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Čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 

3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“), v programu TRIO. 

Soutěžní lhůta trvá do  31. října 2018 do 14:00 

hodin (elektronicky do 12:00 hodin). 

Podmínky veřejné soutěže: 

TRIO je programem na podporu průmyslového 

výzkumu a experimentálního vývoje se 

zaměřením na rozvoj potenciálu České 

republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) 

jako jsou fotonika, mikroelektronika a 

nanoelektronika, nanotechnologie, 

průmyslové biotechnologie, pokročilé 

materiály a pokročilé výrobní technologie. 

U projektů, které budou podpořeny ve čtvrté 

veřejné soutěži v programu TRIO, se 

předpokládá: 

zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 

31. 8. 2019, 

ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022, 

doba trvání řešení projektu maximálně 48 

měsíců. 

Plný text programu po změně schválené 

usnesením vlády ze dne 30. 4. 2018 č. 280 je 

zveřejněn na webu poskytovatele 

(https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/po

dpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/5/Text-

programu-TRIO_zneni-od-30-04-2018.pdf ). 

Uchazeči o podporu mohou být podniky 

(právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v 

účinné spolupráci s alespoň jednou 

výzkumnou organizací. Dalšími účastníky 

projektu mohou být podniky a výzkumné 

organizace. 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže 

jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a 

souvisejících dokumentech, které jsou 

dostupné na webu poskytovatele 

(http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-

vyzkumu-a-vyvoje/). Kontaktní osoba 

poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, 

korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 

(doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 

9 až 11 a 14 až 16hod.). 

Pro rok 2019 je na podporu schválených 

projektů alokováno cca 442 mil. Kč, na celou 

dobu řešení to bude cca 1,7 mld. Kč. 

Přílohy ke stažení: 

4.VS_I1_Definice-a-pojmy-v-ZD [pdf, 382 kB] 

4.VS_I2_NPOV cile – podrobnejsi popis [pdf, 819 kB] 

4.VS_I3_KETs-definice [pdf, 292 kB] 

4.VS_I4_Vysledky – definice dle Met-RVVI [pdf, 296 kB] 

4.VS_I5_Narodni-RIS3-strategie_vybrane-oblasti [pdf, 740 kB] 

4.VS_II_Seznam priloh dokladanych uchazeci [pdf, 371 kB] 

4.VS_II1_Zavazna-osnova-projektu-a-Vzor-mktg-studie [pdf, 344 kB] 

4.VS_II2_Doporučení-k-obsahu-smlouvy-mezi-účastníky [pdf, 305 kB] 

4.VS_III_Prirucka-pro-uchazece [pdf, 701 kB] 

4.VS_IV_Vzor-smlouvy-s-MPO [pdf, 376 kB] 

4.VS_Zadavaci-dokumentace [pdf, 573 kB] 

Upozornění-ke-změnám-ZD-proti-3.VS-TRIO [pdf, 278 kB] 

Zdroj: MPO 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/5/Text-programu-TRIO_zneni-od-30-04-2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/5/Text-programu-TRIO_zneni-od-30-04-2018.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/5/Text-programu-TRIO_zneni-od-30-04-2018.pdf
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
mailto:korinkova@mpo.cz
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_I1_Definice-a-pojmy-v-ZD.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_I2_NPOV-cile---podrobnejsi-popis.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_I3_KETs-definice.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_I4_Vysledky---definice-dle-Met-RVVI.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_I5_Narodni-RIS3-strategie_vybrane-oblasti_1.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_II_Seznam-priloh-dokladanych-uchazeci.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_II1_Zavazna-osnova-projektu-a-Vzor-mktg-studie.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_II2_Doporuceni-k-obsahu-smlouvy-mezi-ucastniky.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_III_Prirucka-pro-uchazece.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_IV_Vzor-smlouvy-s-MPO.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/4-VS_Zadavaci-dokumentace.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/9/Upozorneni-ke-zmenam-ZD-proti-3-VS-TRIO_1.pdf
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Vyhlášení třetí veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a 

inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 

2015 až 2022 (BV III/1 – VS)  
  

dne 22. srpna 2018 vyhlásilo Ministerstvo vnitra veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS), 

dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), v platném znění. 

  

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem 

naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající 

charakter základního výzkumu.          

   

Texty a přílohy ke stažení naleznete ZDE: 

Zadávací dokumentace (pdf, 1 MB) 

Zdroj: MVČR 

  

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/3vs-soubory-zadavaci-dokumentace-pdf.aspx


5 
 

 

  

 

 

Aktualizace pracovních programů H2020 pro rok 2019 
 

Evropská komise zveřejnila na portálu pro účastníky nejnovější aktualizaci jednotlivých pracovních 

programů H2020. Aktualizace se týče pracovních programů a výzev pro rok 2019. Aktualizované 

položky jsou označeny koncovkou „_v2“. Mimo toho byl také přidán nový oddíl tzv. Průřezové aktivity 

(Cross-cutting activities 2018-20_v1.0), který obsahuje výzvy na „Baterie nové generace“. Další 

podrobnosti a všechny dokumenty naleznete zde. 

 

1. Introduction 2018-20_v2.0   

2. Future and Emerging Technologies (FETs) 2018-20_v2.0   

3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 2018-20_v2.0   

4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) 2018-20_v2.0   

5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2018-20_v1.0   

5i. Information and communication technologies (ICT) 2018-20_v2.0   

5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 

2018-20_v2.0   

5iii. Space 2018-20_v2.0   

6. Access to risk finance 2018-20_v2.0   

7. Innovation in SMEs 2018-20_v2.0   

8. Health, demographic change and well-being 2018-20_v2.0   

N o v i n k y  

A k c e  

U d á l o s t i 

V ý z v y 
 

H O R I Z O N T   2 0 2 0 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-finance_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
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9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 

research and the bioeconomy 2018-20_v2.0   

10. Secure, clean and efficient energy 2018-20_v2.0   

11. Smart, green and integrated transport 2018-20_v2.0   

12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2018-20_v2.0   

13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2018-20_v2.0   

14. Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens 2018-20_v2.0   

15. Spreading excellence and widening participation 2018-20_v2.0   

16. Science with and for society 2018-20_v2.0   

17. European Innovation Council (EIC) 2018-20_v2.0   

18. Dissemination, Exploitation and Evaluation 2018-20_v2.0   

20. Cross-cutting activities 2018-20_v1.0   

General Annexes to the Main WP  

General Annexes 2018-20   

European Research Council  

ERC Work Programme 2018   

Euratom  

Euratom Work Programme 2018-20  

Zdroj: CZELO 

 

STEMM Equality Congress 2018 
 

Kdy: 11.10.2018 - 12.10.2018  

Kde: Amsterdam (Nizozemí) 

Ve dnech 11. a 12. října 2018 se v Amsterdamu uskuteční kongres o genderové rovnosti STEMM 

Equality Congress (SEC) 2018, který každoročně pořádá organizace Science Impact Ltd. Kongres se 

zaměří na problematiku rovnosti žen ve vědě, technologiích, inženýrství a matematice a medicíně 

(STEMM - science, technology, engineering, math and medicine). Více informací včetně registračních 

poplatků naleznete zde. Registrační formulář je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-comm-diss_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1820-euratom_en.pdf
https://stemmequality.com/about/intro/
https://stemmequality.com/get-tickets/


7 
 

Evropská noc vědců 
 

 

Kdy: 25.9.2018 - 26.9.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 25. až 26. září 2018 se v Bruselu uskuteční Evropská noc vědců organizovaná Evropskou 

komisí a Evropským parlamentem. Cílem akce je podnítit zájem o vědu a výzkum prostřednictvím 

souboru zábavně-vzdělávacích aktivit, představit projekty financované ze zdrojů EU a to především 

Akce Marie Skłodowské Curie (MSCA) a spojit výzkumnou komunitu s veřejností. Více informací 

naleznete zde. Registrační formulář je k dispozici zde a video z loňského roku naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Konference: AMEF2018 
 

 

Kdy: 23.10.2018 - 24.10.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Iniciativa AM-motion ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá ve dnech 23. a 24. října 2018 v Bruselu 

konferenci AMEF2018 - Additive Manufacturing European Forum zaměřené na výrobu aditivních 

materiálů (AM) / 3D tisk s cílem diskutovat o výzvách a klíčových pilířích industrializace aditivní výroby 

a implementace trhu. Hlavní prezentace se budou zabývat programem Horizont Evropa, průmyslovými 

výzvami, standardy a certifikacemi AM a mezinárodními a regionálními iniciativami a klíčovými 

projekty. Více informací naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/25-and-26-september-come-and-try-test-discover-and-play
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en
https://ec.europa.eu/assets/eac/msca/siw/msca-siw-event_en.mp4
http://www.am-motion.eu/news-events/122-amef2018-draft-agenda-ready.html
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Konference: 3D Trends 2018 
 

 

Kdy: 1.11.2018 - 2.11.2018  

Kde: Liberec (Česká republika) 

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 se uskuteční v Liberci konference 3D Trends 2018, kterou pořádá 

Technická univerzita v Liberci. Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějším vývojem a trendy 

v 3D tisku a v 3D skenování a podpořit diskuzi vědců a účastníků z různých oblastí průmyslu. Uzávěrka 

registrace je 31. srpna 2018. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu naleznete 

zde. 

Zdroj: CZELO 

 

The RTO Innovation Summit 
 

 

Kdy: 6.11.2018 - 7.11.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 6. až 7. listopadu 2018 se v Bruselu uskuteční RTO Innovation Summit, který pořádá 

organizace Fraunhofer spolu s dalšími devíti evropskými výzkumnými a technologickými organizacemi 

(RTO). Akce se zaměří na pět tematických oblastí v souladu s pěti klastry pilíře „Společenské výzvy a 

konkurenceschopnost průmyslu“ budoucího rámcového programu Horizont Evropa. Cílem summitu je 

seznámit veřejnost s nejmodernějšími technologiemi předních evropských organizací pro aplikovaný 

výzkum a s vizí a technologickou cestou pro Evropu do roku 2030. Více informací o akci je k dispozici 

zde. Registrace k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

http://www.3dtrends.org/
http://www.thertoinnovationsummit.eu/en/
http://www.thertoinnovationsummit.eu/en/register/
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Evropská konference o veřejném zdraví (EPH) 
 

Kdy: 28.11.2018 - 1.12.2018   

Kde: Lublaň (Slovinsko) 

Ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 2018 bude probíhat v Lublani již 11. ročník Evropské konference 

o veřejném zdraví. Cílem konference je debatovat o nejnovějších poznatcích a praktikách v oblasti 

veřejného zdraví a prohloubit tak možnosti pro profesionální vytváření sítí a partnerství. Potenciální 

organizátoři, sponzoři či vystavovatelé, kteří mají zájem organizovat akci v rámci EPH, mohou zasílat 

své návrhy na email: exhibition@ephconference.eu Více informací o této akci naleznete zde. Program 

akce je k depozici zde. Registrační poplatky jsou k dispozici zde a registrační formulář zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Evropský týden biotechnologií 2018 
 

Kdy: 24.9.2018 - 30.9.2018  

Kde: Evropa 

Ve dnech 24. až 30. září 2018 bude probíhat téměř po 

celé Evropě již 6. ročník Evropského týdne 

biotechnologií (European Biotech Week, EBW). Jedná 

se o sérii akcí, které mají za cíl maximalizovat 

potenciál tohoto inovativního sektoru a podpořit 

nové iniciativy. Potenciální organizátoři, kteří mají 

zájem organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat 

své návrhy skrze webové stránky zde. Více informací 

o této akci naleznete zde  a program zde. 

 

Kancelář UKRO aktualizovala FAQ o Brexitu v oblasti VaVaI 
 

Kancelář Velké Británie pro VaVaI (UK Research Office - UKRO) aktualizovala soubor často kladených 

otázek souvisejících s britským odchodem z EU v roce 2019 v souvislosti s programem Horizont 2020 

a dalšími programy EU pro financování výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Tento soubor 

otázek naleznete zde a přehled zde. Pokyny, jak se připravit na Brexit, pokud nedojde k dohodě zde. 

Zdroj: CZELO 

 

 

 

mailto:exhibition@ephconference.eu
https://ephconference.eu/index.php
https://ephconference.eu/dynamic-programme-127https:/ephconference.eu/dynamic-programme-127
https://ephconference.eu/2018-registration-fees-and-information-82
https://ephconference.eu/register-107
http://www.biotechweek.org/get-involved/
http://www.biotechweek.org/about/
http://www.biotechweek.org/events/
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/uk_participation_h2020.pdf
https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20180810
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
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Water Knowledge Europe 2018 
 

 

Kdy: 28.11.2018 - 29.11.2018  

Kde: Brusel (Belgie) 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se uskuteční v Bruselu 7. ročník partnerské burzy Water Knowledge 

Europe 2018 organizovaný Evropskou technologickou platformou pro vodní zdroje (WssTP - Water 

Supply and Sanitation Technology Platform). Cílem události je rozšiřování sítě a budování nových 

partnerství v oblasti vod pro nadcházející výzvy programu Horizontu 2020. Více informací včetně 

poplatků a programu naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

Klimatický inovační summit 2018 
 

 

Kdy: 6.11.2018 - 8.11.2018  

Kde: Dublin (Irsko) 

Ve dnech 6. až 8. listopadu 2018 se v Dublinu uskuteční inovační summit - Climate Innovation Summit: 

Finance the Future , který pořádá Znalostní a inovační společenství v oblasti klimatu Evropského 

inovačního a technologického institut (EIT Climate-KIC). V rámci akce se budou diskutovat inovativní 

řešení a partnerství, která mohou přinést udržitelné financování na cestě k dosažení cíle 2ºC a 

budoucnosti odolné vůči klimatickým změnám. Více informací o akci naleznete zde. Registrace je k 

dispozici zde. 

http://waterknowledgeeurope.eu/
https://www.climate-kic.org/climateinnovationsummit2018
https://climate-kic.us8.list-manage.com/subscribe?u=553a537a010b931b1de0415f4&id=f1782f2954
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Informační den a partnerská burza k výzvám SC6 pro rok 2019 
 

 

Kdy: 30.10.2018  

Kde: Varšava (Polsko) 

Dne 30. října 2018 organizuje Evropská komise společně se sítí národních kontaktních bodů 

Net4Society ve Varšavě informační den a partnerskou burzu k tématům Společenské výzvy 6 - Evropa 

v měnícím se světě - společnosti podporující začleňování. Cílem události je poskytnout praktické 

informace o tom, jak úspěšně předložit projekt do nadcházející výzvy a také poskytnout příležitost pro 

networking. Registrace bude otevřena 2. září 2018. Více informací naleznete společně s registračním 

formulářem a programem zde.  

Zdroj: CZELO 

 

Konference: "Transformace Evropy: Kde na lidech záleží" 
 

 

Kdy: 14.11.2018 - 15.11.2018  

Kde: Vídeň (Rakousko) 

Iniciativa Growth in Transition pořádá 14. a 15. listopadu 2018 ve Vídni čtvrtou mezinárodní konferenci 

s názvem "Transformace Evropy: Kde na lidech záleží“. Konference představí řečníky z oblasti politiky, 

vědy, občanské společnosti a soukromého sektoru. Témata zahrnují sociální a distribuční aspekty 

spravedlivé společnosti a úlohu finančního sektoru v transformaci udržitelnosti. Konference se zaměří 

zejména na udržitelné využívání přírodních zdrojů a zmírňování změny klimatu. Více informací 

naleznete zde. 

Zdroj: CZELO 

 

https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://wachstumimwandel.at/conference2018/about-the-conference/
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Konference: Dopad sociálních a humanitních věd na evropský 

výzkumný program  
 

Kdy: 28.11.2018 - 29.11.2018  

Kde: Vídeň (Rakousko) 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se uskuteční ve Vídni konference rakouského předsednictví Rady EU 

o dopadech sociálních a humanitních věd (SSH) na evropský výzkumný program - hodnocení SSH ve 

výzkumu zaměřeném na mise, kterou pořádá Evropská Komise společně s Centrem pro sociální 

inovace. Cílem konference je diskuze, hodnocení a generování dopadů SSH ve výzkumném prostředí 

pro lepší řešení evropských výzev a misí. Konference se rovněž zaměří na strategické dokumenty, které 

formují diskuzi o evropské politice. Registrace je otevřena do 28. října 2018. Více informací o akci 

naleznete zde. Program je k dispozici zde. Registrační formulář naleznete zde.  

Zdroj: CZELO 

 

Bulletin IPR Helpdesk, č. 30 (červenec – září 2018) 
 

Služba European IPR Helpdesk vydala nový bulletin zaměřený na problematiku porušování duševního 

vlastnictví a donucovací opatření, které jsou dostupné k řešení téhle situace. Bulletin mimo jiné také 

přináší rozhovor se zástupkyní Aktion Plagiarius e.V. o praktikách padělání a jejich Plagiarius cenách. 

Celý bulletin je k dispozici zde. 

Zdroj: CZELO 

 

Kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a 

inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) 
 

Dne 4. září 2018 proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologického 

centra AV ČR kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon 

Europe“ (2021-2027) za účasti zástupců zainteresovaných stakeholderů z ČR.  

 

Dne 7. června 2018 byl Evropskou komisí zveřejněn první oficiální návrh 9. rámcového programu EU 

pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, jenž bude v období víceletého finančního rámce EU 

v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací v EU 

a významnou měrou přispívat k dalšímu prohlubování spolupráce členských států EU v Evropském 

výzkumném prostoru.  

https://www.ssh-impact.eu/about/
https://www.ssh-impact.eu/programme/
https://www.ssh-impact.eu/contact/
https://iprhelpdesk.eu/news/european-ipr-helpdesk-bulletin-issue-30
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Prostřednictvím rámcového programu „Horizon Europe“ budou v letech 2021 až 2027 v EU výzkum, 

vývoj a inovace podpořeny souhrnnou částkou 97,6 mld. EUR a dalšími 2,4 mld. EUR určenými pro 

program EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu v období let 2021 až 2025.  

V tomto kontextu MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zorganizovalo kulatý stůl 

k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, jehož cílem bylo 

představit dílčí pilíře a cíle budoucího rámcového programu, výstupy z dotazníkového šetření, jakož 

i  facilitovat veřejnou debatu se zástupci zúčastněných stran o návrhu rámcového programu.  

Během kulatého stolu byly prezentovány jednotlivé části návrhu rámcového programu „Horizon 

Europe“, jeho podoba, cíle a novinky ve srovnání se současným rámcovým programem pro výzkum 

a inovace Horizontem 2020. Národní kontaktní pracovníci z Technologického centra AV ČR detailně 

představili jednotlivé pilíře rámcového programu „Horizon Europe“, prostor byl věnován i průřezovým 

otázkám, jako je genderová dimenze nebo otevřený přístup k vědě a právním či finančním aspektům 

rámcového programu „Horizon Europe“.  

Celkově akce přispěla k bližšímu seznámení s nadcházejícím rámcovým programem „Horizon Europe“ 

i k cenné výměně názorů a zkušeností mezi participujícími členy. Všichni účastníci vyjádřili odhodlání a 

ochotu podílet se na snaze o zvýšení úspěšnosti českých žadatelů a lépe prosazovat zájmy ČR v oblasti 

vědy a výzkumu.  

Program kulatého stolu společně se všemi prezentacemi naleznete pod níže uvedenými odkazy:  

Kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ – program  

I.pilíř rámcového programu „Horizon Europe“ - Otevřená věda  

II.pilíř rámcového programu „Horizon Europe“ – Jednotlivé clustery  

III.pilíř rámcového programu „Horizon Europe“ – Otevřené inovace  

Rámcový program „Horizon Europe“ – část „Posílení Evropského výzkumného prostoru“ (SERA)  

Finanční, právní a administrativní aspekty  

Genderové aspekty  

Dotazníkové šetření k diskuzi o návrhu 9. rámcového programu „Horizon Europe“  

Marie Skłodowska-Curie actions, European Research Council  

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/FP9_CZ_Round_Table_final_programme.docx
http://www.msmt.cz/uploads/Kulaty_stul_1._pilir_Zsapkova.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Prezentace_clustery_1_5_Konickova_Pracna.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/HE_EIC_ekosystemy_a_EIT_Voseckova.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Horizont_Evropa_SERA_Voseckova.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Kobert_Chvojkova_2018_9_4_FP9_kulaty_stul_fin_prav_admin.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/TC_kulaty_stul_Horizon_Europe_gender_Linkova.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Albrecht_dotaznik.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Fedorova_ERC_MSCA.pdf
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