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Vyhlášena výzva CzechAccelerator 2011
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci
OP

Podnikání

a

inovace

výzvu

v

rámci

CzechAccelerator 2011 - 2014.
Výzva je otevřená do 14. 9. 2012.
Šanci získávat zkušenosti v zahraničí tak dostávají firmy, které chtějí rozvíjet
podnikatelské plány a projekty, hledat partnera pro byznys a získat zkušenosti
ve světových technologických inkubátorech.
Projektu se dosud zúčastnilo třináct českých firem, tři z nich opakovaně. Na základě
III. výzvy k nim přibude dalších deset společností, které odjedou rozvíjet nápady do
špičkového prostředí inkubátorů a akcelerátorů v Silicon Valley, Bostonu, Švýcarsku,
Izraeli nebo Singapuru. Projekt dosud stál téměř 6,2 milionu korun, z toho bylo 85
procent z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie.
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Pro další zájemce o účast v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 připravuje
CzechInvest seminář určený malým a středním převážně technologickým firmám.
Na akci budou moci účastníci získat informace o projektu, jeho přínosech
a benefitech. Dozví se také detaily podmínek účasti a poskytované podpory
v zahraničních inkubátorech. Seminář se bude konat v polovině srpna 2012.
Více informací na www.czechaccelerator.cz.
Do CzechAcceleratoru 2011 - 2014 se mohou hlásit společnosti působící v oborech:
biotechnologie, ICT, life sciences, zdravotnická technika, čisté technologie,
nanotechnologie a přesné strojírenství. Kandidáti musí vyvíjet inovativní produkt,
který má šanci uspět na globálním trhu. Další podmínky jsou uvedeny na
http://www.czechaccelerator.cz/jak-se-prihlasit/co-musite-splnovat/.

Vyhlášen program „Informace – základ výzkumu“

Vláda

České

republiky

schválila

dne

30. května 2012 nový program Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na podporu
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace - základ výzkumu“
První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu
projektů tohoto nového programu bude vyhlášena v bezprostřední návaznosti na
výsledek notifikačního řízení u Evropské komise.

Kategorizace projektů: Infrastruktura výzkumu a vývoje
Program je navrhován pro léta 2013-2017 pro projekty s délkou řešení nejvýše 60
měsíců. Program bude opakovaně vyhlašován formou veřejné soutěže ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) zpravidla v ročních
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intervalech. Realizace projektů, které uspějí ve veřejné soutěži, může být zahájena
nejdříve k 1. 1. 2013. Každý projektu musí dosáhnout stanovených cílů a jeho aktivity
musí být ukončeny nejpozději k 30. 9. 2017.
Program cíleně podporuje zpřístupňování základních elektronických informačních
zdrojů nezbytných pro výzkum (EIZ) výzkumným organizacím v ČR, a to
prostřednictvím rychle se rozvíjející informační infrastruktury výzkumu. Tato
infrastruktura

je

nezbytná

pro

primární

výzkumné

nehospodářské

činnosti

výzkumných organizací. Program se soustřeďuje na formy účelného využívání
zvýhodněných celostátních nebo národních multilicencí a hromadných oborových
licencí.
Jeho cíle uvedené níže pokrývají komplexní potřeby základního informačního
zabezpečení české vědy. Je proto programem podpory informační infrastruktury
výzkumu a primárně nemá výzkumný charakter. Jednotlivé projekty však mohou
dílčím způsobem podpořit vlastní výzkum nebo vývoj uživatelsky přívětivých nástrojů
a služeb pro zpřístupňování EIZ podpořených z Programu, včetně jejich
implementace prováděné samotným uchazečem/příjemcem podpory v rámci
podpořeného projektu. Projekty mohou být příjemcem podpory realizovány pouze v
rámci jeho nehospodářských činností. Jestliže bude v rámci projektu vytvořen
výsledek výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací, musí být zveřejněn
nejpozději do 1 kalendářního roku od ukončení projektu a poskytnut k využití všem
zájemcům

za

stejných,

nediskriminujících

podmínek.

Obecný cíl: Rozvoj informační infrastruktury a infrastrukturních služeb výzkumu –
„Informace jako základní stavební kámen, bez něhož nelze stavět“, tj. vytvářet nové
výsledky ve VaV.
Dílčí cíle Programu:
1. Zpřístupnění základních EIZ výzkumným organizacím v ČR
2. Výzkum, vývoj a podpora implementace uživatelsky přívětivých nástrojů a služeb
pro zpřístupňování EIZ podpořených z Programu.
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Více na http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad-vyzkumu

Vyhlášeno VŘ na podporu projektů
k posilování česko-polských vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje
výběrové řízení na podporu nových a rozvoj
stávajících neziskových projektů směřujících
k posilování česko-polských vztahů.
Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským
partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013.
Příjem přihlášek končí dne 1. října 2012 v 15.00 hod.

Příklady vhodných aktivit:


společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech
zahraniční politiky obou zemí



vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference



společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a
studentských projektů



společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně
ZŠ)



společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je
hlavní partner z Polska



společné projekty obcí a krajů.

Více na http://www.mzv.cz/ceskopolske_forum/cz/podpora_projektu/vyberove_rizeni_na_podporu_neziskovych_2.html
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Výzva MP SV Podpora procesů plánování sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu pro
předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory
3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb
Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání
a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.
 Žádosti je možné podávat: od 16. července 2012.
 Ukončení příjmu žádostí: do 27. září 2012 do 12 hod.
 Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč
 Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč
Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky
(24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.
Více na http://www.esfcr.cz/vyzva-97

Výzva na zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží
Ministerstvo

životního

prostředí

vyhlašuje

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.
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Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července do 31.
srpna 2012. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1 je vyhlášena ve
výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč.
Prioritní osa 4: ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ
STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele
(omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje). Maximální výše poskytnuté
podpory

na

výstavbu

jednoho

sběrného

dvora

je

15

mil.

Kč.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července 2012 do
31. srpna 2012.
Více na https://www.sfzp.cz/clanek/193/1902/prijem-zadosti-pro-xl-vyzvu-jiz-od-20cervence/

Workshop pro žadatele o ERC granty
Technologické

centrum

AV

ČR

pořádá 7. září 2012 ve spolupráci
s Yellow Research specializovaný
workshop

pro

žadatele

o

ERC

Starting (2-7 let po Ph.D.) a ERC Consolidator Grants (více než 7–12 let po Ph.D.)
v poslední výzvě 7. RP EU.
Workshop se uskuteční v Praze v prostorách Technologického centra AV ČR. Cílem
workshopu je podpořit české žadatele (vč. žadatelů, kteří ERC projekt podávají
znovu) při formulování jejich projektového návrhu, zprostředkovat jim dlouholeté
zahraniční zkušenosti s granty Evropské výzkumné rady (ERC) a zvýšit tak
dosavadní malou účast ČR v tomto programu.
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Workshop povede paní Lotte Jaspers (Yellow Research, Holandsko), jejíž
konzultační činnost pro předkladatele grantů ERC získala vysoké uznání v několika
zemích (NL, FI, CH a dalších), které se velmi úspěšně zapojují do projektů ERC.
V případě Vašeho zájmu o účast na semináři se prosím obracejte na e-mail:
gaarova@tc.cz

Výzva k předkládání projektů
v Programu celoživotního učení pro rok 2013

Byla vyhlášena nová výzva k předkládání návrhů v rámci
Programu celoživotního učení pro rok 2013.
Termíny pro předkládání:
Comenius: individuální mobilita žáků
3. prosince 2012
Comenius, Grundtvig: odborná příprava v zaměstnání
první termín: 16. ledna 2013
další termíny: 30. dubna 2013 17. září 2013
Comenius: asistentské pobyty
31. ledna 2013
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: multilaterální projekty, sítě a
doprovodné aktivity
31. ledna 2013
Leonardo da Vinci: multilaterální projekty přenosu inovací
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31. ledna 2013
Leonardo da Vinci: mobilita (včetně certifikátu mobility programu Leonardo da Vinci)
Erasmus: intenzivní jazykové kurzy (EILC)
1. února 2013

Program Jean Monnet
15. února 2013
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerství Comenius: regionální
partnerství Grundtvig: semináře
21. února 2013
Erasmus: intenzivní programy (IP), mobilita studentů pro studijní pobyty a pracovní
stáže (včetně certifikátu pro konsorcia Erasmus) a mobilita zaměstnanců (výukové
pobyty a odborná příprava zaměstnanců)
8. března 2013
Grundtvig: asistentské pobyty, dobrovolnické projekty seniorů
28. března 2013
Průřezový program: hlavní činnost 1 – studijní návštěvy
první termín: 28. března
2013
druhý termín: 15. října 2013
Průřezový program: všechny další činnosti
28. února 2013
Více informací na http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-thellp_en.htm
nebo na
http://www.naep.cz/index.php?news_id=586&language=cs&a=news&homepage=1&
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Představujeme projekty OP VK

Univerzita Palackého
v Olomouci

Název projektu

Program podpory
Prioritní osa
Oblast podpory
Celková výše finanční
podpory v Kč
Termín realizace
Hlavní řešitel
Partner projektu

AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání
studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences
s podporou e-learningu
Operační program vzdělávání pro
konkurenceschopnost
2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
18 993 815,36 Kč
1.9.2009 - 31.8.2012
doc.RNDr. Lenka Luhová, PhD.
Sdružení Cepac-Morava

Webové stránky projektu

http://info.aesculab.cz

Portál projektu

http://portal.aesculab.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný popis projektu:
Smyslem projektu řešeného ve spolupráci tří pracovišť Přírodovědecké
a Lékařské Fakulty Univerzity Palackého, které se zabývají výzkumem a vývojem
v oblasti Life Sciences: Katedry biochemie PřF UP, Laboratoře růstových regulátorů
PřF UP a AV ČR a Ústavem imunologie LF UP byla podpora systematické práce se
studenty a dalšího odborného vzdělávání pracovníků ve výzkumu. V rámci řešení
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projektu byly popsány a zdokumentovány nejdůležitější experimenty a pokročilé
laboratorní

techniky

v oborech

molekulární

a

buněčné

biologie,

biochemie

a imunologie. Původně plánovaný počet modulů byl navýšen o 10 a plně
zkompletováno bylo tedy 110 modulů. Každý modul obsahuje teoretický úvod, popis
přístrojů, materiálů, chemikálií, roztoků včetně fotodokumentace, podrobný textový
popis pracovního postupu a metodiku vyhodnocení výsledků s upozornění na možná
úskalí daného experimentu. Moduly se odkazují na 224 přístrojů, 669 chemikálií
a 689 roztoků; tato data zahrnují podrobný popis, produktové listy, fotografie,
strukturní vzorce atd. Experimentální postupy byly pro názornost doplněny 160
videosekvencemi s komentáři. Pro prezentaci vytvořených vzdělávacích materiálů byl
vytvořen multimediální internetový portál (http://portal.aesculab.cz), který umožňuje
snadný přístup ke vzdělávacím materiálům, on-line prezentaci jednotlivých
experimentů. V současné době je na portále registrováno přes 210 uživatelských
účtů, někteří účastníci workshopů však přistupují na portál prostřednictvím
skupinového přihlašovacího jména workshop@aesculab.cz s heslem “aesculab”.
Studenti a pracovníci UP byli seznámeni s projektem a informováni o konání
workshopů v rámci informačních seminářů, plakátů na jednotlivé akce, portálu,
nástěnek a posterů. Z důvodů velkého zájmu studentů byl počet workshopů
z původně plánovaných 300 navýšen a do 30. 6. 2012 bylo zorganizováno 375
workshopů. V rámci workshopů realizovaných do 31. 12. 2012, bylo podpořeno
celkem 487 osob, monitorovací indikátor byl naplněn na 164%. Počet účastníků
workshopů za oba semestry byl vyšší (celkem 1032 osob), protože řada osob se
zúčastnila více než 1 workshopu (pozn. Monitorovací indikátory za období 1.1.2012 31.8.2012 – budou vyhodnoceny po ukončení projektu).
Realizace projektu podpořila vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje
a přispěje k jejich dalšímu rozvoji. Laboratorní experimenty v oblasti přírodních věd
jsou náročné po stránce technické i finanční. Schopnost studentů a pracovníků
výzkumného týmu precizně a bezchybně realizovat tyto experimenty je nezbytná pro
úspěch výzkumného týmu jako celku.
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Novinky v 7. rámcovém programu EU

Ve dnech 22. 6. 2012 – 25. 7. 2012 byly vyhlášeny nové výzvy
7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé ,
Spolupráce, Kapacity, Myšlenky a Euratom. Více informací
o výzvách 7. RP naleznete zde.
Výzvy 7.RP – Spolupráce (Environment, Bio, Health) – červenec 2012 –
předpokládané vyhlášení 10. 7. 2012
Životní prostředí
Transformative and Responsible Innovation – rozpočet cca 320 mil €
-

řešení velkých společenských výzev (změny klimatu, efektivní využívání
zdrojů)

-

podpora environmentálních inovací (technologické i socioekonomické)

-

podpora přenosu znalostí a využívání výsledků (demonstrační projekty,
inovační nástroje a služby)

Plánované výzvy:
Dvoustupňová výzva – colaborative projects – vyhlášení 10. 7. 2012
1. uzávěrka – 16. 10. 2012 – stručné popisy projektů (cca
10 str.)
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2. uzávěrka – 28. 2. 2013
Jednostupňová výzva – podpůrné akce – vyhlášení 10. 7. 2012
- uzávěrka 16. 10. 2012
„Water“ - vyhlášení 10. 7. 2012, uzávěrka 4. 4. 2013
„Ocean of tomorrow“ – vyhlášení 10. 7. 2012, uzávěrka 7. 2. 2013
„Energy efficient buildings“ – vyhlášení 10. 7. 2012, uzávěrka 4. 12. 2012
Návrh témat pro výzvy 2013:
Řešení změny klimatu
vztah klimatu a oceánů, atmosférické procesy, ekosystémy, změny klimatu, dopady
„kritických“ scénářů, změny ve využití půdy, kvantifikace emisí skleníkových plynů,
ekonomika adaptací na klimatické změny ad.
Udržitelné využívání a management půdy a moří
management vodních zdrojů za „stresových“ podmínek, jedy, znečištění ŽP a
management vodních zdrojů, udržitelná péče o evropskou půdu, městská
biodiverzita a zelená infrastruktura, rozvoj technologií a nástrojů pro mapování a
ochranu kulturní krajiny v zemědělských oblastech ad.
Efektivnější využívání zdrojů
využívání odpadu jako zdroje (komunální, průmyslový odpad), posouzení globálních
vodních zdrojů s využitím systémů pozorování země ad.
Ochrana obyvatel před environmentálními riziky
vystavení elektromagnetickým polím, pobřežní hrozby v Evropě: tsunami a rizika
vztahující se ke klimatu ad.
Environmentální znalosti pro politiku, průmysl a společnost
zrychlení vývoje směrem k zelené ekonomice, mobilizace environmentálních znalostí
pro politiku a společnost ad.
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Konkrétní témata, rozpočet, množství podpořených projektů a nutnost zapojení MSP
bude upřesněno v každém Pracovním programu dané výzvy.

Více na http://www.fp7.cz/zivotni-prostredi-environment

Bio
Jednokolová výzva vyhlášená 10. 7. 2012, uzávěrka 5. 2. 2013
1) Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů
-

biologická ochrana v zemědělství a lesnictví, inovace v lesním hospodářství,
udržitelné včelařství, zemědělsko-lesnické systémy hospodaření, dopady
výzkumu na evropské zemědělství, infekční choroby zvířat a zoozóny ad.

2) Potraviny a zdraví
-

faktory ovlivňující střevní mikroflóru, funkce mozku, stravovací návyky a
mentální zdraví, deficience vitaminu D, úspory vody a energie při zpracování
potravin aj.

3) Biotechnologie
-

demonstrace

potenciálu

biotech

aplikací,

nové

rostlinné

produkty

–

biomateriály, farmaceutika, kosmetika, otevření trhu pro bioprodukty aj.
Do příštího období HORIZON 2020 je plánována alokace až dvojnásobné dotace,
tzn. cca 3,8 mld €.
Konkrétní témata, rozpočet, množství podpořených projektů a nutnost zapojení MSP
bude upřesněno v každém Pracovním programu dané výzvy.
Více na http://www.fp7.cz/zemedelstvi-potraviny-a-biotechnologie-bio/
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Zdraví
2 dvoukolové výzvy – 10. 7. 2012, 1. uzávěrka 25. 9. 2012, resp. 2. 10. 2012
Klíčové výzkumné aktivity:
-

výzkum mozku, antimikrobiální rezistence léčiv a srovnávací efektivní výzkum

Návrh témat pro výzvy 2013:
1) zobrazovací techniky vzácných chorob, redukce imunních reakcí na
implantáty,

transplantáty,

bezpečnost

a

efektivnost

vakcín,

rozvoj

alternativních testovacích metod vakcín, kontrolovaná diferenciace lidské
buňky, ad.
2) výzkum lidského mikrobiomu, zranění mozku, zobrazovací techniky pro léčbu
mentálních poruch, pediatrie – společenské vyloučení dětí, epilepsie,
neléčitelné bolesti ad.
3) infekční choroby – inovace vakcín, léky a vakcíny na infekce s antimikrobiální
rezistencí, přizpůsobení léků pacientům, nové nebo znovuobjevující se
epidemie, opomíjené infekční choroby ad.
4) léčba rakoviny – přizpůsobení terapie a prevence metastáz, posílení
imunitního systému pacientů s rakovinou, kardiovaskulární choroby –
diagnostika a léčba ad.
efektivita zdravotnických systémů a služeb, sociální inovace podpory zdraví, klinické
zkoušky – dostupnost léků, mapování výzkumných aktivit chronicky nepřenosných
nemocí, diabetologie, obezita (geny, prostředí) ad.
posouzení vztahu evropské legislativy a výzkumných aktivit, podpora přípravy
partnerství pro zdravotnický výzkum (i mimo EU)
Konkrétní témata, rozpočet, množství podpořených projektů a nutnost zapojení MSP
bude upřesněno v každém Pracovním programu dané výzvy.
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Více na http://www.fp7.cz/zdravi-health/

Další informace naleznete na:

CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7
Aktuální výzvy http://cordis.europa.eu/fp7/calls

Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ




Vědní politika
Finance, management, duševní vlastnictví
Další informace a analýzy

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY,
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR






Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
EURATOM
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SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE





Akce k evropskému výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA





Akce k evropské mu výzkumu
Výzvy 7. rámcového programu a další
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika

Webové stránky kyperského předsednictví
Předsednictví Kypru v Radě EU bylo zahájeno 1. července a potrvá do 31. prosince
2012. Od počátku července byly rovněž spuštěny webové stránky kyperského
předsednictví. Stránky věnované výzkumu a inovacím naleznete zde.
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Vyhlášeny poslední výzvy 7. RP
Evropská komise vyhlásila dne 10. července 2012 poslední výzvy 7. rámcového
programu pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity na rok 2013. K dispozici je
celkem 8,1 miliard eur. Výzvy jsou zaměřeny na inovace i řadu společenských
problémů, a tvoří tak přechod k příštímu rámcovému programu Horizont 2020.
Některé další specifické výzvy budou následovat na podzim. Tiskové prohlášení
v jazyce českém je zde, vysvětlení pojmů (pouze v AJ) zde. Přehled všech výzev
naleznete na Účastnickém portálu (Participant Portal) zde.

Evropské fórum pro vědy a průmysl
Po diskusi u kulatého stolu nazvaného “Scientific Support to European Industrial
Competitiveness”, který se konal dne 15. února 2012 (program a prezentace jsou
k dispozici zde), se Společné výzkumné středisko EK rozhodlo vytvořit Evropské
fórum pro vědy a průmysl (European Forum for Science and Industry) s cílem posílit
dialog a spolupráci těchto oblastí. Zaměří se zejména na tyto hospodářské sektory:
čistá doprava, energie, životní prostředí a změnu klimatu, vodu, ekoprůmysl
a biotechnologie, ICT, zdraví, nanotechnologie, bezpečnost potravin, Podunajskou
strategii a behaviorální a humanitní společenské vědy. Další informace naleznete
zde.

Sdělení k ERA publikováno
Evropská komise zveřejnila dne 17. července 2012 nové sdělení k Evropskému
výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA) nazvané “A reinforced
European Area Partnership for Excellence and Growth”. V dokumentu představuje
opatření, která jsou nutná pro realizaci ERA do r. 2014 tak, aby byl zajištěn volný
pohyb personálu i výsledků výzkumu a technologií. EK zvláště identifikuje aktivity,
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které musí být učiněny výzkumnými subjekty a grantovými agenturami, a současně
vyjmenovává i podpůrná opatření, kterými tyto aktivity podpoří. Text sdělení, proslov
komisařky, prezentaci a další informace naleznete zde.

Finance, management, duševní vlastnictví

7. výroční konference EPIP
Sdružení Evropská politika pro duševní vlastnictví (European Policy for Intellectual
Property, EPIP) organizuje svou 7. výroční konferenci ve dnech 27. - 28. září 2012
v belgické Lovani pod názvem „IP in motion: Opening up IP?“. Záměrem konference
je podpořit diskusi o otevřených inovacích a kreativitě a prozkoumat interakce mezi
otevřenými inovacemi a mechanismy duševního vlastnictví. Další informace jsou
k dispozici zde.

Další informace a analýzy

Informace pro hodnotitele nyní na Participant Portal

Na server Participant Portal byly ze serveru CORDIS přesunuty informace pro
expertní hodnotitele projektů 7. RP. Expert Management Module (EMM) a další
informace jsou nyní k dispozici zde. Hodnotitelé budou postupně vyzváni k doplnění
nových údajů do svých profilů.
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Globální index inovací 2012
Dne 3. července 2012 byl zveřejněn Globální index inovací 2012 (Global Innovation
Index, GII). Zpráva, kterou připravila mezinárodní obchodní škola INSEAD a Světová
organizace pro duševní vlastnictví (WIPO), konstatuje, že Švýcarsko, Švédsko
a Singapur se opět umístily na prvních třech místech v celkové inovační výkonnosti.
Zpráva hodnotí 141 zemí/ekonomik na základě jejich inovačních schopností
a výsledků. ČR si uchovala svou pozici na 27. místě. Tiskové prohlášení je dostupné
zde a zpráva sama zde.

Ceny za inovace ve veřejné správě – informace
Dne 10. července 2012 zveřejnila Evropská komise informaci o udělení až devíti cen
za inovace ve veřejné správě (po 100 000 eur), které odmění excelenci a inovace
v úspěšně běžících a inovativních veřejných inicitiativách řízených národnímí,
regionálními nebo místními veřejnými správami členských států EU nebo zemí
přidružených k 7. RP. Soutěž bude otevřena 17. září 2012 a potrvá do 15. 2. 2013.
Text vyhlášení je zde. Odkaz na online aplikaci bude zveřejněn později zde.

Konzultace ke třem JTIs (FCH, IMI a Clean Sky)
Evropská komise vyhlásila dne 11. července 2012 veřejné konzultace ke třem
společným technologickým iniciativám: Palivové články a vodík (Fuel Cells and
Hydrogen), Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative) a Čisté
nebe (Clean Sky). Jedná se o přípravu těchto JTIs pro budoucí rámcový program
H2020. On-line dotazník lze vyplnit do 4. 10. 2012 – pro FCH zde, pro IMI zde a pro
Clean Sky zde.
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Červencové číslo zpravodaje JRC
V nejnovějším čísle naleznete úvodník dánského ministra věd, inovací a vysokého
školství Mortena Ostergaarda a tématem hlavního článku je význam standardů. Další
články jsou věnovány např. e-Health, finanční stabilitě, zemědělství, bezpečnosti
potravin a mnohým dalším zajímavým tématům.

Vladimír Šucha, nový zástupce generálního ředitele JRC
Do funkce zástupce generálního ředitele Společného výzkumného střediska EK
(Joint

Research

Centre,

JRC)

nastoupil

Vladimír

Šucha

(Slovensko)

dne

16. července 2012 s odpovědností za vědecké aktivity JRC. Dosud působil jako
ředitel pro kulturu a média na Generálním ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu (DG
EAC). V minulosti zastával mimo jiné např. pozici attaché pro výzkum, kulturu
a vzdělávání na Stálém zastoupení SK při EU v letech 2000-2004, v Radě guvernérů
JRC zastupoval SK po několik let a byl i ředitelem slovenské Agentury na podporu
výzkumu a vývoje (2005-6).

Synergie H2020 a strukturálních fondů
Záznam kanceláře CZELO (včetně odkazu na prezentaci) z akce IGLO Open
k synergiím příštího rámcového programu H2020 a strukturálních fondů, která se
konala v Bruselu dne 3. července 2012, naleznete zde.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropskému výzkumu
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Imunitní systémy
Jedenáctá mezinárodní konference zaměřená na umělé imunitní systémy se bude
konat 28. - 31. srpna v italské Taormině. Oblast umělých imunitních systémů
zasahuje a vzájemně propojuje širokou škálu disciplín – imunologie, biologie,
lékařství, počítačové vědy, fyzika, matematika apod. Podrobnosti o konferenci
naleznete zde.

Biologie RNA
V portugalském Algarve se uskuteční ve dnech 1. - 4. září akce s názvem
„Nejnovější vývoj v biologii RNA: současný stav a perspektiva do budoucna“.
Kyselina ribonukleová (RNA) je v současnosti jednou z nejnadějnějších oblastí studia
molekulární biologie, která může hrát rozhodující roli v projevech genetické
informace a kontrole metabolismu. Další informace najdete zde.

Nakládání s lékařskými údaji
V kyperské Nikósii se bude od 5. do 7. září konat konference s názvem „Using
research to inform medical practice“. Akce bude zaměřena na management
uchovávání lékařských údajů. Podrobnější informace najdete zde.

Konference k neurologii
V irském Dublinu se uskuteční ve dnech 6. - 7. září konference s názvem „Neurons
in Stress 2012“. Akce se bude zaměřovat především na neurologické poruchy, které
ovlivňují nervovou soustavu těla. Podrobnosti naleznete zde.
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Konference “Life sciences Baltics 2012” a partnerská burza 7. RP
Uvedená konference a partnerská burza proběhnou ve dnech 12. - 14. září 2012
v litevském Vilniusu. Obě akce budou příležitostí pro MSP, výzkumné pracovníky
a další relevantní subjekty k setkání a k diskusi o potencionálních nových výrobcích,
technologiích a službách, spolupráci a nových návrzích v rámci posledních výzev
7. RP. Partnerská burza bude věnována tématickým oblastem zdraví, potraviny,
zemědělství, rybářství a biotechnologie. Další informace jsou k dispozici zde.

Společná technologická burza k projektům 7. RP
Dne 18. září se v Bruselu bude konat projektová burza k výzvám 7. RP organizovaná
společně Evropskými technologickými platformami Forestry, Sustainable Chemistry
a Plants for Future. Podrobnější informace naleznete zde.

Arterioskleróza
Konference zaměřená na arteriosklerózu a zánětlivá onemocnění se uskuteční ve
dnech 20. - 21. září v německém Mnichově. Chronické zánětlivé onemocnění
arteriální stěny je celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Akce by se měla
zaměřit na nové možnosti léčby. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Simulační technologie v medicíně
Rakouská Vídeň bude ve dnech 19. - 21. září hostit workshop věnovaný inovacím
v simulacích pro lékařskou péči. Simulační technologie v medicíně mají širokou škálu
využití a ve spojení s pokročilými metodami modelování nabízejí nový pohled na
diverzitu lékařské péče. Podrobnosti zde.
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Konference a letní škola k zánětům, rakovině a novým léčbám
2. konference a letní škola věnující se zánětům, rakovině a novým léčbám se bude
konat 24. – 27. září na řecké Krétě. Cílem této akce je stimulovat výzkum v oblasti
zánětů a léčiv a v rámci letní školy rozvíjet znalosti mladých výzkumníků. Další
informace zde.

Konference „Human biomonitoring - linking environment to health“
Akce věnována biomonitorování člověka a propojení životního prostředí a zdraví
proběhne ve dnech 22. - 24. října 2012 v Larnace na Kypru. Předběžná informace je
dostupná zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další

Sedmá výzva IMI vyhlášena
Dne 17. července 2012 byla vyhlášena v pořadí již sedmá výzva Iniciativy pro
inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiative, IMI) s celkovým rozpočtem 26 mil.
eur. V rámci prvního kola lze zasílat vyjádření zájmu (Expression of Interest, EoI) do
9. 10. 2012. Veškeré další informace naleznete zde.

Indikativní témata 8. a 9. výzvy IMI
Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiative, IMI) zveřejnila dne
17. července 2012 indikativní témata osmé výzvy, která bude vyhlášena v září 2012,
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a výzvy deváté, plánované na říjen 2012. IMI organizuje k této výzvě dva webináře,
jeden proběhl 20. 7., druhý 2. 8. 2012. Detailní popis témat je k dispozici zde.

Portál pro účastníky 7. RP - otevřené výzvy

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů

Další programy a informace

Konzultace ke třem JTIs (FCH, IMI a Clean Sky)
Evropská komise vyhlásila dne 11. července 2012 veřejné konzultace ke třem
společným technologickým iniciativám: Palivové články a vodík (Fuel Cells and
Hydrogen), Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative) a Čisté
nebe (Clean Sky). Jedná se o přípravu těchto JTIs pro budoucí rámcový program
H2020. On-line dotazník lze vyplnit do 4. 10. 2012 – pro FCH zde, pro IMI zde a pro
Clean Sky zde.

Příprava PPP pro bioprůmysl
Pro příští rámcový program H2020 je naplánován vznik dalšího partnerství veřejného
a soukromého sektoru (PPP), tentokrát pro bioprůmysl (bio-based industry), které
bude implementovat výzkumné a inovační aktivity relevantní pro danou oblast.
Evropská komise chce při přípravě zohlednit názory všech zainteresovaných
subjektů, proto vyhlásila dne 13. července 2012 veřejné konzultace, do kterých se
můžete zapojit do 6. 10. 2012 zde.
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INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE,

NANOTECHNOLOGIE,

MATERIÁLY,

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropskému výzkumu

Bezpečnost informačních infrastruktur
V norském Lillehammeru se uskuteční ve dnech 17. - 18. září akce s názvem
CRITIS2012

zaměřená

na

bezpečnost

kritických

informačních

infrastruktur.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Simulace pro bezpečnost
V rakouské Vídni se uskuteční ve dnech 19. - 21. září workshop s názvem
„International defence and homeland security simulation“. Modelování a simulace
jsou využívány v průmyslu pro bezpečnost a ochranu k předvádění reálných situací a
podmínek. Účastníci budou mít možnost diskutovat nové nástroje a metody
využívané tímto sektorem. Další informace o akci naleznete zde.

Valné shromáždění a výroční fórum EPoSS
Evropská technologická platforma ke integraci chytrých systémů (ETP on Smart
Systems Integration, EPoSS) organizuje ve dnech 26. - 28. září 2012 v Paříži (FR)
své Valné shromáždění a Výroční fórum. K hlavním diskusním tématům patří: a)
chytré systémy integrující vícenásobné technologie, funkce a nové nebo hybridní
materiály, b) chytré systémy propojující se s lidským tělem, okolím nebo navzájem
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jeden s druhým, c) aspekty životního cyklu chytrých systémů, jako je např. design,
výroba, testování, spolehlivost a recyklovatelnost. Další informace jsou zde.

Výzvy 7. rámcového programu a další
Výzva ICT klastru programu EUREKA
ICT klastr programu EUREKA s názvem EURIPIDES zaměřující se na inteligentní
systémy a systémovou integraci zveřejnil výzvu pro podávání návrhů projektů.
Uzávěrka pro podávání krátkých verzí projektů je 10. září 2012. Podrobnosti
naleznete zde.

Další programy a informace

Komise spustila inovační partnerství pro "Chytrá města"

Evropská komise spustila Evropské inovační partnerství pro tzv. chytrá města (Smart
Cities and Communities). Toto partnerství by mělo podpořit rozvoj technologií pro
města a městské oblasti vyčleněním speciálního rozpočtu z oblastí energie, doprava
a ICT a jejich využitím na demonstrační projekty realizované ve spolupráci s městy.
Podrobnosti naleznete zde.

Strategická cestovní mapa PPP FoF 2014-2020
Evropské výzkumné sdružení pro Továrny budoucnosti (European Factories of the
Future Research Association, EFFRA) zveřejnilo dne 9. července 2012 svou
strategickou cestovní mapu pro partnerství veřejného a soukromého sektoru Továrny
budoucnosti (PPP FoF)na léta 2014 - 2020. Vyzývá všechny zainteresované subjekty
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k zaslání podnětů a komentářů, a to nejpozději do 1. 10. 2012. Konzultační
dokument a dotazník je k dispozici zde.

Prezentace z informačních dnů k výzkumným PPPs
V Bruselu se ve dnech 9. - 10. 7. 2012 konaly informační dny ke třem výzkumným
partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (Továrny budoucnosti, Energeticky
účinné budovy a Zelená auta). Záznam kanceláře CZELO z části informačních dnů
naleznete zde. Většina prezentací již byla vložena na webové stránky infodnů, kde
rovněž naleznete odkaz na přímý přenos z akce. Nabídky spolupráce pro Továrny
budoucnosti se nacházejí na webu EFFRA. Nabídky spolupráce pro energeticky
účinné budovy pak zde.

Příprava PPP pro bioprůmysl
Pro příští rámcový program H2020 je naplánován vznik dalšího partnerství veřejného
a soukromého sektoru (PPP), tentokrát pro bioprůmysl (bio-based industry), které
bude implementovat výzkumné a inovační aktivity relevantní pro danou oblast.
Evropská komise chce při přípravě zohlednit názory všech zainteresovaných
subjektů, proto vyhlásila dne 13. července 2012 veřejné konzultace, do kterých se
můžete zapojit do 6. 10. 2012 zde.

Konference "Průmyslové technologie 2012"
V dánském městě Aarhus se ve dnech 19. - 21. června 2012 konala konference
Průmyslové technologie 2012. Záznam kanceláře CZELO si můžete přečíst zde.

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR
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Akce k evropskému výzkumu
Kongres o chemii
Čtvrtý výroční chemický kongres s názvem EUCheMS se bude konat v Praze ve
dnech 26. - 30. srpna 2012. Hlavním partnerem akce je Česká společnost chemická.
Podrobnosti naleznete zde.

Spolupráce mezi evropskými a národními technologickými platformami
Evropská technologická platforma pro obnovitelné zdroje vytápění a chlazení (RHC
ETP) pořádá 5. září v Bruselu workshop, který by měl přispět ke zlepšení spolupráce
mezi ETP a národními technologickými platformami fungujícími v jednotlivých
státech. Podrobnější informace najdete zde.

Informace a konzultace ke Clean Sky 2
Společná technologická iniciativa Clean Sky organizuje ve spolupráci s Evropskou
komisí v rámci ILA 2012 Berlín informační akci a konzultaci ke Clean Sky 2. Akce se
uskuteční 12. září. Registrace bude otevřena v týdnu od 20. srpna. Podrobnosti
naleznete zde.

Efektivita dopravních sítí
Konference s názvem „Energeticky účinné dopravní sítě“ se bude konat v Paříži, a to
od 10. do 12. září. Efektivní dopravní systém je klíčem ke konkurenceschopnosti
evropských firem, dopravní služby mají rovněž velký dopad na kvalitu života občanů.
Další informace o konferenci naleznete zde.
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Fyzika a supernovy
Konference věnovaná supernovám a fyzice jejich explozí se bude konat ve dnech
10. - 14. září v německém Garching bei Munchen. Akce pokryje celé spektrum
aspektů výzkumu supernov. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Workshop o dopravních systémech
Workshop zaměřený na technologie pro organizaci, adaptaci a simulaci dopravních
systémů se bude konat v rámci konference SASO 2012 (Self-adaptive and selforganizing systems) ve francouzském Lyonu, a to 14. září.

Další informace

naleznete zde.

Vodní zdroje
V rumunském městě Tulcea se bude od 14. do 16. září konat konference zaměřená
na vodní zdroje a mokřiny. Podrobnosti naleznete zde.

Společná technologická burza k projektům 7. RP
Dne 18. září se v Bruselu bude konat projektová burza k výzvám 7. RP organizovaná
společně Evropskými technologickými platformami Forestry, Sustainable Chemistry
a Plants for Future. Podrobnější informace naleznete zde.
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Zelená energie
Mezinárodní sympózium na téma „zelené“ (ekologické) energie se bude konat ve
dnech 20. - 22. září v polské Toruni. Akce se nezaměří pouze na obnovitelné zdroje
energie, ale i na technologie pro zlepšování energetické účinnosti. Další informace
jsou k dispozici zde.

Setkání k iniciativě pro zelená vozidla
Dne 25. září se v Bruselu uskuteční setkání aktérů k navrhovanému smluvnímu
partnerství veřejného a soukromého sektoru – Evropská iniciativa pro zelená vozidla.
Podrobnější informace by měly být v dohledné době k dispozici zde.

Konference „Human biomonitoring - linking environment to health“
Akce věnována biomonitorování člověka a propojení životního prostředí a zdraví
proběhne ve dnech 22. - 24. října 2012 v Larnace na Kypru. Předběžná informace je
dostupná zde.

Světový kongres k inteligentním dopravním systémům
19. ročník světového kongresu k inteligentním dopravním systémům (ITS) se bude
konat 22. – 26. října 2012 ve Vídni v Rakousku. Hlavním tématem budou inovativní
systémy pro zlepšení mobility. Podrobnosti najdete zde.

Mezinárodní konference ke kulturnímu dědictví EuroMed 2012
Dne 29. října – 3. listopadu 2012 se uskuteční 4. mezinárodní konference EuroMed
2012 věnovaná kulturnímu dědictví v kyperském městě Lemesos. Jedním z témat
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bude multidisciplinární výzkum hmotného a nehmotného kulturního dědictví a využití
špičkových technologií k jeho ochraně. Další informace jsou k dispozici zde.

Evropská konference k „FLOODrisk Management“
2. evropská konference věnující se „FLOODrisk managment“ nese název „Science,
Policy and Practice: Closing the gap“. Konference se zaměřuje na všechny aspekty
rizika povodní včetně jejich příčin, dopadů a řízení rizika. Uskuteční se
20. – 22. listopadu 2012 v nizozemském Rotterdamu. Další informace zde.

Další programy a informace

Komise

spustila

inovační

partnerství

pro

"Chytrá

města"

Evropská komise spustila Evropské inovační partnerství pro tzv. chytrá města (Smart
Cities and Communities). Toto partnerství by mělo podpořit rozvoj technologií pro
města a městské oblasti vyčleněním speciálního rozpočtu z oblastí energie, doprava
a ICT a jejich využitím na demonstrační projekty realizované ve spolupráci s městy.
Podrobnosti naleznete zde.

Konzultace ke třem JTIs (FCH, IMI a Clean Sky)
Evropská komise vyhlásila dne 11. července 2012 veřejné konzultace ke třem
společným technologickým iniciativám: Palivové články a vodík (Fuel Cells and
Hydrogen), Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative) a Čisté
nebe (Clean Sky). Jedná se o přípravu těchto JTIs pro budoucí rámcový program
H2020. On-line dotazník lze vyplnit do 4. 10. 2012 – pro FCH zde, pro IMI zde a pro
Clean Sky zde.
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Členové Steering Group Evropského inovačního partnerství pro vodu
Dne 17. července 2012 byl zveřejněn seznam členů skupiny vedoucích představitelů
(Steering Group) Evropského inovačního partnerství pro vodu. Dokument je
k dispozici zde.

Nová strategická výzkumná a inovační agenda pro letecký sektor
Evropská technologická platforma pro výzkum v letectví (ACARE) dokončila přípravu
nové SRIA – Strategické výzkumné a inovační agendy. Tento dokument, který bude
zveřejněn v září v průběhu ILA Airshow v Berlíně, určí směr veřejného i soukromého
výzkumu v letectví k dosažení cílů strategického dokumentu „Flightpath 2050“.
Podrobnosti naleznete zde.

Úspěšné projekty Green Cars
Iniciativa a partnerství veřejného a soukromého sektoru s názvem Green Cars
zveřejnila nový seznam úspěšných projektů z výzev 2010 – 2012. Dokument je
k dispozici zde.

Strategické projekty Smart Grids
Evropská komise otevřela veřejnou diskusi, která by jí měla poskytnut informace
o projektech v oblasti Smart grids, jež by mohly být vybrány jako PCI (projekty
společného

zájmu) v rámci

transevropských

energetických

sítí.

Podrobnosti

naleznete zde.

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

34

8. číslo, ročník 2012

Nová uzávěrka výzvy Marco Polo
Agentura EACI informovala o posunutí uzávěrky výzvy programu Marco Polo 2012
na 19. října 2012. Podrobnosti naleznete zde.

Hodnocení programu NER300
Evropská komise publikovala střednědobé výsledky programu NER300, resp.
hodnocení jeho první výzvy. Členské státy EU by měly seznam vybraných projektů
formálně schválit do října 2012. Podrobnosti naleznete zde.

Prezentace z informačních dnů k výzkumným PPPs
V Bruselu se ve dnech 9. - 10. 7. 2012 konaly informační dny ke třem výzkumným
partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (Továrny budoucnosti, Energeticky
účinné budovy a Zelená auta). Záznam kanceláře CZELO z části informačních dnů
naleznete zde. Většina prezentací již byla vložena na webové stránky infodnů, kde
rovněž naleznete odkaz na přímý přenos z akce. Nabídky spolupráce pro Továrny
budoucnosti se nacházejí na webu EFFRA. Nabídky spolupráce pro energeticky
účinné budovy pak zde.

Prezentace z informačních dnů Doprava
Na webu Evropské komise jsou k dispozici prezentace a videa z informačních dnů
pro prioritu Doprava 7. RP, které se uskutečnily ve dnech 18. - 19. července
v Bruselu. Veškeré podrobnosti naleznete zde. Partnerské nabídky spolupráce jsou
k dispozci na webu projektu ETNA zde.
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EURATOM

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Další programy a informace

Dokument LERU o podpoře zapojení žen do výzkumu
Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) vydala dokument zaměřující se na
podporu kapacit žen ve výzkumu. Univerzity v rámci LERU se zavazují učinit
konkrétní kroky, které mají zvýšit atraktivitu výzkumné oblasti nejen pro ženy
a podpořit tak talentované výzkumnice, které přispívají k excelentnímu výzkumu.
Dokument je ke stažení zde.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A
INOVACE
Ceny za inovace ve veřejné správě – informace
Dne 10. července 2012 zveřejnila Evropská komise informaci o udělení až devíti cen
za inovace ve veřejné správě (po 100 000 eur), které odmění excelenci a inovace
v úspěšně běžících a inovativních veřejných inicitiativách řízených národnímí,
regionálními nebo místními veřejnými správami členských států EU nebo zemí
přidružených k 7. RP. Soutěž bude otevřena 17. září 2012 a potrvá do 15. 2. 2013.
Text vyhlášení je zde. Odkaz na online aplikaci bude zveřejněn později zde.
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Další programy a informace

Veřejné konzultace k podnikání
Dne

9.

července

2012

vyhlásila

Evropská

komise

veřejné

konzultace

k připravovanému Evropskému akčnímu plánu pro podnikání. Nárůstu podnikání
v Evropě brání konkrétní strukturální, administrativní a kulturní překážky, které je
nutné řešit, neboť hospodářský růst je podmíněn právě navýšením počtu nových
podniků a pracovních míst. Do konzultací se můžete zapojit do 1. 10. 2012 zde.

Komise spustila inovační partnerství pro "Chytrá města"
Evropská komise spustila Evropské inovační partnerství pro tzv. chytrá města (Smart
Cities and Communities). Toto partnerství by mělo podpořit rozvoj technologií pro
města a městské oblasti vyčleněním speciálního rozpočtu z oblastí energie, doprava
a ICT a jejich využitím na demonstrační projekty realizované ve spolupráci s městy.
Podrobnosti naleznete zde.

Konzultace k integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur
Evropská zahájila dne 15. července 2012 veřejnou konzultaci k možným tématům
budoucích aktivit pro integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur. Tyto
aktivity by měly navázat na tzv. „Integrované aktivity“ 7. rámcového programu
(seznam finančně podpořených projektů zde). Do konzultace, která bude otevřena
do 22. 10. 2012, se můžete zapojit zde.
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Diskuse IGLO k výzkumným infrastrukturám Záznam kanceláře CZELO z diskuse
IGLO k výzkumným infrastrukturám ze dne 3. července 2012, naleznete zde
a prezentaci zde.

Přenos nápadů na trh
V rámci pracovní skupiny IGLO pro inovace byla dne 13. června 2012 projednána
problematika přenosu nápadů na trh v příštím rámcovém programu H2020. Záznam
kanceláře CZELO z akce včetně odkazu na prezentaci EK naleznete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropskému výzkumu

Konference EAIE k mezinárodnímu vyššímu vzdělávání
Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) uspořádá 24. ročník
konference věnující se mezinárodnímu vyššímu vzdělávání 11. – 14. září 2012
v irském Dublinu. Jedná se o nejvýznamnější mezinárodní konferenci v této oblasti,
které se účastní odborníci z celého světa včetně zástupců vysokých škol.
Podrobnosti naleznete zde.

Konference "Akce Marie Curie v Horizontu 2020"
Kyperská univerzita uspořádá pod záštitou kyperského předsednictví v Radě
EU konferenci na téma "Akce Marie Curie v Horizontu 2020 - přispění k cílům
Evropy 2020". Akce se bude konat 5. a 6. listopadu 2012 v kyperské Nikósii.
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Součástí programu bude i slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže Ceny
Marie Curie. Přihlášky do soutěže lze zasílat do 31. srpna 2012. Podrobnosti zde.

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

Další programy a informace

Volná pozice v projektu Initial Training Networks
Projekt ITN (Initial Training Networks) s názvem MALOA nabízí jedno místo pro
začínajícího výzkumníka (R1) v oblasti matematické logiky na univerzitě LMU
v Mnichově. Uzávěrka pro žádosti je 1. září 2012. podrobnosti najdete zde.

Dotazník ESNSurvey 2012 „Exchange: Creating Ideas, Opportunities and
Identity“
Erasmus Social Network spustila dotazník s názvem "Exchange: Creating Ideas,
Opportunities and Identity" zaměřující se na mobilitu studentů a její pozitivní dopady
na zaměstnatelnost. Vyplněním dotazníku získáváte možnost vyhrát dvoutýdenní
jazykový kurs v Manchesteru. Online dotazník je k dispozici zde do 30. září 2012.

Zdroj:
Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu kanceláře CZELO v Bruselu
(www.czelo.cz).
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