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VYHLÁŠENÍ 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE O ROZVOJOVÉ PROJEKTY
(FRUP)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
vyhlašuje 3. ročník Soutěže o rozvojové
projekty v rámci institucionálního plánu
Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).
Tato pravidla vycházejí z § 18 odst. 2 písm.
a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
v souladu Dlouhodobým záměrem Univerzity Palackého v Olomouci pro období
2016–2020 (dále jen „Dlouhodobý záměr UP“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru
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Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2016 (dále jen „Aktualizace pro rok 2016“)
a „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č. j. MSMT-2067/2015-1 ze dne
10. února 2015 (dále jen „příspěvek“).
Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže
o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).
Časový harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže

22. 9. 2015

Soutěžní lhůta

22. 9.–30. 10. 2015

Hodnotící lhůta

31. 10.–19. 12. 2015

Počátek řešení projektů

leden 2016

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. 2017

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 30. 1. 2017

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím
Portálu UP nebo Integrovaným informačním systémem
UP (https://obd.upol.cz/)
Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Postup pro vyplnění projektové
přihlášky naleznete ZDE.
Přihlášky se podávají do 30. 10. 2015 do 17.00 hod.
Projekty včetně povinných příloh se předkládají v českém jazyce.
Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy:
1)

Popis projektu – musí obsahovat plánované aktivity, jejich očekávané výsledky

a časový harmonogram. Příloha je limitována počtem 10 stran.
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2)

Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu,

jejich dosavadní výsledky. Rozsah není omezen.
Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.
Všechny přílohy musí být ve formátu .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo .pdf
(dokument programu Adobe Acrobat).
TEXT VYHLÁŠENÍ 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE NAJDETE PO ROZKLIKNUTÍ TOHOTO
ODKAZU.

Kontaktní osoby:
Mgr. Pavla Tresterová
pavla.tresterova@upol.cz
telefon: 585 631 419

Ing. Jaroslav Skácel
jaroslav.skacel@upol.cz
telefon: 585 631 408

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ: PODPORA
EXCELENTNÍCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ (OP VVV)

Ministerstvo

školství,

mládeže

a

tělovýchovy

vyhlásilo dne 15. 7. 2015 výzvu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
Prioritní osy: 1 – Posilování kapacit pro kvalitní
výzkum. Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními
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mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové
výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich
rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet
mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.
Základní informace:
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

8. 1. 2016

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace

31. 10. 2022

operace
Minimální délka projektu

36 měsíců

Maximální délka projektu

84 měsíců

Celková částka alokovaná pro výzvu

2 500 000 000 Kč

Min. výše finanční podpory na 1 projekt

40 000 000 Kč

Max. výše finanční podpory na 1 projekt

250 000 000 Kč

Minimální podíl spolufinancování ze strany příjemce 5 % celkových způsobilých výdajů
projektu.

Podporované aktivity
a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením
kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím
přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center.
b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky
vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska
produkce aplikovatelných výsledků.
c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní
vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní
spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude
podložena dohodou o spolupráci.
d) Řízení projektu
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Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podporaexcelentnich-vyzkumnych-tymu-v
Ve výzvě je zásadní zejména splnění specifických podmínek a kritérií, jejichž seznam
naleznete zde:
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Excel.tym/Priloha_c.2_Hodnotici_krit
eria_verze_02.pdf
Pravidla pro žadatele a příjemce jsou uvedena zde:
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla
_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf
Projektová žádost v dané výzvě vyžaduje doložení příloh, jejichž seznam a způsob doložení je
uveden níže (Příloha č. 9, str. 42):
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla
_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_v2.pdf
Vzhledem k časové náročnosti příprav projektu, zejména povinných příloh v dané
výzvě, Vás zdvořile žádáme, abyste v případě, že budete potřebovat pomoc s přípravou
projektového záměru ze strany Projektového servisu UP, dodrželi podmínky níže
uvedeného harmonogramu.
Dovolujeme si upozornit, že v případě jeho nedodržení nemůžeme garantovat, že
budeme schopni pomoci s přípravou kvalitního projektového záměru.
Popis

zásadních

kroků

při

přípravě

Termín (Deadline)

projektu
Zaslání projektového záměru (včetně souhlasu

20. 10. 2015

fakulty) na PS UP (jana.lukesova@upol.cz)

Osobní

konzultace

záměru

s projektovým

23. 10. 2015

manažerem z PS UP
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Příprava

projektové

přihlášky

v aplikace

13. 11. 2015

MS2014+ a příprava příloh k žádosti
Finalizace všech výše požadovaných příloh

30. 11. 2015

Zajištění podpisů příloh, nahrání do systému a

10. 12. 2015

kompletace projektové žádosti
Finální kontrola projektové žádosti včetně

15. 12. 2015

příloh
Finalizace

projektové

žádosti

v systému

20. 12. 2015

MS2014+ a zajištění elektronického podpisu

V případě Vašich dotazů k výzvě se prosím obracejte na:
Ing. Jana Lukešovou
tel.: 585 631 421
mobil: 420 774 401 559
e-mail: jana.lukesova@upol.cz

Těšíme se na spolupráci!

INFORMACE Z OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na webových stránkách zaměřených na OP
ŽP byly zveřejněny informace týkající se
představení

Operačního

programu

Životní prostředí pro roky 2014–2020
(podporované aktivity, finanční alokace, oprávnění žadatelé atp.).
Ke stáhnutí zde: http://www.opzp.cz/dokumenty/210-predstaveni-opzp-2014-2020prezentace-ze-semina?verze=1.
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VÝZVA Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Odbor realizace programů
ESF

–

sociální

začleňování

vyhlašuje výzvu k předkládání
žádostí o podporu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Číslo výzvy 03_15_023, Název výzvy: Podpora
procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Investiční priorita
2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví
a sociálních služeb obecného zájmu
Specifický cíl
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Datum vyhlášení výzvy: 21. září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+: 1. října
2015
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. října 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. listopadu 2015
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. června 2019
3.1 Alokace výzvy
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 250 000 000 CZK
Finanční alokace výzvy (podpora): 242 500 000 CZK

7

10. číslo, ročník 2015

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:


vzdělávací instituce – 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 a vzdělávací činnost je
zaměřena na oblast podporovaných aktivit výzvy.



organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,



obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,



dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)



nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti



obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů,



církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, ve znění pozdějších předpisů,



spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,



poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,

4.1 Popis podporovaných aktivit
1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany
dětí
A. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání
sdílené péče
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Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, organizační
uspořádání, příklady dobré praxe ad.) pro poskytování sociálních služeb podporujících sociální
začleňování podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nová řešení musí vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu využití zdrojů a představovat nové
a netradiční přístupy a řešení s větší mírou pozitivního dopadu na uživatele služby.
Podpora aktivit poskytovatelů sociálních služeb, které vedou ke zvýšení využívání sdílené péče, tj.
kombinaci neformální péče (poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou) a péče poskytované
poskytovateli sociálních služeb.
V rámci projektu je možné podpořit vzdělávání neformálních pečovatelů a asistentů péče (fyzických
osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a dalších osob v rámci sociálního prostředí
příjemce příspěvku na péči).
Podpořeno může být vzdělávání akreditované i neakreditované. Rozhodující je přímá vazba
vzdělávání na péči o příjemce příspěvku na péči a využívání sdílené péče.
B. Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní
spolupráce při řešení situace osob
Projekty a programy, které jsou zaměřeny na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí
poskytovaných jedním nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé
situace a jejich sociálního začlenění, včetně
Zavádění nástrojů, které pomohou takovou spolupráci ve formě spolupůsobnosti při pomoci
osobám zavést, rozvíjet i vyhodnocovat (případové konference, mezioborové, multidisciplinární
týmy, case management apod.).
Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně
zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob (vytváření platforem, organizace diskusních setkání,
konferencí ke sdílení dobré praxe apod.).
C. Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní
ochraně dětí
Rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření kontrolních
mechanismů
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Pro oblast sociální práce:
Projekty zaměřené na poskytování komplexního spektra činností sociální práce ve vztahu
k sociálnímu začleňování osob. Identifikace potřebného standardu těchto činností s dopady do
rozvíjení možností jejich transparentního financování z veřejných i soukromých prostředků
i realizace kontrolních mechanismů.
Nástroje a programy zaměřené na evaluaci činností sociální práce s dopady do rozvíjení její kvality
a odbornosti.
Analýzy předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění.

Pro oblast sociálních služeb:
Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb
V rámci této aktivity budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality
sociálních služeb a další celkový rozvoj kvality poskytované sociální služby. Jedná se o podporu
zejména těchto činností:


zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb
v organizaci (mapování potřeb, analýzy, plán rozvoje, procesní audit apod.),



procesy rozvoje kvality poskytování sociálních služeb na základě zhodnocení současného
stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní pravidla, systém hodnocení služby,
vzdělávací plány zaměstnanců apod.).

Pro oblast sociálně-právní ochrany dětí:
Podpora naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany podle novely zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (novela zákona č. 401/2012 Sb.) při poskytování sociálně-právní
ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřenými osobami podle § 48 odst.
2 písm. d) až f).
V rámci této aktivity budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality
sociálně-právní ochrany dětí, které jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 vyhlášky č. 473/2012 Sb.,
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o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a další celkový rozvoj
kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o podporu zejména těchto činností:


zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálně-právní ochrany
dětí v organizaci (mapování potřeb, analýzy, plán rozvoje, procesní audit apod.),



procesy rozvoje kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí na základě zhodnocení
současného stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní pravidla, systém
hodnocení, vzdělávací plány zaměstnanců apod.).

V případě, že bude v rámci výše uvedených aktivit (aktivity pod bodem 1) realizováno vzdělávání
cílových skupin, platí následující podmínky:
Vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb může být podpořeno pouze za podmínky,
kdy je žadatelem poskytovatel sociálních služeb a v projektu budou vzděláváni pouze zaměstnanci
žadatele nebo partnera, který je také poskytovatelem sociálních služeb.
V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb se mohou vzdělávat pouze sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb je možné vzdělávat pouze
v akreditovaných programech/kurzech MPSV a formou odborných stáží dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vzdělávání pečujících osob je možné vzdělávat v akreditovaných kurzech MPSV
i v neakreditovaných kurzech.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou jsou kurzy akreditovány.
V případě realizace akreditovaných kurzů bude akreditace předložena v průběhu realizace projektu.
V rámci vzdělávání cílových skupin nebude podporováno:
• Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
• Vzdělávání pedagogických pracovníků v soc. službách.
• Vzdělávání zdravotnických pracovníků v soc. službách.
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• Vzdělávání ostatních pracovníků poskytovatele sociálních služeb kromě sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách.
• Supervizní výcviky.
• Psychoterapeutické a sebezkušenostní výcviky.
• Tvorba nových vzdělávacích programů/kurzů.

2. Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě
Rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb v souladu
s uplatněním metod sociální práce, s dopady do procesů zjišťování potřeb, plánování rozvoje soc.
služeb podle místní potřebnosti a tedy zvýšení dostupnosti potřebných druhů služeb, které se
podílejí na sociálním začleňování konkrétních osob. Aktivity v rámci tohoto bodu věcně vycházejí
z § 92 písm. d) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
této aktivity nebude podporováno zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
úrovni obce.
Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem (Úřad práce ČR, krajské úřady, obecní úřady) se
zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených
i sociálně vyloučených. Podporováno bude vzdělávání v akreditovaných kurzech MPSV (dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a MV (dle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) a supervize.
• Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně
zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob (vytváření platforem, organizování diskusních
setkání, tematických setkání, konferencí).
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. Žadatel
není oprávněn stanovit si vlastní procentní sazbu.
Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací
7.1 Povinné přílohy žádosti o podporu (pokud jsou ve vztahu k aktivitám relevantní)
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• Příloha č. 1 – Prohlášení o partnerství (relevantní pro projekty s partnerem s i bez finančního
příspěvku)
• Příloha č. 2 – Vyjádření objednatele k projektu o zapojení do sítě sociálních služeb (relevantní pro
projekty se vzděláváním pracovníků poskytovatele sociální služby a odbornými stážemi)
• Příloha č. 3 – Závazný přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb, v rámci
kterých jsou pracovníci v aktivitách projektu vzděláváni
• Příloha č. 4 – Čestné prohlášení vzdělávací instituce o tom, že má v posledním daňovém přiznání
příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání a vzdělávací činnost je
zaměřena na oblast podporovaných aktivit výzvy.
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup
do

elektronických

formulářů

žádostí

o

podporu

naleznete

na

adrese

https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost
a identifikace, která je v části 1 této výzvy. Žádost o podporu zpracovávejte v českém
jazyce.
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2
Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
• Mgr. Monika Ljubková, monika.ljubkova@mpsv.cz, 221 923 897
• Mgr. Lenka Veverková, lenka.veverkova@mpsv.cz, 221 923 301
• Mgr. Tereza Zahálková, tereza.zahalkova@mpsv.cz, 221 923 899
• Ing. Věra Nouzová, vera.nouzova@mpsv.cz, 221 922 896
• Mgr. Dita Tondlová, dita.tondlova@mpsv.cz, 221 922 034
• Ing. Lucie Šutoriková, lucie.sutorikova@mpsv.cz, 221 923 302
• Ing. Viera Hudecová (finanční otázky), viera.hudecova@mpsv.cz, 221 922 859
Otázky a odpovědi k této výzvě:
Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím elektronického komunikačního
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nástroje „ESF Fórum“. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dostupný na
odkazu: https://forum.esfcr.cz/node/105/klub–pro–vyzvu–c–23/.
Bližší informace k Výzvě a seminářům pro žadatele jsou uvedeny ZDE.

NABÍDKA STÁŽÍ V NĚMECKU
Dne 6. října se uskutečnila na Stálém Německa při
EU informační schůzka pro státy EU 13 (tzv. nové
členské státy). Zástupkyně německého Spolkového
ministerstva pro vzdělávání a výzkum Evelina SantaKahle

představila

připravovaný

program

ministerstva, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi
významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13. Program je
součástí národní německé strategie 2014 pro ERA a cílovou skupinou programu jsou
na

jedné

straně

střední

manažeři

výzkumných

institucí

a univerzit v EU 13 a na straně druhé hostitelské organizace v DE, tj. významné
výzkumné ústavy.
Obsahem programu je zajištění stáže pracovníka výzkumné organizace či univerzity z EU13
v některém z německých prestižních výzkumných ústavů. Stáž potrvá 6–12 týdnů, přičemž se
bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část (tzv. campus weeks) se bude konat
jeden týden na počátku a jeden týden na konci v Berlíně a Bonnu a bude zaměřena na vědecký
management a ERA (první týden) a feedback (poslední týden). Praktická část proběhne přímo ve
výzkumném ústavu. Témata, na které se stáž bude zaměřovat, budou souviset s evropskou
výzkumnou politikou, např. s IPR, znalostním transferem, problematikou veřejných zakázek, Open
Science, H2020, Open Access/Data atd.
První, pilotní kolo, programu bude zahájeno výzvou v listopadu tohoto roku (uzávěrka
se očekává koncem února), samotná stáž bude zahájena v září 2016. Celkový rozpočet programu
je 700 000 eur, přičemž se počítá v tomto prvním pilotním projektu s 26 stážisty (cca 2500 eur na
jednoho – letenka, náklady na bydlení, režijní výdaje). Minimálně jeden by měl být z každého
členského státu EU13. Co se týče profilu stážisty, měl by to být pracovník výzkumné instituce či
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univerzity, který není úplný začátečník (alespoň 3 roky praxe) a zastává pozici středního manažera.
Základním jazykem bude angličtina, ale němčina bude samozřejmě výhodou.
Ministerstvo v nejbližší době zveřejní internetovou stránku, která bude nejen
informovat o projektu, ale také by měla usnadnit navazování vazeb mezi potenciálními stážisty
a německými hostitelskými institucemi. Organizátoři očekávají, že hostitelé nebudou využívat jen
stávajících kontaktů, které mají s výzkumnými organizacemi v EU13, ale především, že díky této
stránce naváží i vazby nové. Pokud budou využity stávající kontakty, nesmí ale jít o double funding
(tj, organizace již nesmí spolupracovat např. v rámci teamingu). Žadatelem o grant bude hostitelská
organizace, která v žádosti představí koncept konkrétní spolupráce popisující obsah stáže, jeho
přidanou hodnotu pro stážistu (žádosti tedy již předchází kontakt se stážistou, koncept mu bude
"šit na míru"). Žádost (pravděpodobně ve formě formuláře) následně bude evaluována a – pokud
bude vybrána – i financována.
Zástupkyně ministerstva na schůzce několikrát zdůraznila, že se nejedná ze strany ministerstva
o snahu "poučovat" pracovníky z EU13, záměrem je obohatit se vzájemně a především díky tomuto
nástroji usnadnit německým výzkumným institucím ustanovit nové vazby v členských státech EU13.
Ministerstvo ještě před spuštěním programu připravuje informační kampaň, ministrům pro výzkum
EU 13 bude zaslán dopis jejich německého protějšku, podobnou informaci podá i ministryně na
Radě pro konkurenceschopnost počátkem prosince.
Více zde.

VÝZVA 01 PROGRAMU INTERREG DANUBE

Program

spolupráce

DANUBE

vyhlašuje

k

předkládání

Dopravní

Interreg
1.

výzvu

žádostí.

Téma:

infrastruktura

a dopravní prostředky, Ochrana
životního prostředí a obnovitelné zdroje energie. Program: 18 DANUBE.
Doba platnosti výzvy: 23. 9. 2015 00:00 až 3. 11. 2015 15:00
Příjemce: text výzvy v angličtině.
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Další informace: http://interreg–danube.eu/calls/calls–for–proposals/first–call.
Podklady pro tvorbu návrhů projektů do OP Nadnárodní spolupráce DANUBE – priority,
podporované aktivity, způsobilé výdaje, logický rámec projektu, on-line aplikace, časový
harmonogram najdete zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy–EU/2014–2020/Operacni–programy/OP–
nadnarodni–spoluprace–Danube/Novinky/Prezentace–k–Narodnimu–Infodni–
Interreg–DANUBE.

VÝZVY VISEGRAD FUND
Hlavním cílem vyhlášených grantů je
posilování a prohlubování vzájemných
vazeb mezi členskými zeměmi (ČR,
Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to
v oblastech kultury, vědy a výzkumu,
vzdělávání a přeshraniční spolupráce.
S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské
čtyřky (V4): (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva
partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.
Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných
z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.
1. Visegrad University Studies Grant (VUSG)
výzva je cíleně určena pro veřejné vysoké školy ze sektoru V4. Hlavní podporovanou aktivitou je
zavedení významných kurzů/obor/programů na partnerských univerzitách (sdílení kapacit, know
how a lidských zdrojů).
Podporované částky jsou závislé na rozsahu a kvalitě každého projektu; V průměru je dotace ve
výši ca. € 10000 za kurz a € 40.000 za studijní program.
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Termín odevzdání: 10. 11. 2015
Více zde: http://visegradfund.org/grants/visegrad–university–studies–grants/.
2. Small Grants
Druhý nejstarší grantový program slouží jako prostředek k financování projektů na kratší období:
(až 6 měsíců) a v menším rozsahu: (max. rozpočet je € 6000) Grant také vhodný nejen pro
poskytnutí financí, ale i navazování kontaktů pro vedení větších projektů v budoucnu.
Z grantů je možné financovat vědecko-výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity,
přeshraniční spolupráci.
Termín odevzdání 1. 12. 2015
Více zde: http://visegradfund.org/grants/small–grants/.

VÝZVA Z PROGRAMU POLONEZ

Polská grantová agentura vyhlásila nový program POLONEZ. Polonez je program
financování určený pro výzkumníky, kteří mohou žádat o stipendia na 12 až 24 měsíců
v hostitelských institucích v Polsku.
Oprávněnými žadateli jsou: výzkumníci s titulem Ph.D. nebo s nejméně čtyřletou ekvivalentní
výzkumnou praxí v oboru, kteří nemají bydliště, anebo nepobývali před vyhlášením výzvy v Polsku.
Doba trvání stipendia: 12 nebo 24 měsíců
Návrhy musí být předloženy v angličtině prostřednictvím Nadace OSF systému pro předkládání.
Přístup do systému je k dispozici od 15. září 2015, konečný termín pro podání žádosti
je stanoven na 15. prosinec 2015.
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Podrobnější informace naleznete zde.
Výzva v plném znění: POLONEZ 1 Guidelines for Applicants.
Přístup do systému: OSF.

Kontakt:
Agata Mendrek
tel. +48 12 341 9139
polonez@ncn.gov.pl
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 9. až 14. 10. 2015
byly

vyhlášeny

nové

výzvy

v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v kompletním

přehledu zde.

Pracovní program na období 2016–2017 Horizontu 2020 byl 13. 10. 2015 schválen Evropskou
komisí a jednotlivé výzvy jsou již k dispozici na Účastnickém portálu.

Horizont 2020
 Program Horizont 2020




Část I – Vynikající věda
o

Evropská rada pro výzkum

o

Akce Marie Skłodowska-Curie

o

Výzkumné infrastruktury

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu
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o

Základní a průmyslové technologie


o



Část III – Společenské výzvy


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

o

Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti

o

Evropský inovační a technologický institut

o

Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje
o



Vzdělávání, Erasmus+

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže
o

Výzvy


o


Inovace v malých a středních podnicích (MSP)

Horizont 2020

Spolupráce v projektech

Politika VaVaI
o

Česká republika

o

Evropská politika výzkumu

o

Další evropské iniciativy


Evropská inovační partnerství
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PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNŮ K VÝZVÁM H2020 (PRACOVNÍ PROGRAMY 2016–2017)
– aktualizace
Během podzimu 2015 Evropská komise v Bruselu organizuje informační dny, na kterých představí
pracovní programy H2020 na období 2016–2017 s podrobnou prezentací jednotlivých výzev a témat
pro podávání projektových návrhů. Pokud není uvedeno jinak, součástí informačního dne je
i partnerská burza. Zde naleznete chronologický přehled, který průběžně aktualizujeme.
Energetika (SC3)
Smart Cities and Communities
06. 11. 2015
Informační den na téma SCC
Více informací zde.
Energy Efficiency (EE)
08. 12. 2015
Informační den k výzvě EE v rámci pracovního programu H2020 – SC3 na období 2016–2017:
registrace zatím nebyla otevřena.
Doprava (SC4)
5. 11. 2015
Informační den ke společenské výzvě "Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava"
Je možné zaregistrovat se zvlášť na partnerskou burzu, již nyní je otevřena a jsou tam dostupné
informace o účastnících: https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016
Zemědělství (SC2)
24.–27. 11. 2015
Informační dny ke společenské výzvě „Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a
bioekonomika“
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Návrhy pracovních programů 2016–2017
Evropská komise zveřejnila první část návrhů pracovních programů pro období 2016–2017, které
můžete najít zde. Na totožné adrese bude Evropská komise zveřejňovat také další návrhy
pracovních programů. Přijetí právně závazného pracovního programu je plánováno na polovinu
října 2015.

Přehled českých hodnotitelů v programech 7. RP a H2020
Kancelář CZELO vypracovala přehled hodnotitelů projektů 7. Rámcového programu (celý program)
a Horizontu 2020 (první výzvy), a to na základě dat dostupných na tzv. Účastnickém portálu
(Participant Portal) Evropské komise k srpnu 2015. Soubor naleznete zde.

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020
První výsledky Horizontu 2020
Evropská komise zveřejnila brožuru k prvním výsledkům programu Horizont 2020. Brožuru
naleznete ke stažení zde.
Návrh pracovních programů 2016–2017
Evropská komise zveřejnila první část návrhů pracovních programů pro období 2016–2017, které
můžete najít zde. Na totožné adrese bude Evropská komise zveřejňovat také další návrhy
pracovních programů. Přijetí právně závazného pracovního programu je plánováno na polovinu
října 2015.

Přehled českých hodnotitelů v programech 7. RP a H2020
Kancelář CZELO vypracovala přehled hodnotitelů projektů 7. Rámcového programu (celý program)
a Horizontu 2020 (první výzvy), a to na základě dat dostupných na tzv. Účastnickém portálu
(Participant Portal) Evropské komise k srpnu 2015. Soubor naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM
Záznam z akce: Info session on ERC grants 2016
Dne 15. září 2015 se v Bruselu uskutečnilo informační setkání ke grantům Evropské rady pro
výzkum (European Research Council, ERC), které uspořádali Belgický Fond na podporu vědeckého
výzkumu (FNRS), nadace Research Foundation Flanders (FWO) a Belgická kancelář pro výzkumné
politiky (BELSPO). Záznam z akce společně s vybranými prezentacemi naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
Záznam ze setkání IGLO Open na téma "MSCA: Recent and Future Developments"
Dne 8. září 2015 se v Bruselu konalo setkání členů styčných kanceláří pro VaVaI v Bruselu (IGLO
Open), akci organizovala kyperská styčná kancelář EOC. Na téma posledního vývoje a výhledů do
budoucnosti (zejména nového pracovního programu na období 2016–2017 a spolupráci se třetími
zeměmi) vystoupil zástupce vedoucího oddělení Inovace ve vzdělání na Generálním ředitelství pro
vzdělání a kulturu (DG EAC), Brodo Richter. Záznam z akce naleznete zde, prezentaci s názvem
"Marie Sklodowska-Curie Actions: Recent and Future Developments" zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
Informační den Výzkumné infrastruktury (včetně e-Infrastruktur)


Kdy: 28. 10. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den Výzkumné infrastruktury (včetně e-Infrastruktur) se koná 28. října 2015 v Bruselu
(Belgie). Cílem je informovat účastníky o novém pracovním programu 2016/2017 a poskytnout
příležitost pro networking. Dopolední část se zaměří na představení obsahu INFRA výzev
2016–2017 a v průběhu odpolední části budou mít účastníci možnost konzultovat specifické
technické otázky k pracovnímu programu 2016–2016 v průběhu předjednaných bilaterárních
schůzek. Více informací naleznete zde.
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Spuštění internetové stránky platformy ERRIS
Rumunská kancelář pro vědu a technologie při EU (Romanian Office for Science & Technology to
the EU, ROST) spustila internetové stránky platformy ERRIS, na níž lze zaregistrovat svou
výzkumnou organizaci a vyhledávat v již existujících výzkumných infrastrukturách. Bližší informace
naleznete zde.
Autobusové turné EURAXESS
Evropská komise (DG Research & Innovation) ve spolupráci s EURAXESS iniciativou Vědci v pohybu
(Researchers in Motion) pořádá autobusové turné, které vyráží 5. října z Bruselu. Během více jak
měsíční cesty navštíví autobus 16 evropských zemí a 34 měst. Cílem turné je přiblížení vědy
a výzkumu směrem k evropským občanům, informovat mladé vědce o možnostech uplatnění
v oblastech výzkumu a vývoje, práce v zahraničí a příležitostech k získání finančních prostředků pro
své projekty. Bližší informace o programu a zúčastněných městech naleznete zde. Po rozkliknutí
loga EURAXESS na hlavní stránce lze zobrazit interaktivní mapu, díky níž lze sledovat trasu
autobusu.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
Workshop na téma hloubkové analýzy dat ve vědě


Kdy: 26. 10. 2015–27.10.2015



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 26. a 27. října 2015 se v Bruselu uskuteční workshop věnovaný důležitosti technik
hloubkové analýzy dat (content mining, taktéž dolování dat) ve vědě a výzkumu a jeho relevanci
pro komerční aktivity. Cílem workshopu je poukázat na nutnost přijetí jasného právního rámce
v Evropě pro využívání těchto technik. Workshop je organizovaný sdružením Science Europe. Více
informací o programu a odkaz na registraci naleznete zde.
Nový internetový nástroj Evropské komise pomáhá MSP k inovacím
Evropská komise spustila svůj nový internetový nástroj, díky němuž chce usnadnit malým
a středním podnikům (MSP) v přístupu do oblasti technologických služeb v rámci celé Evropy.
Nástroj umožňuje MSP vyhledat technologická centra, která se zabývají tzv. klíčovými
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technologiemi (Key Enabling Technologies, KETs) a mohou podnikům pomoci při komercializaci
jejich nápadů. V rámci celé internativní mapy je vyznačeno 187 evropských center, které poskytují
své služby podnikům při celém procesu převodu KETs do praxe. Mapa též obsahuje informace
o odpovědných osobách s přímým odkazem pro jejich kontaktování. Pro více informací klikněte
zde, samotný nástroj můžete nalézt zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
Bulletin European IPR Helpdesk, č. 18 (červenec – září 2015)
Ve třetím letošním vydání Bulletinu se služba European IPR Helpdesk je prvně dušení vlastnictví
prezentováno jako ekonomická hodnota pro malé a střední podniky, představuje IPR Business
Insight a další relevantní otázky. Toto číslo také zahrnuje informace o aplikování pravidel programu
Horizont 2020 v oblasti duševního vlastnictví v programu Eurostars. Bulletin je dostupný zde.

Výsledky 2. fáze SME Instrumentu: uspěly 2 české firmy
Evropská komise zveřejnila seznam úspěšných firem vybraných ve druhé fázi nástroje pro podporu
inovativních malých a středních podniků (SME Instrument). Mezi 59 úspěšnými žadateli jsou
2 české firmy: pražská firma Olife bude v projektu LEAFPO řešit inovaci autobaterií a firma PVFS
z České Lípy se ve spolupráci s kolegy z Dánska zaměří na udržitelnou intermodální (silniční
a železniční) dopravu v projektu SAFE-CTS. Celkem bylo ve druhé fázi podáno 962 projektových
návrhů, zhruba polovina z nich dostala bodové ohodnocení ke splnění podmínek financování,
z rozpočtových důvodů však bylo vybráno pouze 44 projektů, z nichž každý obdrží dotaci do
maximální výše 2,5 mil € na inovační činnost a vypracování detailního podnikatelského záměru.
Zpráva EK je zde, seznam, úspěšných žadatelů zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
Konference „Farmers and veterinarians together to tackle antimicrobial resistances“


Kdy: 23. 10. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Konference „Farmers and veterinarians together to tackle antimicrobial resistances“ se koná
23. října 2015 v Bruselu (Belgie) a je součástí lucemburského předsednictví v Radě EU.
Antimikrobiální resistence představuje významnou hrozbu pro celosvětové zdraví zvířat a obyvatel.
Tato mezinárodní konference poskytne cenný prostor pro výměnu zkušeností a informace
o postupu v naplňování pětiletého akčního plánu EU zaměřeného na antimikrobiální resistenci. Více
informací naleznete zde.
Konference RESFOOD project – Resource Efficient and Safe Food Production and
Processing


Kdy: 27. 10. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Projekt RESFOOD, evropské platformy Food for life and Water supply and sanitation představí
efektivní technologie a strategie ke snížení spotřeby vody napříč potravinovým řetězcem.
Mezinárodní konference se koná 27. října 2015 v Bruselu a budou prezentovány dosažené výsledky
a výstupy. Konference také zahrnuje partnerskou burzu zaměřenou na budoucí výzvy programu
Horizont 2020 v oblasti potravinové bezpečnosti a udržitelného zemědělství s cílem prezentovat
projektové záměry a podpořit vznik konsorcií. Více informací naleznete zde.
Workshop "Interactive innovation in motion: Multi–actor approach and thematic
networks under Horizon 2020"


Kdy: 24. 11. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise organizuje workshop "Interactive innovation in motion: Multi-actor approach and
thematic networks under Horizon 2020" zaměřený na sdílení zkušeností prvních koordinátorů
projektů orientovaných na více aktérů realizovaných v oblasti zemědělství a lesnictví. Cílem
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workshopu je podpořit výměnu názorů na implementaci těchto projektů a zvýšit podvědomí
o nejdůležitějších změnách v pracovním programu 2016–2017. Workshop se zaměřuje na
potencionální předkladatele projektů programu Horizont 2020 především na ty zapojené do
Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI). Workshop je součástí
Informačního týdne výzev 2016 společenské výzvy 2 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství
a bioekonomika. Více informací naleznete zde.
Soutěž Horizon Prize for a food scanner
Cílem soutěže Horizon Prize for a food scanner je navrhnou dostupné řešení (prototyp) mobilního
zařízení, které umožní uživatelům měřit a analyzovat příjem potravy. Řešení je cíleno především na
osoby trpící obezitou, alergiemi nebo intolerancí. Soutěžící mohou přihlásit svá řešení do soutěže
od 9. září 2015 do 9. března 2016. Více informací naleznete zde.
Společné stanovisko FACCE JPI a JPI HDHL „Priority Joint Actions to contribute to the
European Strategy on Food and Nutrition Security“
Společné programové iniciativy (Joint Programming Initiative – JPI) v oblasti zemědělství,
bezpečnosti potravin a klimatické změny (Agriculture, Food Security and Climate Change – FACCEJPI) a v oblasti výživy (A Healthy Diet for a Healthy Life – JPI HDHL) pořádaly debatu na téma
„Nutrition Security – a whole system approach“ v rámci EXPO 2015, která se zaměřila na dopad
klimatické změny na stabilitu dodávek potravin. Debata a následný dokument jsou příspěvkem
k evropské strategii potravin a bezpečné výživy a identifikují priority společných akcí společných
programových iniciativ FACCE – JPI a JPI HDHL. Obsah dokumentu se stane součástí budoucích
strategických plánů a aktivit společných programových aktivit. Více informací naleznete zde.
Publikace EIP-AGRI „Research and Innovation across EU borders”
Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) vydalo tematickou publikaci
„Research and Innovation across EU borders”, která obsahuje přehled sítí Evropského výzkumného
prostoru (European Research Area Networks – ERA-NETs), Společné programové iniciativy (Joint
Programming Initiatives – JPIs), partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private
Partnerships – PPPs) a Evropské technologické platformy (ETPs), které jsou relevantní pro oblasti
produktivního a udržitelného zemědělství a lesnictví v EU. Více informací naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ
ENERGIE
Univerzita Nova de Lisboa nabízí spolupráci v projektech v oblasti energetické
efektivity
Výzkumný tým z portugalské Univerzity Nova de Lisboa (Katedra elektrotechnického inženýrství,
Fakulta vědy a technologie, FCT-UNL) hledá partnery pro vytvoření návrhu projektu v oblasti
energetické efektivity ve spojení s aplikací informačních a komunikačních technologií – ICT (modely,
nástroje a technologie). Tým se dlouhodobě specializuje na výzkum a vývoj v oblasti ICT, speciálně
v oblasti aplikace ICT při zvyšovaní energetické efektivity na různých úrovních (mobilita,
energetická efektivita budov, snižování uhlíkové stopy).
V případě zájmu se prosím obraťte na Dr. Maló.
Informační den ´Zajištěná, čistá a účinná energie´ (pracovní program 2016–2017)
Ve dnech 14. a 15. září uspořádala Evropská komise v Bruselu informační dny k pracovnímu
programu 3. společenské výzvy ´Zajištěná, čistá a účinná energie´ na období 2016–2017 H2020.
(Info Day on the 2016–2017 Horizon 2020 work programme ‘Secure, Clean and Efficient Energy’

– SC3). Dvoudenní informační program byl věnován přehledu pracovního programu (především
tematickým výzvám s nejbližšími uzávěrkami – 21. 1. 2016 a 15. 9. 2016), financování a rozpočtu
SC3, přehledu typů akcí, představení úspěšných projektů, metodice předkládání projektových
návrhů, metodice evaluace a kritériím hodnocení, informačním zdrojům (IEE Project database),
nové podobě schématu motivačních cen v oblasti energetiky (Inducement prizes), a řadě dalších
spjatých témat. Dále byl představen nový finanční nástroj EIB v oblasti investiční podpory pro
demonstrační fázi výzkumných projektů v energetice: Energy Demo Project (EDP) Facility, v rámci
podpůrného finančního nástroje na podporu inovací InnovFin na mobilizaci investic ze soukromého
sektoru. V neposlední řadě EK vyhlásila další informační dny a partnerské burzy k nejdůležitějším
tematickým výzvám v rámci SC3. Zápis z akce včetně prezentací řečníků naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
Prezentace ke společenským výzvám
Prezentace ke společenským výzvám SC2 a SC5 programu H2020 najdete na:
http://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/prezentace-z-informacniho-dne-ke-spolecenskymvyzvam-cs2-a-cs5.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Workshop na téma nízkouhlíkových budov


Kdy: 18. 11. 2015 až 25. 11. 2015



Kde: Birmingham (UK)

Ve dnech 18. až 25. listopadu 2015 se v Birminghamu (UK) uskuteční workshop na téma
nízkouhlíkových budov. Workshop je organizovaný znalostním a inovačním společenstvím (KIC)
Climate-KIC Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Workshop má za cíl najít
odpovědi na výzvy, kterým čelí zainteresovaní aktéři v oblasti výstavby nízkouhlíkových budov.
Účastníci budou moci sdílet vlastní poznatky a získat nové znalosti od mezinárodních expertů. Více
informací a registraci naleznete zde.
Workshop o udržitelné mobilitě projektů v oblasti dopravy


Kdy: 20. 11. 2015–27. 11. 2015



Kde: Modena (Itálie)

Ve dnech 20. až 27. listopadu 2015 se v italské Modeně uskuteční konference „Innovator catalyst:
Sustainable mobility projects“ na téma udržitelné mobility. Workshop organizuje znalostní
a inovační společenství (KIC) Climate-KIC Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Během týdenního programu se budou moci účastníci seznámit s celoevropskými experty
a specialisty v oblasti dopravy. Zároveň získají účastníci cenné informace týkající se udržitelnosti
projektů či hlubší vhled do dané tématiky. Bližší informace ohledně programu a registrace naleznete
zde.

29

10. číslo, ročník 2015

Záznam ze setkání IGLO Open na téma „European Institute of Innovation and
Technology (EIT) – Recent and Future Developments“
Dne 8. září 2015 se v Bruselu konalo setkání členů styčných kanceláří pro VaVaI v Bruselu (IGLO
Open). Na téma posledního vývoje a připravované výzvy Znalostních a inovačních společenství
(Knowledge and Innovation Communities – KICs) Evropského inovačního a technologického
institutu (European Institute of Innovation and Technology – EIT) vystoupila Gloria Nunes
Rodrigues oddělení Inovace ve vzdělání na Generálním ředitelství pro vzdělání a kulturu (DG EAC).
Záznam z akce naleznete zde a prezentaci zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
Konference "Lidské zdroje v akademickém prostředí"
Dne 26. listopadu 2015 se v Brně uskuteční 1. ročník konference věnované lidským zdrojům
v akademickém prostředí a důsledkům internacionalizace výzkumu v ČR. V rámci jednotlivých
panelů budou moci účastníci diskutovat na téma internacionalizace výzkumu v ČR z perspektivy
vědců a vědkyň a také o výzvách, které českým univerzitám a výzkumným institucím mezinárodní
prostředí a propojování přináší. Konferenci organizuje CEITEC – Středoevropský technologický
institut. Více informací a registraci najdete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020
Soutěž Horizon Prize for a food scanner
Cílem soutěže Horizon Prize for a food scanner je navrhnou dostupné řešení (prototyp) mobilního
zařízení, které umožní uživatelům měřit a analyzovat příjem potravy. Řešení je cíleno především na
osoby trpící obezitou, alergiemi nebo intolerancí. Soutěžící mohou přihlásit svá řešení do soutěže
od 9. září 2015 do 9. března 2016. Více informací naleznete zde.
Přehled českých hodnotitelů v programech 7. RP a H2020
Kancelář CZELO vypracovala přehled hodnotitelů projektů 7. rámcového programu (celý program)
a Horizontu 2020 (první výzvy), a to na základě dat dostupných na tzv. Účastnickém portálu
(Participant Portal) Evropské komise k srpnu 2015. Soubor naleznete zde.
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VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH
Univerzita Nova de Lisboa nabízí spolupráci v projektech v oblasti energetické
efektivity
Výzkumný tým z portugalské Univerzity Nova de Lisboa (Katedra elektrotechnického inženýrství,
Fakulta vědy a technologie, FCT-UNL) hledá partnery pro vytvoření návrhu projektu v oblasti
energetické efektivity ve spojení s aplikací informačních a komunikačních technologií – ICT (modely,
nástroje a technologie). Tým se dlouhodobě specializuje na výzkum a vývoj v oblasti ICT, speciálně
v oblasti aplikace ICT při zvyšovaní energetické efektivity na různých úrovních (mobilita,
energetická efektivita budov, snižování uhlíkové stopy). V případě zájmu se prosím obraťte na Dr.
Maló na adrese pedro.malo@icloud.com.
Záznam z workshopu “The State of Affairs and Future of EU-CA Science, Technology &
Innovation Cooperation”
Centre for Regional and International STI Studies and Support organizovalo workshop “The State
of Affairs and Future of EU-CA Science, Technology & Innovation Cooperation”. Workshop byl
zaměřen na vědeckotechnickou spolupráci v oblastech životní prostředí, energetika a zdraví v rámci
programu Horizont 2020 a nový pracovní program 2016–2017, příležitosti pro budoucí
vědeckotechnickou spolupráci mezi EU a středoasijskými zeměmi a posílení stávající spolupráce.
Záznam kanceláře CZELO naleznete zde a prezentace naleznete zde.
Záznam z workshopu „The State of Affairs and Future of EU-EaP Science, Technology
& Innovation Cooperation“
Centre for Regional and International STI Studies and Support organized workshop “ The State of
Affairs and Future of EU-EaP Science, Technology & Innovation Cooperation”. Workshop byl
zaměřen na vědeckotechnickou spolupráci v oblastech životní prostředí, energetika a zdraví v rámci
programu Horizont 2020 a nový pracovní program 2016–2017, výměnu příkladů dobrých praxí
spolupráce zemí EU a zemí Východního partnerství a inovativní spolupráci těchto zemí. Záznam
kanceláře CZELO naleznete zde a prezentace naleznete zde.
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POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila kancelář
CZELO
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila společně s náměstkyní pro
legislativu a strategii Danou Prudíkovou, pověřeným náměstkem pro řízení sekce operačních
programů Václavem Velčovským, pracovníkem oddělení pro záležitosti EU na MŠMT Lukášem
Teplým a attaché pro výzkum na Stálém zastoupení ČR při EU Hanou Vlčkovou dne 21. září 2015
kancelář CZELO v Bruselu. Během schůzky byla představena kancelář CZELO včetně mateřské
organizace TC AV ČR; služby, aktivity a zorganizované a plánované akce kanceláře CZELO včetně
úspěšných příkladů zapojení českých subjektů do evropské výzkumné spolupráce. Následná diskuze
se týkala mj. problematiky center výzkumné excelence vybudovaných v ČR z Operačního programu
výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a jejich většího zapojování do evropské výzkumné
spolupráce, vytváření podmínek pro zahraniční výzkumníky a návrat českých výzkumníků
působících v zahraničí do ČR a dalšího působení a financování kanceláře CZELO po roce 2016.
Fotografii ze schůzky naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
Záznam z akce: Konference "Science meets parliaments"
Dne 15. 9. 2015 se v Bruselu uskutečnila konference „Science meets parliaments“, jenž byla
spoluorganizována Společným výzkumným střediskem EK (Joint Research Centre, JRC)
a Platformou pro hodnocení vědeckých a technologických možností politiky pro Evropský parlament
(Science and Technology Options Assessment, STOA). Záznam z akce naleznete zde.

POLITIKA

VAVAI

/

DALŠÍ

EVROPSKÉ

INICIATIVY

/

EVROPSKÁ

INOVAČNÍ

PARTNERSTVÍ
Společné stanovisko FACCE JPI a JPI HDHL „Priority Joint Actions to contribute to the
European Strategy on Food and Nutrition Security“
Společné programové iniciativy (Joint Programming Initiative – JPI) v oblasti zemědělství,
bezpečnosti potravin a klimatické změny (Agriculture, Food Security and Climate Change – FACCE-
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JPI) a v oblasti výživy (A Healthy Diet for a Healthy Life – JPI HDHL) pořádaly debatu na téma
„Nutrition Security – a whole system approach“ v rámci EXPO 2015, která se zaměřila na dopad
klimatické změny na stabilitu dodávek potravin. Debata a následný dokument jsou příspěvkem
k evropské strategii potravin a bezpečné výživy a identifikují priority společných akcí společných
programových iniciativ FACCE – JPI a JPI HDHL. Obsah dokumentu se stane součástí budoucích
strategických plánů a aktivit společných programových aktivit. Více informací naleznete zde.
Publikace EIP-AGRI „Research and Innovation across EU borders”
Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) vydalo tematickou publikaci
„Research and Innovation across EU borders”, která obsahuje přehled sítí Evropského výzkumného
prostoru (European Research Area Networks – ERA-NETs), Společné programové iniciativy (Joint
Programming Initiatives – JPIs), partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private
Partnerships – PPPs) a Evropské technologické platformy (ETPs), které jsou relevantní pro oblasti
produktivního a udržitelného zemědělství a lesnictví v EU. Více informací naleznete zde.
Zdroj informací: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace http://www.czelo.cz/cs
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