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a vzdělávacích programů.

10. číslo, ročník 2020
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PROGRAM KAPPA: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
TA ČR vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného
Fondy EHP a Norska.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů
projektů, které tvoří rezervní list pro nedostatek financí.
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů
projektů,
které
byly
doporučeny
k
podpoře,
ale
vzhledem
k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s
hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů
projektů,
jelikož
tyto
návrhy
projektů
nebyly
doporučeny
k podpoře.
Celkem
bylo
do
veřejné
soutěže
podáno
163
návrhů
projektů,
154 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 25 návrhů
projektů.
Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během
následujících dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje
projekty > Návrh projektu > Hodnocení).
Zdroj: TAČR
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AKTUALITY OP VVV
MODUL VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO Ph.D.
STUDENTY, AKADEMICKÉ A VÝZKUMNÉ
PRACOVNÍKY UP
Projektový servis UP zve na Modul vzdělávacích aktivit pro Ph.D. studenty, akademické a
výzkumné pracovníky UP. Modul je realizován v rámci celouniverzitního projektu OPVVV
Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace,
CZ.02.2.69/0.0/19_073/0016713, a obsahuje ucelený systém vzdělávání složený ze 6
tematických seminářů (hodinová dotace semináře – 4 hod).
Program:
Zimní semestr:
Etika vědecké práce (Doc. et Doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.)
Termín: 22. 10. 2020, 13.00
Místo konání: on-line
Příprava a řízení vědecko-výzkumných projektů (Mgr. Pavla Tresterová)
Termín: 20. 11. 2020, 13.00
Místo konání: on-line
Práce s databázemi, open access (Mgr. Kristina Mikešová, Lukáš Walek)
Termín: 4. 12. 2020, 13.00
Místo konání: on-line
Letní semestr – (termín a místo konání budou upřesněny):
Pedagogické kompetence (03/2021, bude upřesněno)
Prezentační kompetence (04/2021, bude upřesněno)
Transfer výsledků a patentová ochrana (05/2021, Ing. Filip Auinger)
Registrovat se můžete v registračním formuláři zde do 20. 10. 2020 nebo do naplnění
kapacity. Den před konáním každé akce Vám bude zaslán odkaz na on-line přenos.
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OP VVV – METODICKÝ VÝKLAD Č. 2 POSKYTNUTÍ IN-KIND PŘÍSPĚVKU DO
VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY LOKALIZOVANÉ V ZAHRANIČÍ
ŘO OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce
– specifická část výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury (dále jen „PpŽP – specifická
část).
Metodický výklad je ke stažení ZDE.
Zdroj: MŠMT
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VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UP ZVE NA KURZ SPOLEČENSKÉ UPLATNĚNÍ
VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU
Na vzdělávacím kurzu „Společenské uplatnění výsledků Vědy a výzkumu“, který proběhne
21.10.2020, vám Vědeckotechnický park UP (VTP UP) pomůže se lépe zorientovat v procesu
ochrany duševního vlastnictví a v postupu jeho uplatnění do praxe.
Kurz, na který se můžete přihlásit v rámci Celoživotního vzdělávání, se opírá o vnitřní normu
Univerzity Palackého „Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP“, která stanovuje
jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví vzniklých na UP a
poskytování odměn za vytvoření zaměstnaneckých předmětů průmyslového vlastnictví
původcům, podle které by se měl řídit každý vědecký pracovník na UP. Vědeckotechnický park
UP tak reaguje na potřebu zvýšení znalostí v této problematice. Na UP vznikají ročně desítky
nových výstupů, které vyžadují právní ochranu. A mnoho z nich má potenciál se dostat rychle
do praxe, do firem, ke koncovým uživatelům, kterým bude užitečný v jejich každodenním
životě.
Kurz bude realizován 21.10.2020 v době 14:30 – 16:00 hod v prostorách VTP UP. Účastníci
kurzu získají ucelený přehled nejen o procesu zajištění ochrany duševního vlastnictví, ale naučí
se i analyzovat, jaké společenské uplatnění by mohl jeho vědecký výsledek mít. Naučí se
definovat, co je skutečným výstupem jeho bádání, jak ho vylepšit, aby měl co nevyšší
společenský dopad. Ať už je tímto produktem přednáška, metoda, znalost nebo technické
řešení, dozví se, jak jej vyvíjet, aby byl pro odběratele lepší a zajímavější. Dále účastníkovi
budou vysvětleny základních pojmy jako je LEANCanvas, autorské dílo, vynález, patent,
ochranná známka, průmyslový vzor, užitný vzor, původce. Bude proveden zákony a normami,
které se produktu mohou dotýkat. Účastník se dozví, jaké jsou role v procesu, jaká jsou práva
a povinnosti zaměstnance, jaká je role univerzity, jak postupovat, aby nebyl porušen zákon a
výsledek vědy a výzkumu nebyl zneužit třetí stranou. Také, kam se může obrátit o pomoc.
Absolvent tohoto kurzu bude znát svá práva a povinnosti v případě, kdy dojde k vytvoření
autorského díla, know-how či průmyslového vlastnictví a bude schopný se orientovat
v procesu jeho ochrany. Na kurz se lze přihlásit zde, nebo na stránkách CŽV.

Kontaktní osoba:
Bc. Martina Novotná | PR manažerka
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci |
E: martina.novotna@upol.cz | M: 739 249 010 | T: 585 631 420

Zdroj: VTP UP
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
WEBINÁŘ K NÁSTROJŮM WIDENING V PROGRAMU HORIZONT EVROPA
Technologické centrum AV ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou pořádá webinář,
který bude zaměřen na nástroje v oblasti Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening
Participation
and
Spreading
Excellence,
WPSE,
nebo
jen
Widening)
v nadcházejícím Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa.
Hlavním řečníkem je Patricio Ortiz de la Torre, vedoucí sektoru Výkonné agentury pro výzkum
Evropské komise. V úvodu představí Anna Vosečková z TC AV ČR vývoj účasti českých subjektů
v nástrojích Widening v Horizontu 2020, na závěr se sledujícím představí dva úspěšné projekty.
Návrh programu je k dispozici zde.
Registrovat se můžete zde.
Kontakt:
Jméno: Anna Vosečková, TC AV ČR
E-mail na pořadatele: voseckova@tc.cz

Zdroj: TC AV ČR
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OTEVŘENA POSLEDNÍ VELKÁ VÝZVA H2020 – EUROPEAN GREEN DEAL
CALL
V pátek 18. 9. 2020 byly zveřejněny informace o otevření poslední velké výzvy v programu
H2020 - European Green Deal Call 2020.
K dispozici je finální pracovní program. Technologické centrum AV ČR rovněž vytvořilo
přehlednou tabulku jednotlivých témat obsahující všechny hlavní informace.
Oficiální spuštění výzvy je 22. 9. 2020, uzávěrka pak 26. 1. 2021 v 17.00 (bruselský čas).
Tematické oblasti výzvy:
1 - Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges
2 - Clean, affordable and secure energy
3 - Industry for a clean and circular economy
4 - Energy and resource efficient buildings
5 - Sustainable and smart mobility
6 - Farm to Fork
7 - Ecosystems and Biodiversity
8 - Zero-pollution, toxic free environment
9 - Strengthening our knowledge in support of the EGD
10 - Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Zdroj: TC AV ČR

MODULE 7: ON-LINE ERC APPLICANTS´ WORKSHOP ON HOW TO WRITE
A COMPETITIVE PROPOSAL? (PART 1)
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují
informovat o workshopu ze série školení Jak na Horizont? pro žadatele o granty Evropské
rady pro výzkum (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?, který
se uskuteční ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020. Workshop se bude letos konat
vzhledem k epidemiologickému vývoji on-line.
Workshop je určen pouze pro

ERC Starting/Consolidator, případně také Advanced žadatele,
kteří již připravují projektovou žádost do výzev ERC 2021.
Registrace je otevřena do 25. 11. 2020
Veškeré informace k registraci naleznete ZDE.
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Kontaktní jméno pořadatele: Lenka Sechterová
E-mail na pořadatele:

sechterova@tc.cz

Připojený soubor:

Draft_programme_ERC_WS_2020_Part 1.pdf

Zdroj: TC AV ČR
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INFORMAČNÍ ZDROJE
www.h2020.cz
www.tc.cz
www.czelo.cz
www.tacr.cz
www.gacr.cz
www.dzs.cz
www.msmt.cz
www.vedavyzkum.cz

Redakce
Projektový servis UP
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
pavla.tresterova@upol.cz
www.psup.cz
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