondy vnější spolupráce, program Horizont 2020 a další evropské programy na podporu 

VaVaI, který se koná dne 6. 10. 2015 v Brně (Česká republika). Součástí programu je i prezentace 

činností a služeb kanceláře CZELO. Zájemci se mohou registrovat do 2. 10. 2015. Více informací 

naleznete zde. 

EIT kurz – Budování kapacit v oblasti adaptace na klimatickou změnu 

 Kdy: 7. 10. 2015 až 8. 10. 2015  

 Kde: Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 7. a 8. října 2015 v německém Frankfurtu dvoudenní odborný kurz 

„Capacity building in the field of climate change adaptation“. Tento kurz poskytne systematický 

přístup k problematice přizpůsobení se klimatické změně, umožní výměnu zkušenosti a poskytne 

konkrétní argumenty pro rozhodování a jednání. Účast na kurzu je zpoplatněna. Více informací 

naleznete zde. 

Seminář Science-policy in action: the role of European forests  

 Kdy: 13. 10. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Seminář je organizován Evropským lesnickým institutem (European Forest Institute – EFI) a je 

rozdělen do dvou bloků. Dopolední blok „Towards Paris 2015: How can the forest sector 

contribute?” je zaměřen na připravovanou Klimatickou konferenci Spojených národů (COP21  

– United Nations Conference on Climate Change) a roli jakou by měli evropské lesy hrát. Odpolední 

část „ThinkForest in the forest: biodiversity and forest management” je věnována exkurzi do Sonian 

Forest. Více informací naleznete zde. 

 

http://www.czelo.cz/files/dokumenty/program-CZELO-EuroAid-v3.pdf
http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/frankfurt/
http://www.efi.int/portal/policy_advice/thinkforest/upcoming_events/
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EIT kurz – Územní plánování ve správě městských vod 

 Kdy: 26. 11. 2015 až 27. 11. 2015  

 Kde: Budapešť (Maďarsko) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 26. až 27. listopadu 2015 v maďarské Budapešti dvoudenní odborný 

kurz „Spatial Planning in Urban Water Management“. Kurz je zpoplatněn. Více informací naleznete 

zde. 

Výzkumné a inovační projekty financované v H2020 ve společenské výzvě 5 

Evropská komise uveřejnila seznam 102 projektů, které byly doposud vybrány k financování  

v programu Horizont 2020 ve společenské výzvě "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné 

využívání zdrojů, suroviny". Jedná se o projekty z výzev roku 2014 a jednostupňové výzvy roku 

2015. Dokument naleznete zde.  

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

– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Kulturní dědictví a tvorba evropských politik – workshop RICHES 

 Kdy: 19. 10. 2015 09:00–17:30  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Dne 19. října 2015 pořádá v Bruselu projekt RICHES (Renewal, Innovation and Change: Heritage 

and European Society) svůj první workshop na téma využití výzkumu v oblasti kulturního dědictví 

pro tvorbu evropských politik. Na akci vystoupí zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise, 

projekt RICHES představí svá doporučení a zúčastněné strany budou moci diskutovat o dalších 

iniciativách formou kulatých stolů. Účast na akci je na pozvání. Více informací, podrobný program 

a podmínky účasti na semináři a partnerské burze naleznete zde. 

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC 

Konference CONCORDi 2015 

 Kdy: 1. 10. 2015–2. 10. 2015  

 Kde: Sevilla (Španělsko) 

http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/budapest/
http://www.czelo.cz/files/dokumenty/Research-and-Innovation-SC5-projects-2014-2015-one-stage.pdf
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/evropa-v-menicim-se-svete-spolecnosti-podporujici-zaclenovani/akce/kulturni-dedictvi-a-tvorba-evropskych-politik-workshop-riches-1
http://www.riches-project.eu/first-policy-seminar.html
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Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) pořádá ve dnech 1. až 2. října 2015  

v prostorách výzkumného institutu IPTS JRC ve španělské Seville pátý ročník Evropské konference 

o korporátních aktivitách ve VaVaI (CONCORDi-2015). Tématem konference bude letos výzkum  

a inovace v průmyslu jako podklad pro tvorbu politiky VaVaI. Výzva k přednesení příspěvků již byla 

uzavřena. Bližší informace, předběžnou verzi programu a registrační formulář jsou dostupné zde. 

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

EIT kurz – Obchodní modely pro udržitelné inovace 

 Kdy: 21. 9. 2015–22. 9. 2015  

 Kde: Bologna (Itálie) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 21. a 22. září 2015 v italské Boloni dvoudenní odborný kurz „Business 

models for sustainable business innovation“. Kurz je určen pro profesionály z oblasti energetiky  

a životního prostředí. Kurz je zpoplatněn. Více informací naleznete zde. 

EIT kurz – Budování kapacit v oblasti adaptace na klimatickou změnu 

 Kdy: 7. 10. 2015–8. 10. 2015  

 Kde: Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 7. a 8. října 2015 v německém Frankfurtu dvoudenní odborný kurz 

„Capacity building in the field of climate change adaptation“. Tento kurz poskytne systematický 

přístup k problematice přizpůsobení se klimatické změně, umožní výměnu zkušenosti a poskytne 

konkrétní argumenty pro rozhodování a jednání. Účast na kurzu je zpoplatněna. Více informací 

naleznete zde. 

Konference EIT Digital 

 Kdy: 24. 11. 2015–25. 11. 2015  

 Kde: Eindhoven (Nizozemsko)  

Ve dnech 24.–25. listopadu 2015 se v Eindhovenu (Nizozemsko) uskuteční konference pořádaná 

Znalostním a inovačním společenstvím (KIC) Evropského inovačního a technologického institutu 

file:///C:/Users/jarosova/Downloads/Draft%20Programme-CONCORDi-2015.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IRI
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2015/index.html
http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/bologna/
http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/frankfurt/
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(EIT Digital). Součástí této akce bude Health Tech Event 2015 a také vzdělávací aktivity, prezentace 

výsledků v oblasti inovačních aktivit či rozvoje podnikání. Více informací naleznete zde. 

EIT kurz – Územní plánování ve správě městských vod 

 Kdy: 26. 11. 2015–27. 11. 2015  

 Kde: Budapešť (Maďarsko) 

Znalostní a inovační partnerství Climate KIC Evropského inovačního a technologického institutu 

(EIT) organizuje ve dnech 26. – 27. listopadu 2015 v maďarské Budapešti dvoudenní odborný kurz 

„Spatial Planning in Urban Water Management“. Kurz je zpoplatněn. Více informací naleznete zde. 

Výběrové řízení na místo ředitele EIT v Budapešti 

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky (třída AD 14) Evropského 

inovačního a technologického institutu (EIT) v Budapešti (Maďarsko), kde institut sídlí. EIT je 

subjektem EU, jeho cílem je zastávat stěžejní pozici, pokud jde o excelenci v oblasti inovací.  

V současné době EIT poskytuje granty pěti znalostním a inovačním společenstvím (KIC) a tři další 

budou zřízena v roce 2016 a v roce 2018. Ředitel EIT zodpovídá za provoz a management institutu 

a je jeho právním zástupcem. Je odpovědný správní radě, kterou průběžně zpravuje o vývoji 

činností EIT. Správní rada koordinuje řízení EIT a je složena z uznávaných vůdčích osobností  

v oblasti evropské inovace ze znalostního trojúhelníku. Další informace naleznete na internetových 

stránkách EIT, podrobnosti k výběrovému řízení jsou k dispozici online. 

 

Soutěž KICoff 2015 – udržitelná energie 

Znalostní a inovační komunita KIC InnoEnergy Evropského inovačního a technologického institutu 

(European Institute of Innovation and Technology – EIT) vyhlásila soutěž KICkoff. Jedná se  

o největší soutěž tohoto typu ve střední a východní Evropě zaměřenou na inovace v oblasti 

udržitelné energie. Soutěž je zaměřena především na vynálezce, kteří by chtěli zahájit vlastní 

podnikání a malé podniky s inovativními produkty, službami a technologiemi. Návrhy lze předkládat 

on-line do 30. 9. 2015. Více informací naleznete zde. 

 

 

https://www.eitdigital.eu/news-events/events/article/save-the-date-end-of-year-event-eit-digital-eindhoven/
http://www.climate-kic.org/programmes/short-courses/budapest/
http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/director-ad-14
http://eit.europa.eu/collaborate/vacancy/director-ad-14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:222A:FULL&from=FR
http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/evropsky-inovacni-a-technologicky-institut/novinky/soutez-kicoff-2015
http://kic-kickoff.com/about-kicoff/
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HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

 

StandarDays 2015 

 Kdy: 22. 9. 2015 až 23. 9. 2015  

 Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 22. až 23. září 2015 pořádají evropské organizace pro normy CEN (Evropská komise pro 

normalizaci) a CENELEC (Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice) v Bruselu informační 

dvoudenní seminář StandarDays. Akce je zaměřena na systém evropských norem a jejich využití 

při podávání výzkumných projektových návrhů výzev H2020 či v mezinárodním obchodu a na 

soustavu evropských a mezinárodních normalizačních orgánů a její fungování. Účast na letošním 

ročníku je nově zpoplatněna. Více informací, podrobný program a on-line registrační 

formulář naleznete zde.  

Webinář CEN/CENELEC o normách / standardizaci v H2020 

Evropské organizace pro standardizaci CEN/CENELEC pořádají dne 17. listopadu 2015 online 

webinář o významu a využití standardizace v projektových návrzích programu Horizont 2020. 

Účastníkům webináře budou představeny konkrétní případové studie úspěšných projektů, které 

evropské normy ve svých návrzích zohlednily. Pro registraci zašlete prosím e-mail na adresu 

research@cencenelec.eu s předmětem „Horizon2020 Webinar“. Bližší informace a podrobný 

program bude zveřejněn na stránkách CEN/CENELEC.  

 

Doporučení k návrhu plánu pro využívání a šíření výsledků v Horizontu 2020  

Využívání a šíření výsledků tvoří nedílnou součást evropského financování výzkumu a inovací, 

přičemž důraz je na tuto oblast kladen již v samotné fázi návrhu projektu. Pracovní program pro 

období 2014–2015 tak explicitně zmiňuje návrh plánu pro využívání a šíření výsledků (Plan for the 

Exploitation and Dissemination of Results, PEDR) jako součást projektového návrhu. IPR Helpdesk 

v tomto kontextu vydal přehled doporučení, jehož cílem je nastínit hlavní vlastnosti a rozsah PEDR 

a nabídnout řešení problémů, se kterými by se účastníci H2020 mohli při přípravě PEDR setkat. 

Přehled je dostupný zde. 

 

http://www.cvent.com/events/standardays/agenda-dcc8c801ed2a46c8a042da8f7c429f62.aspx
https://www.cvent.com/events/standardays/registration-dcc8c801ed2a46c8a042da8f7c429f62.aspx
https://www.cvent.com/events/standardays/registration-dcc8c801ed2a46c8a042da8f7c429f62.aspx
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2015-015.aspx
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=BC0B182A-0C4D-CEF3-6D7CFDB680466FFB%20/
mailto:research@cencenelec.eu
http://www.cencenelec.eu/research/Pages/default.aspx
https://www.iprhelpdesk.eu/node/3129
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+ 

Workshop k propojení studentů a zaměstnavatelů v oblasti elektroniky 

Evropská komise organizuje workshop „Vzdělávání, odborná příprava a dovednosti: propojení 

studentů a zaměstnavatelů v oblasti elektroniky“, který se uskuteční 13. října 2015 v Bruselu 

(Belgie). Cílem workshopu je diskutovat konkrétní opatření, která mohou být v dané oblasti 

implementována prostřednictvím existujících nástrojů, včetně Horizontu 2020. Diskutovány budou 

rovněž způsoby, jak zajistit efektivní alokaci poptávky po práci a její nabídky či podmínky pro jejich 

vzájemné sbližování. Více informací naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM 

Seminář o neutronovém zobrazování  

Ve dnech 5. až 8. října 2015 pořádá Francouzská společnost pro výzkum neutronů (Société 

Française de Neutronique, SFN) v Evian-les-Bains (Francie) seminář o neutronovém zobrazování. 

Program bude soustředěn na poslední vývoj a aplikace neutronového zobrazování napříč obory 

(kulturní dědictví, (nano)materiály, potravinářský průmysl, půdní vědy atd.). SFN také udělí svou 

cenu za dizertační práci. Více informací včetně odkazu na zpoplatněnou registraci naleznete zde. 

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY 

Konference „Implementace, správa a řízení fondů ESI 2014–2020“ 

Konference " Implementation, Management & Control of ESI Funds 2014–2020" se bude konat ve 

dnech 19. až 20. listopadu 2015 v Bruselu (Belgie). Konference představuje platformu pro 

seznámení se s nejnovějším vývojem a postupy a poskytne prostor pro výměnu zkušeností  

a navázání kontaktů mezi odborníky z EU na fondy ESI na národní a regionální úrovni. Výroční 

evropská konference přináší příležitost vyměnit si pohledy a první zkušenosti se současným 

programem a novými nástroji. Účast na konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/save-date-workshop-education-training-and-skills-connecting-students-and-employers-case
http://www.sfn.asso.fr/jdn/site-jdn-23/inscription/?L=1
http://www.sfn.asso.fr/jdn/site-jdn-23/?L=1
http://www.lexxion.de/de/verlagsprogramm-konferenzen/eu-funds/annual-conference-on-esi-funds-implementation-management-a-control-of-esi-funds-2014-2020.html
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020 

Výzva Bio-based Industries Joint Undertaking 

Společný evropský podnik Bio-Based Industries (JU BBI) zveřejnil druhou část výzvy 2015. BBI je 

partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) mezi Evropskou unií a Bio-Based Industries 

Consortium. Výzva je zaměřena na tyto aktivity: Research and Innovation Actions; Innovative and 

efficient biorefinery technologies; Demonstration Actions a Coordination and Support Actions. 

Uzávěrka výzvy je 3. 12. 2015. Další podrobnosti naleznete na Účastnickém portále zde. 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ 

Výzva DECI-13 výzkumné infrastruktury PRACE 

Výzkumná infrastruktura evropské asociace PRACE (Partnership for Advanced Computing in 

Europe) financovaná Evropskou komisí zveřejnila 13. výzvu DECI (Distributed European Computing 

Initiative) pro oblast výpočetních zdrojů HPC Tier-1. Jedná se o první společnou výzvu iniciativy 

DECI a projektu EUDAT. Projektové návrhy je možné předkládat do 21. září 2015 do 17:00. Bližší 

informace naleznete zde. 

 

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH 

Spolupráce v projektu (výzva ekologická vozidla) 

Italská národní agentura ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and 

Sustainable Economic Development) připravuje projektový návrh na výzvu ekologická vozidla 

(Green Vehicles H2020–GV–2015, téma GV–8–2015 (Electric vehicles’ enhanced performance and 

integration into the transport system and the grid).  

 

Na základě abstraktu projektového návrhu hledá nyní italské konsorcium partnery (celkový 

počet 5 až 6 partnerů) s následujícím profilem: 

– Soukromé podniky v oblasti dopravy: demonstrační činnost, výzkum 

– Soukromé podniky v oblasti informačních a komunikačních technologií: vývoj technologií 

– Soukromé podniky specializované na výrobu baterií (trakční baterie silničních vozidel, 

tramvajové systémy): vývoj technologií a demonstrační činnost 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://eudat.eu/news/deci-and-eudat-joint-call-proposals-hpc-compute-resource-now-open-closing-date-21092015
http://www.prace-ri.eu/deci-13-call/
http://www.enea.it/en
http://www.enea.it/en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html
http://www.czelo.cz/files/Abstract-GV-8-Def.pdf
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– Výrobci elektroniky a řídicích systémů BMS (Battery management system): vývoj technologií  

a demonstrační činnost 

– Průmysloví výrobci vozidel: automobilový průmysl 

V případě zájmu se prosím obraťte na tyto kontaktní osoby: 

Gloria Carella: glcarella@gmail.com   

Rosaria Fortunato: rosaria7f9@hotmail.it   

Giorgio Graditi: giorgio.graditi@enea.it   

Filippo Ragazzo: filippo.ragazzo@enea.it   

 

Soutěž Euro–BioCyResearch 

Výzkumné centrum molekulární medicíny Univerzity Kypr (The Molecular Medicine Research Center 

of the University of Cyprus) vyhlašuje soutěž o nejlepší výzkumný návrh v oblasti nefrologie 

(odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou). K účasti 

jsou zváni studenti a čerství absolventi doktorských programů primárně z oblastí biologických  

a biomedicínských věd, avšak inovativní výzkumné záměry z oblasti neurologie, stárnutí a onkologie 

či biologie nádorů jsou rovněž vítány. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. listopadu 2015. Konkrétní 

požadavky a podmínky, včetně kontaktních informací, naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA 

Pozice ČR k prioritám lucemburského předsednictví v Radě EU 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách dokument obsahující 

pozici ČR k prioritám lucemburského předsednictví v Radě EU v 2. polovině roku 2015. V oblasti 

výzkumu se jedná o následující priority: budování ERA, integrita výzkumu, rovnost mužů a žen  

v oblasti výzkumu a Evropský výzkumný prostor a Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. 

Dokument v češtině naleznete zde. 

 

 

 

mailto:glcarella@gmail.com
mailto:rosaria7f9@hotmail.it
mailto:giorgio.graditi@enea.it
mailto:filippo.ragazzo@enea.it
http://www.czelo.cz/files/EuroBio-Cy-competition.pdf
http://www.czelo.cz/files/Pozice-CR-k-prioritam-lucemburskeho-predsednictvi-v-Rade-EU-ve-2.-pol.-2015.docx
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU 

Výroční zpráva o činnostech EU v oblasti VaVaI v roce 2014 

Evropská komise vydala výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického 

rozvoje v roce 2014. Výroční zpráva je vyhotovována podle článku 190 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU) a jejím účelem je poskytnout přehled hlavních opatření, která byla provedena 

ve vykazovaném roce. Zpráva se zaměřuje na provádění výzev programu Horizont 2020, na 

partnerství s průmyslem, pokrok při provádění Evropského výzkumného prostoru (ERA), obecný 

politický rámec, aktivity Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) a v neposlední 

řadě zpráva obsahuje výhled aktivit na rok 2015. Kompletní dokument naleznete zde. 

 

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ 

Science Europe k společnému programování 

Asociace Science Europe, která sdružuje evropské poskytovatele financí na podporu výzkumu 

(European Research Funding Organizations) a organizace provádějící výzkum (Research 

Performing organizations) zveřejnila svou pozici k roli a budoucnosti společného programování. 

Dokument obsahuje přehled dosavadních iniciativ v oblasti společného programování a zkušeností 

s jejich prováděním a sadu doporučení do budoucna. Kompletní text naleznete zde. 

Výzva zdraví a životní prostředí 

 

Evropská komise vyhlásila výzvu pro podávání přihlášek do vědeckých výborů v oblasti zdraví 

a životní prostředí (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) a ochrana 

spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety). 

Vědecké výbory jsou zdrojem kvalifikovaných rad a doporučení, které Evropská komise využívá při 

svém rozhodování a přípravě nových zákonů a předpisů. Členové jsou jmenováni na 5 let a aktivně 

se podílejí na zasedáních výborů a jejich pracovních skupin. Uchazeči o členství musí být absolventi 

alespoň magisterského studijního programu, musí prokázat 10 let odborné praxe ve svém oboru  

a velmi dobrou znalost angličtiny (úroveň B2 a výše). 

Termín pro odevzdání přihlášek je 2. 11. 2015. 

http://www.czelo.cz/files/COM-2015-401-CS-ACTE-f.pdf
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_Position_Statement_Joint_Programming.pdf
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Více informací naleznete v textu výzvy zde: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/call_experts_2015_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm 

 

Pracovní programy H2020 zveřejněny  

 

Evropská komise zveřejnila předběžné verze většiny pracovních programů na období 2016–2017, 

které jsou k dispozici zde. Oficiální vyhlášení výzev se očekává v říjnu 2015 a všechny relevantní 

dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách Horizont 2020 a Účastnickém portálu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/call_experts_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://www.czelo.cz/cs


 

           9. číslo, ročník 2015 

45 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 

Projektový servis UP 

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc 

Telefon: 585 631 403, 585 631 404 

Mobil: 777 119 190 

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

ludmila.hrabakova@upol.cz 

www.psup.cz 

 

 

 

 

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

