PSUP informuje

Elektronický měsíčník
s informacemi o novinkách,
výzvách k předkládání projektů
v souvislosti s možnostmi
zapojení se do výzkumných
a vzdělávacích programů.
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VYHLÁŠENÍ 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE O ROZVOJOVÉ PROJEKTY
(FRUP)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje
4. 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 Univerzity
Palackého v Olomouci pro rok 2017 (dále jen „Aktualizace pro rok 2017“) a „Pravidel
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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

26. 9. 2016

Soutěžní lhůta

26. 9. - 31. 10. 2016

Hodnotící lhůta

1. 11. – 19. 12. 2016

Počátek řešení projektů

leden 2017

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. 2018

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 30. 1. 2018

Pro 4. ročník je stanoven jeden prioritní okruh:
Název prioritního okruhu: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků
a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří,
ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických
pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Řešitel je
povinen uvést název předmětu, status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový
hodinový rozsah s vyznačením inovované výuky.
Minimální výše jednoho projektu je 50 tis. Kč. (není možno nárokovat investiční náklady)

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. Průvodce aplikací a formální
hodnotící kritéria najdete ZDE.
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Přihlášky se podávají do 31. 10. 2016 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.
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).

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

VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTER-COST (LTC17)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů

(zákon

o

podpoře

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne
15. září 2016 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu
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INTER-COST (LTC17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji.
ID veřejné soutěže v IS VaVaI: SMSM2016LTC01
viz: https://www.rvvi.cz/ves?s=detail&n=0&h=SMSM2016LTC01
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 9.
2016 do 31. 10. 2016.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
1 Formulář návrhu projektu_INTER-COST.docx
2. Finanční tabulky_INTER-COST.xlsx
3. Anotace projektu - INTER-COST.docx
4. Čestné prohlášení_INTER-COST.doc
5. Cestne_prohlaseni_INTER-COST_priloha.doc
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů.doc
Inzerát v Obchodním věštníku Inter _ COST.docx
Návrh textu smlouvy Příloha III.docx
Návrh textu smlouvy Příloha IV.docx
Návrh textu smlouvy.docx (127,76 kB)
Statut a jednací řád INTER-COST.pdf
Zadávací dokumentace - INTER-COST.pdf
Zadávací dokumentace Příloha č. 1.pdf
Zadávací dokumentace Příloha č. 2.pdf

VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTER-ACTION LTAUSA17

Ke dni 15. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
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a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou
spolupráci.

ID veřejné soutěže v IS VaVaI: SMSM2016LTA01
viz: https://www.rvvi.cz/ves?s=detail&n=0&h=SMSM2016LTA01
Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 16. září
2016 do 31. října 2016.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
Dokumentace vyhlášení_LTAUSA17.zip
Formuláře příloh LTAUSA17.zip
Inzerát INTER-ACTION_LTAUSA17.pdf
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-ACTION_LTAUSA17.zip
Statut a jednací řád pro podprogram INTER-ACTION.pdf

VÝZVA K NOMINACÍM NA KANDIDÁTY HODNOTÍCÍCH PANELŮ
GA ČR

Grantová agentura ČR

vyhlašuje

výzvu

pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích
panelů GA ČR. Panely jsou velmi významným
poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají
klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících
grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.
Lhůta pro nominaci kandidátek a kandidátů končí dnem 30. listopadu 2016. Funkční období
jmenovaných členů začíná 1. dubna 2017.
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Přílohy
Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR
Popis náplně panelů
Formulář návrhového listu

CZEDER 2016 – ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM

Dne 25. října 2016 pořádá Technologické centrum AV ČR již
14. ročník konference České dny pro evropský výzkum.
Hlavním

tématem

konference

je

mobilita

jako

cesta

k posílení vědecké kariéry.
Na Českých dnech pro evropský výzkum promluví například Bodo Richter z Evropské komise
o důležitosti vědeckých a studijních mobilit nebo G. Wells z Oxfordské univerzity o oxfordských
pohledech na výhody mobilit. O zkušenosti s mobilitami a rámcovými programy v ČR se podělí
také čeští vědci.
Předběžný program naleznete v přiloženém dokumentu.
Příloha
CZEDER 2016 draft program_07092016-1.pdf
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VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU
TRIO

Ministerstvo
3.

října

ve

výzkumu,

č.

průmyslu

2016

130/2002

a

obchodu

jednostupňovou
vývoji

a

Sb.,

veřejnou

inovacích
o

vyhlásilo
podle

podpoře

dne

soutěž
zákona

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu
TRIO.
Podmínky veřejné soutěže:
TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se
zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako
jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie,
pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
U projektů, které budou podpořeny v druhé veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:


zahájení řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,



ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,



doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn
na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).
Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt
v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu
mohou být podniky a výzkumné organizace.
Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky
projektu.
Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na
základě následujících kritérií:
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naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,



technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,



přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,



uplatnění výsledků,



aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,



prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,



naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných
formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním
systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové
podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12 hodin
30. 11. 2016 nebo podána na poště nejpozději 30. 11. 2016 (rozhodující z hlediska dodržení
stanovené soutěžní lhůty je razítko podatelny MPO nebo razítko pošty).
Pro rok 2017 je na podporu schválených projektů alokováno 220 mil. Kč.
Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. 2016 do 30. 11. 2016.
Hodnoticí lhůta bude trvat od 1. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou
zveřejněny

dne 15.

5. 2017 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/p...-

podnikani/vyzkum-a-vyvoj/).
Papírovou

podobu

žádosti

je

nutno

doručit

na

adresu

sídla

poskytovatele:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26
21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).
Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
a

souvisejících

dokumentech,

které

jsou

dostupné

na

webu

poskytovatele

(http://www.mpo.cz/cz/p...-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/ ).
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Přílohy
Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO
Příloha I.1 – Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 2. veřejné soutěže v
programu TRIO
Příloha I.2 – Podporované cíle NPOV
Příloha I.3 – Základní charakteristika KETs
Příloha I.4 – Podporované výsledky
Příloha I.5 - Vertikální priority národní RIS3 strategie
Příloha II. – Seznam příloh dokládaných uchazeči
Příloha II.1 – Závazná osnova projektu a vzor marketingové studie
Příloha III. – Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky)
Příloha IV. – Vzor smlouvy o poskytnutí podpory
Metodika

hodnocení

výsledků

výzkumných

organizací

a

hodnocení

výsledků

ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)
Upozornění na nejvýznamnější změny v zadávací dokumentaci a elektronické
přihlášce 2. VS v programu TRIO ve srovnání s 1. VS
Přílohy ke stažení


2.VS_I1_Definice-a-pojmy-v-ZD_26-09.pdf



2.VS_I2_NPOV cile - podrobnejsi popis.pdf



2.VS_I3_KETs-definice.pdf



2.VS_I4_Vysledky - definice dle Met-RVVI.pdf



2.VS_I5_Narodni-RIS3-strategie_vybrane-oblasti.pdf



2.VS_II_Seznam priloh dokladanych uchazeci_30-09.pdf



2.VS_II1_Zavazna-osnova-projektu-a-Vzor-mktg-studie_30-09.pdf



2.VS_III_Prirucka-pro-uchazece_22-09-2016.pdf



2.VS_IV_Vzor-smlouvy-o-poskytnutí-podpory.pdf



2.VS_Zadavaci-dokumentace_29-09.pdf



RVVI_Metodika-2013-2015__M2013_v95.pdf



Upozornění-ke-změnám-ZD-proti-1.VS-TRIO.pdf
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VÝZVA OP VVV – INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO KPSVL
(KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM
LOKALITÁM) II

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016
výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL

(Koordinovaný

přístup

k

sociálně

vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV.
Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí
o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy:
nejpozději

do

11.

prosince

2017

do

14:00.

Výzva Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
v IS KP14+ (verze 1.5 platná od 1. 6. 2016), kterou naleznete ZDE.

Informační leták k výzvě: Leták výzvy KPSVL
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 9. 2016 až 14. 10.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020

ZÁZNAM: IGLO OPEN KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ PROGRAMU HORIZONT 2020

Dne 6. září 2016 se uskutečnilo setkání IGLO Open, kde Liviu Stirbat z oddělení 'Evaluation'
generálního ředitelství RTD hovořil o harmonogramu a metodologii střednědobého hodnocení
programu Horizont 2020. Zápis kanceláře CZELO je dostupný zde, prezentace zde.
JUNCKER OZNÁMIL ZÁMĚR ZALOŽIT EVROPSKÝ OBRANNÝ FOND
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Dne 14. září 2016 přednesl předseda Evropské Unie Jean-Claude Juncker v Evropském
parlamentu výroční projev o stavu Unie. Jako jedno z hlavních sdělení zmínil nutnost posílit
evropskou obrannou politiku. Zdůraznil, že kvůli chybějící spolupráci v oblasti obrany plýtvají
členské státy biliony eur na samostatné mise. Z tohoto důvodu by tyto operace měly být řízeny
jednotným velitelstvím. Dále zmínil, že by EU měla začít budovat společné vojenské prostředky,
které se budou doplňovat s NATO. V této souvislosti řekl, že pro posílení evropské obrany jsou
nezbytné inovace v tomto odvětví a z tohoto důvodu navrhne Evropská komise do konce roku
Evropský obranný fond na podporu výzkumu a inovací v obranném odvětví. Celý proslov
je dostupný zde.

CENA EU PRO ŽENY PODNIKATELKY 2017

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů, které budou soutěžit o cenu 'The
2017 EU Prize for Women Innovators'. Cena bude udělena třem podnikatelkám, které úspěšně
uvedly inovace na trh. Nově bude taktéž udělena cena s názvem 'Rising Innovator award'
podnikatelce mladší 30 let. Hlásit se lze do 3. listopadu 2016. Více informací naleznete zde.

PUBLIKACE - EU FUNDS WORKING TOGETHER FOR JOBS AND GROWTH

Evropská komise zveřejnila publikaci „EU Funds working together for jobs and growth“, průvodce
synergiemi mezi rámcovými programy EU pro výzkum a inovace a Evropskými strukturálními
a investičními fondy (European Structural and Investment Funds - ESIF). Cílem je upozornit na
problematiku synergií na různých úrovních (na úrovni projektů i operačních programů). Publikace
dále představuje příklady dobré praxe včetně českých výzkumných infrastruktur CEITEC a ELI,
a také překážky implementace synergií. Dokument je k dispozici zde.

EARTO K STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ H2020: IMPROVING THE IMPACT OF H2020

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO (European Association of Research
and Technology Organizations) uveřejnilo dne 5. září 2016 první ze série připravovaných
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pozičních dokumentů ke střednědobému hodnocení programu Horizont 2020. Dokument nese
název 'Improving the Impact of Horizon 2020' a v sedmi bodech shrnuje hlavní výzvy v oblasti
dopadu (impact) vyplývající ze zkušeností účastníků sdružení v dosavadních výzvách H2020
a navrhuje odpovídající řešení. Konkrétně hovoří o nadměrném počtu předkládaných návrhů,
příliš širokém vymezení témat spolu s příliš vysokým počtem okruhů, otázce hodnocení dopadu
a odpovídajícímu výběru expertů, nadbytečné administrativní zátěži, kterou přinášejí podpůrné
dokumenty MGA a AGA (Model Grant Agreement, Annotated GA), dále nejistoty panující okolo
auditů - vzhledem ke změnám ve financování projektů, defaultního zařazení projektů H2020 do
Open Access to Data a nutnosti vypracovávat DPM (Data Management Plan) a konečně synergiím
se Strukturálními fondy. Poziční dokument je k dispozici zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ : PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
PRO ZÍSKÁVÁNÍ

ERC GRANTŮ

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu k podávání návrhů grantových projektů
v rámci skupiny grantových projektů: podpora mezinárodní spolupráce pro získání ERC grantů
v základním výzkumu. Program „Podpora ERC žadatelů“ vznikl v souvislosti s iniciativou Evropské
rady pro výzkum (European Research Council, ERC), která vyzvala národní poskytovatele financí
k založení programů, které by umožnili potenciálním žadatelům navštívit zahraniční výzkumné
týmy realizující projekty financované ERC. Výzva se vztahuje na projekty, které budou řešeny
na zahraniční instituci po dobu 3-6 měsíců. Výzva je průběžná, podpora bude poskytována
od vyhlášení výzvy do roku 2022. Podmínky způsobilosti a další informace naleznete zde.

VÝSLEDKY VÝZVY ERC STARTING GRANT 2016

Dne 8. září 2016 zveřejnila Evropská rada ro výzkum (European Research Council, ERC) výsledky
výzvy Starting Grant. Celkově bylo mladým vědcům uděleno 325 grantů v hodnotě 485 milionů
euro. Mezi úspěšnými předkladateli je Jana Kalbacová Vejpravová, která bude řešit svůj projekt
„Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field“ v oblasti neživých
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věd (PE4) na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Tisková zpráva s výsledky a statistikami jsou
dostupné zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKACURIE
ZÁZNAM Z KONFERENCE : PODPORA A ROZVOJ TALENTU 2016

Ve dnech 12. - 13. září se v rámci slovenského předsednictví v Radě EU konala v Bratislavě
konference s názvem 'Podpora a rozvoj talentu'. Rozvoj talentu mladých lidí je jednou z priorit
předsednictví. Cílem konference bylo diskutovat o tom, jak nejlépe umožnit rozvoj vynikajících
studentů a sdílet příklady dobré praxe ze Slovenska. Mezi hlavní témata konference patřilo
vzdělávání, systém školství, odborná příprava, terciární vzdělávání a rozvoj talentu na evropské
úrovni. Záznam naleznete zde.

AKTUALIZOVANÁ VERZE PRŮVODCE PRO ŽADATELE MSCA-ITN

Dne 15. září 2016 zveřejnila Evropská komise aktualizovanou verzi průvodce pro žadatele o grant
Marie Skłodowska-Curie Actions Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks, ITN).
Dokument je dostupný zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

ZÁZNAM Z AKCE : ESFRI AND NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES – CURRENT CHALLENGES
FROM PERSPECTIVE OF

V4 COUNTRIES

Dne 13. září 2016 se v rámci polského předsednictví V4 skupiny konala v Bruselu konference
organizovaná společně polskou kanceláři PolSCA (Polish Science Contact Agency) a SZ Polské
republiky při EU, s názvem ‘ESFRI and national research infrastructures – current challenges from
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perspective of V4 countries‘. Hlavním tématem byla dlouhodobá udržitelnost výzkumných
infrastruktur (RI), životní cyklus ESFRI a národních RI, a prezentace RI a jejich řízení v zemích
V4. Záznam naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

RIGA COMM 2016


Kdy: 20. 10. 2016 - 21. 10. 2016



Kde: Riga, Lotyšsko

Ve dnech 20. - 21. října se v Rize uskuteční technologický veletrh RIGA COMM, Advanced
Technologies for Businesses, Public Institutions and Organizations. Cílem veletrhu je propagace
modernizace firem, organizací a státních institucí, a zefektivnění jejich práce prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, internetu věcí atp. V rámci veletrhu se koná
partnerská burza H2020 Matchmaking v relevantních oblastech. Registrace je zpoplatněna. Více
informací naleznete zde.

SEMINÁŘ K VÝSLEDKŮM KONZULTACE KE CLOUD COMPUTINGU


Kdy: 7. 11. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 7. listopadu 2016 se bude v Bruselu konat seminář s cílem dále diskutovat o výsledcích
konzultace k pracovnímu programu 2018-2020 v oblasti Cloud Computingu. Zájemci o aktivní
účast na semináři se musí povinně v konzultaci vyjádřit. Další informace o semináři budou
poskytnuty v blízké době.

E HEALTH

WEEK 2017 (MT PRES)
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Kdy: 11. 5. 2017 – 12. 5. 2017



Kde: Malta

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference
eHealth Week 2017. Mezi hlavní témata budou patřit:


Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.



Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.

Registrace bude spuštěna během prosince 2016. Další informace naleznete zde.

VÝZVA K ÚČASTI EVROPSKÝCH MSP NA NANO TECH 2017 V JAPONSKU

Centrum pro spolupráci EU – Japonska financované Evropskou komisí (EU-Japan Centre)
uveřejnil výzvu pro evropské klastry a MSP působící v oblasti nanotechnologií k účasti na
zvláštním programu v rámci Veletrhu nanotechnologií v Tokyu ("nano tech 2017" International
Nanotechnology Exhibition & Conference in Tokyo, Japan ve dnech 13. – 17. února 2017.
Pětidenní program (přednášky, návštěvy japonských podniků a B2B) je organizován a hrazen
centrem (registrační poplatky, výlohy spojené s programem, poplatek pro účast na partnerské
burze, tlumočení), účastník hradí cestovní výlohy. Přihlášky je možné podávat do 27. října 2016.
Kontaktní adresa: Diane Lula (d.lula@eu-japan.eu), bližší informace zde.

EIT DIGITAL PROGRAM ARISE EUROPE

Znalostní a inovační společenství EIT Digital Evropského inovačního a technologického institutu
(European Institute of Innovation & Technology) oznámilo 8. září 2016 výsledky výzvy programu
ARISE Europe. Novými partnery v tomto programu jsou Jihomoravské inovační centrum (JIC)
a polská investiční společnost HardGamma Ventures, kteří uspěli ve výzvě ARISE Europe.
Zapojením do programu získá JIC možnost přímo spolupracovat s více než 130 špičkovými
partnery (nadnárodní společnosti, výzkumná centra a světové univerzity), vyměňovat si
zkušenosti mezi začínajícími podniky a společně organizovat akce, čímž zefektivní podporu
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českým digitálním startupům. Více informací naleznete v tiskové zprávě EIT Digital zde a JIC
Brno zde, popis programu ARISE Europe zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
RIGA COMM 2016


Kdy: 20. 10. 2016 - 21. 10. 2016



Kde: Riga, Lotyšsko

Ve dnech 20. - 21. října se v Rize uskuteční technologický veletrh RIGA COMM, Advanced
Technologies for Businesses, Public Institutions and Organizations. Cílem veletrhu je propagace
modernizace firem, organizací a státních institucí, a zefektivnění jejich práce prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, internetu věcí atp. V rámci veletrhu se koná
partnerská burza H2020 Matchmaking v relevantních oblastech. Registrace je zpoplatněna. Více
informací naleznete zde.

20. EVROPSKÉ FÓRUM EKOINOVACÍ


Kdy: 27. 10. 2016 - 28. 10. 2016



Kde: Tallinn (Estonsko)

20. Evropské fórum pro ekoinovace se bude konat v estonském Tallinnu od 26. do 28. října 2016.
Fórum bude zaměřeno na možnosti financování ekologicky orientovaných inovačních malých
a středních podniků a představí úspěšné firmy. Dále budou diskutovány faktory a výzvy přechodu
na oběhový obchodní model a možnosti finančního a veřejného sektoru. Více informací o akci
naleznete zde.

G20: AKČNÍ PLÁN PRO INOVACE 2016
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Na summitu leaderů nejvyspělejších světových ekonomik G20 v čínském Chang-čou ve dnech
4. – 5. září 2016 byl přijat dokument G20 2016 Innovation Action Plan, akční plán na
podporu inovací, které jsou v současnosti klíčem hospodářského růstu. Akční plán počítá zejména
s koherentní výzkumnou politikou a se zvýšením výdajů na podporu vědy, technologického
výzkumu

a

vzdělávání.

Oficiální

komuniké

je

zde. Evropské

sdružení

výzkumných

a technologických organizací (European Research and Technology Organisations, EARTO) akční
plán uvítalo ve zvláštním tiskovém prohlášení.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ
ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

E HEALTH

WEEK 2017 (MT PRES)



Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017



Kde: Malta

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference
eHealth Week 2017. Mezi hlavní témata budou patřit:


Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.



Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.

Registrace bude spuštěna během prosince 2016. Další informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

5. VÝROČNÍ FÓRUM EU STRATEGIE PRO DUNAJSKÝ REGION


Kdy: 3. 11. 2016 - 4. 11. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)
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Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se koná v Bratislavě 5. výroční fórum EU strategie pro dunajský
region s názvem "Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region".
Fórum bude klást velký důraz na výzvy a perspektivy vodního hospodářství v oblasti výzkumu
a inovací. Diskuze bude také zaměřena na otázku, jak nejlépe přeměnit politickou vůli do
operačních politik a opatření. Více informací naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU IMPRESA


Kdy: 4. 11. 2016



Kde: Řím (Itálie)

Dne 4. listopadu 2016 se v Římě uskuteční závěrečná konference k projektu IMPRESA. Hlavním
cílem konference je vyzdvihnout trendy a data v zemědělském výzkumu v rámci EU. Konference
taktéž poskytne přehled poznatků vyplívajících z projektu IMPRESA. Více informací je
dostupných zde.

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

MOOC KURZ K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A PATENTŮM V ENERGETICKÉM SEKTORU (ISE)

Školicí středisko znalostního a inovačního společenství EIT KIC InnoEnergy (Institute of
Sustainable Energy, ISE) organizuje třífázový online vzdělávací kurz (MOOC) s názvem
Competitive Intelligence and Effective Exploitation of Patents. Kurz probíhá od října 2016 do
března 2017 a skládá se z modulů: Patents, patentability, and patent infringement, Competitive
intelligence and Technology Scouting a konečně IP commercialisation. Přihlášení (otevřeno do 31.
10. 2016) je zpoplatněno (250 euro za celý kurz, 99 euro za modul). Veškeré informace naleznete
zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN

ROLE REGIONŮ V EVROPSKÉM OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A STRATEGII NAKLÁDÁNÍ S VZÁCNÝMI
SUROVINAMI



Kdy: 26. 10. 2016 - 28. 10. 2016



Kde: Burgos, Španělsko

Ve dnech 26. - 28. října 2016 organizuje Mezinárodní výzkumné centrum vzácných surovin pro
průmyslové technologie (ICCRAM) Univerzity v Burgosu ve spolupráci s Evropskou komisí
a dalšími partnery v Burgosu konferenci na téma 'Role regionů v Evropském oběhovém
hospodářství a strategii nakládání s vzácnými surovinami'. Cílem konference je diskutovat
o implementaci konceptu oběhového hospodářství a Evropského inovačního partnerství pro
suroviny (EIP Raw materials) prostřednictvím výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci (RIS3). Registrace je zpoplatněná. Více informací naleznete zde.

20. EVROPSKÉ FÓRUM EKOINOVACÍ


Kdy: 27. 10. 2016 - 28. 10. 2016



Kde: Tallinn (Estonsko)

20. Evropské fórum pro ekoinovace se bude konat v estonském Tallinnu od 26. do 28. října 2016.
Fórum bude zaměřeno na možnosti financování ekologicky orientovaných inovačních malých
a středních podniků a představí úspěšné firmy. Dále budou diskutovány faktory a výzvy přechodu
na oběhový obchodní model a možnosti finančního a veřejného sektoru. Více informací o akci
naleznete zde.

5. VÝROČNÍ FÓRUM EU STRATEGIE PRO DUNAJSKÝ REGION


Kdy: 3. 11. 2016 - 4. 11. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)
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Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se koná v Bratislavě 5. výroční fórum EU strategie pro dunajský
region s názvem "Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region".
Fórum bude klást velký důraz na výzvy a perspektivy vodního hospodářství v oblasti výzkumu
a inovací. Diskuze bude také zaměřena na otázku, jak nejlépe přeměnit politickou vůli do
operačních politik a opatření. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE GREEN INFRASTRUCTURE


Kdy: 4. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Orvieto (Itálie)

Ve dnech 4. - 7. dubna 2017 se koná v italském Orvieto konference "Green Infrastructure:
Nature-based solutions for sustainable and resilient cities". Konference je zaměřena na tzv.
zelenou infrastrukturu se zvláštním zaměřením na městské lesy, které mohou významně přispět
ke zlepšení životního prostředí ve městech. Hlavním cílem konference je ukázat, jak
transdisciplinární přístup k urbanismu založený na zelené infrastruktuře umožní maximalizaci
ekosystémových služeb poskytovaných pro vznik budoucích měst, která budou odolnější
a udržitelnější. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

INFORMAČNÍ DEN SC5

Dne 14. září 2016 se v Bruselu uskutečnil informační den pořádaný Evropskou komisí zaměřený
na nové výzvy oblasti SC5 “Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny“.
Video záznam informačního dne včetně prezentací a seznamu účastníků můžete nalézt zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

SEMINÁŘ „FAIR AND SUSTAINABLE TAXATION IN THE EU“
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Kdy: 25. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Seminář „Fair and Sustainable Taxation in the EU“ je zaměřen na nejnovější vědecké poznatky
v oblasti společného konsolidovaného základu daně (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB), udržitelného výběru daní, definici rovného, sociálně a environmentálně udržitelného
zdanění a další témata a je organizován v rámci výzkumného projektu FairTax. Cílem projektu je
poskytnout politickým činitelům zejména na evropské úrovni vodítko, jak udržitelné a spravedlivé
je současné zdanění a jakým směrem by se mělo dále vyvíjet. Seminář poskytuje příležitost pro
diskuzi o tvorbě udržitelného evropského daňového systému v budoucnu. Více informací
naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

ZABEZPEČENÉ

SPOLEČNOSTI - OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
JUNCKER OZNÁMIL ZÁMĚR ZALOŽIT EVROPSKÝ OBRANNÝ FOND

Dne 14. září 2016 přednesl předseda Evropské Unie Jean-Claude Juncker v Evropském
parlamentu výroční projev o stavu Unie. Jako jedno z hlavních sdělení zmínil nutnost posílit
evropskou obrannou politiku. Zdůraznil, že kvůli chybějící spolupráci v oblasti obrany plýtvají
členské státy biliony eur na samostatné mise. Z tohoto důvodu by tyto operace měly být řízeny
jednotným velitelstvím. Dále zmínil, že by EU měla začít budovat společné vojenské prostředky,
které se budou doplňovat s NATO. V této souvislosti řekl, že pro posílení evropské obrany jsou
nezbytné inovace v tomto odvětví a z tohoto důvodu navrhne Evropská komise do konce roku
Evropský obranný fond na podporu výzkumu a inovací v obranném odvětví. Celý proslov je
dostupný zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI

PUBLIKACE - EU FUNDS WORKING TOGETHER FOR JOBS AND GROWTH
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Evropská komise zveřejnila publikaci „EU Funds working together for jobs and growth“, průvodce
synergiemi mezi rámcovými programy EU pro výzkum a inovace a Evropskými strukturálními
a investičními fondy (European Structural and Investment Funds - ESIF). Cílem je upozornit na
problematiku synergií na různých úrovních (na úrovni projektů i operačních programů). Publikace
dále představuje příklady dobré praxe včetně českých výzkumných infrastruktur CEITEC a ELI,
a také překážky implementace synergií. Dokument je k dispozici zde.

ZPRÁVA

PORADNÍ

SKUPINY

V

OBLASTI

"SPREADING

EXCELLENCE

AND

WIDENING

PARTICIPATION "

Poradní skupina pro část programu Horizont 2020 „Šíření excelence a podpora účasti“ (Spreading
Excellence and Widening Participation) ustavená Generálním ředitelstvím EK pro výzkum
a inovace (DG RTD) v prosinci 2015 vypracovala doporučení pro pracovní program v oblasti
Widening 2018 – 2020. Složení poradní skupiny je dostupné zde. Dokument obsahuje zejména
doporučení k nástroji ERA Chairs a Twinning, a dále se věnuje genderovým otázkám a budoucímu
nasměrování nástrojů Widening. Dokument je dostupný zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
MOOC KURZ K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A PATENTŮM V ENERGETICKÉM SEKTORU (ISE)

Školicí středisko znalostního a inovačního společenství EIT KIC InnoEnergy (Institute of
Sustainable Energy, ISE) organizuje třífázový online vzdělávací kurz (MOOC) s názvem
Competitive Intelligence and Effective Exploitation of Patents. Kurz probíhá od října 2016 do
března 2017 a skládá se z modulů: Patents, patentability, and patent infringement, Competitive
intelligence and Technology Scouting a konečně IP commercialisation. Přihlášení (otevřeno do 31.
10. 2016) je zpoplatněno (250 euro za celý kurz, 99 euro za modul). Veškeré informace naleznete
zde.

EIT VYHLAŠUJE SOUTĚŽ PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ PRO INOVACE V OBLASTI SUROVIN
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EIT

vyhlašuje

soutěž

podnikatelských

nápadů

pro

inovace

v

oblasti

surovin

Evropský institut pro inovace a technologie (EIT) vyhlašuje soutěž podnikatelských nápadů pro
inovace v oblasti surovin. Soutěž má za úlohu pomoct potencionálním podnikatelům ve vývoji
technologií a business modelů s potenciálem v oblasti surovin a ve všech příbuzných oborech.
Uzávěrka přihlášek je 17. října 2016. Podrobný rozpis témat a bližší informace naleznete zde.

EIT DIGITAL PROGRAM ARISE EUROPE

Znalostní a inovační společenství EIT Digital Evropského inovačního a technologického institutu
(European Institute of Innovation & Technology) oznámilo 8. září 2016 výsledky výzvy programu
ARISE Europe. Novými partnery v tomto programu jsou Jihomoravské inovační centrum (JIC)
a polská investiční společnost HardGamma Ventures, kteří uspěli ve výzvě ARISE Europe.
Zapojením do programu získá JIC možnost přímo spolupracovat s více než 130 špičkovými
partnery (nadnárodní společnosti, výzkumná centra a světové univerzity), vyměňovat si
zkušenosti mezi začínajícími podniky a společně organizovat akce, čímž zefektivní podporu
českým digitálním startupům. Více informací naleznete v tiskové zprávě EIT Digital zde a JIC
Brno zde, popis programu ARISE Europe zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH: KONFERENCE WIPO


Kdy: 10. 11. 2016



Kde: Bonn (Německo)

Dne 10. listopadu 2016 pořádá Světová organizace pro duševní vlastnictví (World Intellectual
Property Organisation, WIPO) v německém Bonnu mezinárodní konferenci o problematice práv
duševního vlastnictví v přírodních vědách (Conference on IP Dispute Resolution in Life Sciences).
Program a zpoplatněná registrace (otevřena do 21. 10. 2016) je k dispozici zde.
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EVROPSKÁ KOMISE NAVRHLA REFORMU AUTORSKÉHO PRÁVA

Dne 14. září 2016 Evropská komise představila legislativní návrh modernizace autorského práva
EU pro Jednotný digitální trh. Návrh obsahuje výjimku z autorského práva, která by umožnila
výzkumným organizacím užívání technologií vytěžování textu a dat (text and data mining, TDM)
pro analýzu dat velkého objemu. Dle návrhu by nové pravidlo nebylo možné obejít smlouvou
a vztahovalo by se na komerční i nekomerční výzkum. Cílem této úpravy je poskytnout jasná
pravidla pro využívání inovativních technik analýzy dat a zajistit jednotný právní rámec na úrovni
EU. Celá tisková zpráva je dostupná zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE
KONFERENCE GREEN INFRASTRUCTURE


Kdy: 4. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Orvieto (Itálie)

Ve dnech 4. - 7. dubna 2017 se koná v italském Orvieto konference "Green Infrastructure:
Nature-based solutions for sustainable and resilient cities". Konference je zaměřena na tzv.
zelenou infrastrukturu se zvláštním zaměřením na městské lesy, které mohou významně přispět
ke zlepšení životního prostředí ve městech. Hlavním cílem konference je ukázat, jak
transdisciplinární přístup k urbanismu založený na zelené infrastruktuře umožní maximalizaci
ekosystémových služeb poskytovaných pro vznik budoucích měst, která budou odolnější
a udržitelnější. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY

5. VÝROČNÍ FÓRUM EU STRATEGIE PRO DUNAJSKÝ REGION


Kdy: 3. 11. 2016 - 4. 11. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)
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Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se koná v Bratislavě 5. výroční fórum EU strategie pro dunajský
region s názvem "Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region".
Fórum bude klást velký důraz na výzvy a perspektivy vodního hospodářství v oblasti výzkumu
a inovací. Diskuze bude také zaměřena na otázku, jak nejlépe přeměnit politickou vůli do
operačních politik a opatření. Více informací naleznete zde.

PUBLIKACE - EU FUNDS WORKING TOGETHER FOR JOBS AND GROWTH

Evropská komise zveřejnila publikaci „EU Funds working together for jobs and growth“, průvodce
synergiemi mezi rámcovými programy EU pro výzkum a inovace a Evropskými strukturálními
a investičními fondy (European Structural and Investment Funds - ESIF). Cílem je upozornit na
problematiku synergií na různých úrovních (na úrovni projektů i operačních programů). Publikace
dále představuje příklady dobré praxe včetně českých výzkumných infrastruktur CEITEC a ELI,
a také překážky implementace synergií. Dokument je k dispozici zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU

KONFERENCE EAFIP NA TÉMA PCP A IPP


Kdy: 18. 10. 2016 - 19. 10. 2016



Kde: Atény, Řecko

Ve dnech 18. a 19. října 2016 pořádá iniciativa Evropské komise EAFIP (European Assistance for
Innovative Procurement) v Aténách konferenci věnovaná předobchodnímu zadávání veřejných
zakázek (Pre-Commercial Procurement, PCP) a veřejnému zadávání inovativních řešení (Public
Procurement of Innovative Solutions, PPI). Cílem konference je zvýšit povědomí o výsledcích
PCP/PPI iniciativ a diskuze na téma osvědčených postupů, nových podnětů a financování pro
PCP/PPI. Další informace naleznete zde.
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KONFERENCE K GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VÝZKUMU


Kdy: 20. 10. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 20. října 2016 pořádá Evropský institut pro rovnost žen a mužů (European Institute for
Gender Equality, EIGE) a Evropská komise (DG RTD) v Bruselu konferenci na vysoké úrovni
s názvem „Mainstreaming gender equality into academic and research organisations”. Cílem akce
je diskutovat na téma strategií rovnosti žen a mužů v politice výzkumu. Více informací naleznete
zde.

EFSI 2.0 - ROZPOČET H2020 OHROŽEN NENÍ

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie na plenárním
zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. 9. 2016 oznámil mj. významné navýšení
a prodloužení tzv. investičního balíčku pro Evropu, jehož základem je Evropský fond pro
strategické investice EFSI (European Fund for Strategic Investments). S ohledem na pozitivní
vyhodnocení dosavadních výsledků mobilizace soukromých a veřejných investic (viz Investment
Plan - results so far ze srpna 2016) bude celkový vklad fondu navýšen z 21 miliard (původně
tříleté období zahájené v r. 2014) euro na 33,5 miliard euro do r. 2020. Tento krok má zajistit
další přítok investic v celkové výši nejméně 500 mld euro do konce mandátu stávající EK. Na
vytvoření první fáze EFSI byly použity 2,7 miliardy euro z rozpočtu H2020, ve druhé fázi však
rozpočet rámcového programu zůstane nedotčen. Pro navýšení se počítá se se zpětnými
investicemi zisků z běžících projektů, s kalibrací finančních nástrojů (a nikoli grantů) programu
CEF (Connecting Europe Facility) a s využitím rezervních položek evropského rozpočtu. EK rovněž
apeluje na členské státy, aby do EFSI přispěly z národních zdrojů. Oficiální informace naleznete
zde.

EVROPSKÁ KOMISE NAVRHLA REFORMU AUTORSKÉHO PRÁVA

Dne 14. září 2016 představila Evropská komise legislativní návrh modernizace autorského práva
EU pro Jednotný digitální trh. Návrh obsahuje výjimku z autorského práva, která by umožnila
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výzkumným organizacím užívání technologií vytěžování textu a dat (text and data mining, TDM)
pro analýzu dat velkého objemu. Dle návrhu by nové pravidlo nebylo možné obejít smlouvou
a vztahovalo by se na komerční i nekomerční výzkum. Cílem této úpravy je poskytnout jasná
pravidla pro využívání inovativních technik analýzy dat a zajistit jednotný právní rámec na úrovni
EU. Celá tisková zpráva je dostupná zde.

POLITIKA

VAVAI

/

EVROPSKÝ

VÝZKUMNÝ

PROSTOR

/

MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE
VÝZVA K ÚČASTI EVROPSKÝCH MSP NA NANO TECH 2017 V JAPONSKU

Centrum pro spolupráci EU – Japonska financované Evropskou komisí (EU-Japan Centre)
uveřejnil výzvu pro evropské klastry a MSP působící v oblasti nanotechnologií k účasti na
zvláštním programu v rámci Veletrhu nanotechnologií v Tokyu ("nano tech 2017" International
Nanotechnology Exhibition & Conference in Tokyo, Japan ve dnech 13. – 17. února 2017.
Pětidenní program (přednášky, návštěvy japonských podniků a B2B) je organizován a hrazen
centrem (registrační poplatky, výlohy spojené s programem, poplatek pro účast na partnerské
burze, tlumočení), účastník hradí cestovní výlohy. Přihlášky je možné podávat do 27. října 2016.
Kontaktní adresa: Diane Lula (d.lula@eu-japan.eu), bližší informace zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS

KONFERENCE 'NEXT STEPS FOR OPEN ACCESS AND OPEN DATA RESEARCH POLICY '


Kdy: 22. 11. 2016



Kde: Londýn (Spojené království)

Dne 22. listopadu pořádá organizace Westminster Forum Projects (WFP) a podporou
vydavatelské korporace Springer Nature v Londýně mezinárodní konferenci 'Next steps for Open
Access and Open Data research policy'. Na programu budou mj. otázky implementace zásad OA
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k monografiím, správa vědeckých repozitářů, výše poplatků (tzv. Article Processing Charges)
a obecně výhled akademického vydavatelského trhu, dále problematika otevřeného přístupu
k datům generovaným ve výzkumných projektech financovaných z veřejných prostředků (etické
a logistické otázky) a rovněž aktuální situace pro britské partnery v evropských projektech
s ohledem na Brexit. Registrace je zpoplatněna jednotnou částkou 210 GBP (bez DPH). Více
informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ
ROLE REGIONŮ V EVROPSKÉM OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A STRATEGII NAKLÁDÁNÍ S VZÁCNÝMI
SUROVINAMI



Kdy: 26. 10. 2016 - 28. 10. 2016



Kde: Burgos, Španělsko

Ve dnech 26. - 28. října 2016 organizuje Mezinárodní výzkumné centrum vzácných surovin pro
průmyslové technologie (ICCRAM) Univerzity v Burgosu ve spolupráci s Evropskou komisí
a dalšími partnery v Burgosu konferenci na téma 'Role regionů v Evropském oběhovém
hospodářství a strategii nakládání s vzácnými surovinami'. Cílem konference je diskutovat
o implementaci konceptu oběhového hospodářství a Evropského inovačního partnerství pro
suroviny (EIP Raw materials) prostřednictvím výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci (RIS3). Registrace je zpoplatněná. Více informací naleznete zde.

ZDROJ INFORMACÍ: CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
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