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VÝZVA OP VVV – PODPORA ROZVOJE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ
NA VŠ

Řídicí orgán OP VVV dne 8. 11. 2017 vyhlašuje
výzvu 02_17_044 Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP VVV.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do
vyčerpání alokace, nejpozději do 26. ledna 2018
do 14 hod.
Text výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Příloha č. 1 Indikátory
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Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016), která jsou dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, která jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Informační leták k výzvě:

Leták Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ -

zveřejněno dne 8. 11. 2017

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci
v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS
KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

TA ČR – VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU THÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne
31.

října

2017

první

veřejnou

soutěž

ve

výzkumu

a

experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na
podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací THÉTA (dále jen program THÉTA).
Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace
energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude
dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením
na:
•

podporu projektů ve veřejném zájmu,
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•

nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,

•

podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
Předmětem

této

veřejné

soutěže

je

výběr

návrhů

projektů

aplikovaného

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem
naplňování cílů programu THÉTA.
V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu THÉTA mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem
o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce,
kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu
finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním
systému ISTA. O poskytnutí prostředků z některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně
ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Uchazeč zároveň dává výběrem pole souhlas
s předáním údajů ČMZRB o uchazeči, projektu a jeho hodnocení v případě, že projekt bude
podpořen ze strany TA ČR. Tyto údaje budou využity výhradně pro posouzení poskytnutí
prostředků z finančních nástrojů ČMZRB.
Další postup vyřízení finančního nástroje bude již na samostatné komunikaci mezi zástupci
ČMZRB a daného uchazeče. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na
podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradil
stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na
ista.tacr.cz.
Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 11. 2017 a končí dnem 9. 1. 2018 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
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2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod.
prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do
23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému
ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení
podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR
prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“
musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program THÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.
Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové
schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž
– program THÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá
prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.
ID datové schránky TA ČR: afth9xp.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ
•

Zadávací dokumentace k 1. VS programu THÉTA

•

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant

•

Příloha č. 2 - Aplikační garant - vysvětlení pro uchazeče

•

Příloha č. 3 - Prioritní výzkumná témata a seznam aplikačních garantů
vybraných orgánů veřejné správy

•

Příloha č. 4 - Kritéria hodnocení

•

Příručka pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu THÉTA

•

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací podporovaných programem THÉTA

•

Výsledky podporované programem THÉTA

•

Smlouva o poskytnutí podpory v5

•

Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4

•

Všeobecné podmínky v4

•

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

•

Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
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•

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací THÉTA

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu
se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy
nebudou zodpovídány.
K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy
k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.
V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými
soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro
uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než
10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím
nebyly

zveřejněny

v

často

kladených

dotazech

k

veřejné

soutěži

dostupné

na

www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.
TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže programu THÉTA nebudou přijaty takové návrhy
projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):
1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona
č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy
stanovena.
Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje
uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, v případě subjektů, které nemají
tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za
období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst.
18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
3. s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem.
Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže
dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
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z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu
a vývoje).

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PODPROGRAMU INTERCOST (LTC18)
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 2.
listopadu 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu
INTER-COST (LTC18) 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=SMSM2018LTC01
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11.
2017 do 18. 12. 2017.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
1. Formulář návrhu projektu_INTER-COST, soubor typu docx,
2. Finanční_tabulky_INTER-COST, soubor typu xlsx,
3. Anotace projektu - INTER-COST, soubor typu docx,
4. Čestné prohlášení_INTER-COST-1, soubor typu doc,
5. Cestne_prohlaseni_INTER-COST_priloha, soubor typu doc,
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, soubor typu doc,
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7. Návrh textu smlouvy, soubor typu docx,
8. Návrh textu smlouvy_Příloha III, soubor typu docx,
9. Návrh textu smlouvy_Příloha IV, soubor typu docx,
10. Inzerát v Obchodním věštníku Inter _ COST, soubor typu docx,
11. Zadávací dokumentace - INTER-COST (18), soubor typu pdf,
Zadávací dokumentace Příloha č. 1, soubor typu pdf,
Zadávací dokumentace Příloha č. 2, soubor typu pdf,
Statut a jednací řád INTER-COST, soubor typu pdf,

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES18IZRAEL PODPROGRAMU
INTER-ACTION
Ministerstvo
podle

školství,

zákona

č.

mládeže

130/2002

a

Sb.,

tělovýchovy
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 1.
listopadu 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTERACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a
vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31.
1. 2018.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
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VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-1, soubor typu zip,
VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-2, soubor typu zip,
VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-3, soubor typu zip,

VÝZVA ČÍSLO 091 V OP ZAMĚSTNANOST
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
vyhlašuje výzvu číslo 091 Iniciativa na
podporu

zaměstnanosti

mládeže

pro

regiony NUTS II Severozápad a NUTS II
Moravskoslezského – kraje.
Číslo: 091
Platnost od: 25. 10. 2017 00:00
Platnost do: 31. 3. 2018 23:59
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 10. 2017 00:00
Alokace v Kč: 70 000 000
Specifický cíl:
•

Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání
nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad
Investiční priorita:

•

1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
Prioritní osa:
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•

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost
Programové období: 2014-2020
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF zaměstnanost
Typ výzvy: otevřená
Odkaz na související kluby fóra:
•

03 18 091 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II
Severozápad a NUTS II Moravskoslezského – kraje

Soubory ke stažení:
•

text výzvy č. 091

COST – VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST,
European Cooperation in Science and Technology) vyhlašuje
pravidelně výzvy k podání žádostí o grant. Vyhodnocují se na
jaře a na podzim. Žádosti o financování z programu COST je
možné podat v oblasti vědy a techniky, humanitních a
společensko-vědních oborech. Multi- a interdisciplinární
projekty jsou velice vítané.
Minimální počet zapojených států do projektů se zvýšil na sedm.
Příští termín uzávěrky grantů v rámci COST je plánován 25. dubna 2018.
Výzvu k podání žádostí a veškeré informace naleznete zde.
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NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN ICT V H2020
Typ akce: informační den
Datum:

24.11.2017

09:30

–

14:00

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27,
Praha 6
Srdečně vás zveme na Národní informační den: Informační a komunikační technologie
v programu Horizont 2020, který se uskuteční 24. listopadu 2017 od 9.30 hodin
v Technologickém centru AV ČR.
Cílem informačního dne je seznámit účastníky s pracovním programem ICT 2018-2020,
zprostředkovat rady v oblasti hodnocení a zkušenosti řešitelů. Akce je určena pro zástupce
výzkumných organizací a univerzit, kteří připravují projektové návrhy do výzev ICT v programu
Horizont 2020.
Program a registraci naleznete zde.

Kontakt:
•

Registrace: https://istec.tc.cz/cs-CZ/GeFormSheet/Preview/1817
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 10. 2017 až 15. 11.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

H OR I ZON T 2 0 2 0 / ČÁ ST I - V Y N I K A J Í CÍ VĚDA / EVR OP SK Á R A DA P R O V Ý ZK UM
Jean-Pierre Bourguignon byl opět jmenován do funkce předsedy ERC
Evropská komise znovu jmenovala profesora Jean-Pierra Bourguignona do funkce předsedy
Evropské rady pro výzkum (ERC). Po čtyřletém funkčním období tak bude jeho mandát
prodloužen o další dva roky, tedy do konce roku 2019. Při této příležitosti prohlásil evropský
komisař pro výzkum, vědu a inovace, Carlos Moedas: "Jsem velmi rád, že Evropská komise znovu
jmenovala profesora Jean-Pierra Bourguignona do funkce předsedy Evropské rady pro výzkum.
Jsem přesvědčen, že společně s vědeckou radou ERC bude i nadále podporovat vynikající hraniční
výzkum financovaný EU. Těší mě, že naše úzká spolupráce bude pokračovat. " Více informací zde.
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HORI ZONT 2020 / ČÁST I - VYNI K AJÍ CÍ VĚDA / VÝZK UM NÉ I NFRASTRUK TURY

Workshop JRC: RTOs' R&I Infrastructures
•

Kdy: 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017

•

Kde: Göteborg (Švédsko)

Ve dnech od 30. listopadu do 1. prosince 2017 JRC - Společné výzkumné středisko ve spolupráci
s organizacemi RISE – Výměna výzkumných a inovačních pracovníků a EARTO – Evropská
asociace výzkumných a technologických organizací pořádá v Göteborgu seminář o osvědčených
postupech při otevírání výzkumných a inovačních infrastruktur průmyslu. Cílem tohoto workshopu
je sdílet osvědčené postupy v Evropě i mimo ni, přezkoumávat různé přístupy a přispět svými
zkušenostmi k diskusi o tom, jak vytvořit strategii pro testování, demonstraci a spoluvytváření
infrastruktury na úrovni EU. Více informací je dostupných zde.

EK zveřejnila dokument o dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur
Evropská komise zveřejnila dne 27. září 2017 pracovní dokument „Long-term Sustainability of
Research Infrastructures”, který má napomoci zahájení diskuze mezi členskými státy zaměřené
na výzkumné infrastruktury. Dokument zahrnuje výstupy z konzultace a výsledný Akční plán
zahájí debatu s poskytovateli financování výzkumných infrastruktur, uživateli a operátory, s cílem
dosažení konsensu pro evropské vědecké infrastruktury. Akční plán také následně přispěje do
diskuze o příštích rámcových programech a strukturálních fondech. Pracovní dokument útvarů EK
je zaměřen na veřejně financované celoevropské výzkumné infrastruktury, zjištění jsou rovněž
relevantní pro výzkumné infrastruktury na národní a regionální úrovni. Výzkumné infrastruktury
jsou klíčovým prvkem pro rozvoj vědomostí a technologie a také jsou důležité pro technologický
progres.
Dokument EK naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V P RŮM YSLU / ZÁK LADNÍ A
P RŮM YSLOVÉ TECHNOLOGI E
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Bezpečnostní seminář ENISA eHealth
•

Kdy: 15. 11. 2017

•

Kde: Lisabon (Portugalsko)

Dne 15. listopadu 2017 ENISA - Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací organizuje spolu s
portugalským ministerstvem zdravotnictví a Ředitelstvím pro sdílené služby v Lisabonu seminář
na téma eHealth Security. Tato událost se zaměří na aspekty týkající se provádění NIS Directive
- směrnice o bezpečnost sítí a informačních systémů ze strany členských států EU, konkrétně na
oblast zdravotnictví a zdůrazní zvyklosti při výběru poskytovatelů základních služeb a
shromažďování základních bezpečnostních opatření. Proběhnou zde i semináře s vybranými
průmyslovými specialisty zaměřené na novou problematiku v oblasti poskytování bezpečnosti
elektronického zdravotnictví. Více informací bude brzy zveřejněno zde.

Newspace Europe: Nové hranice příležitostí
•

Kdy: 16. 11. 2017 - 17. 11. 2017

•

Kde: Lucemburk (Lucembursko)

Ve dnech 16. až 17. listopadu 2017 se v Lucemburku uskuteční konference nazvaná „Nové
hranice příležitostí” („Newspace Europe: New Frontiers of Opportunity“), kterou bude hostit
Ministerstvo hospodářství Lucemburského velkovévodství. Tato akce bude cílit na vesmírný
ekosystém, který se v současnosti vytváří prostor pro udržitelný ekonomický rozvoj ve světě. V
rámci daných částí konference budou mít účastníci možnost sdílet své kontakty s dalšími
účastníky z oblastí průmyslu, technologií a dalšími politickými aktéry. Více informací o programu,
včetně registračních poplatků naleznete zde.

The European Big Data Value Forum 2017
•

Kdy: 21. 11. 2017 - 23. 11. 2017

•

Kde: Versailles (Francie)

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2017 se ve Versailles bude konat fórum nazvané "European Big
Data Value Forum 2017". Hlavním tématem fóra je "Trusted AI in Smart Industry", jehož cílem je
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diskutovat o současných výzvách a příležitostech evropské datové ekonomiky a inovacích
založených na datech. Událost je otevřená pro odborníky z průmyslu, podnikové vývojáře, vědce
a politické aktéry. Více informací, včetně registrace, naleznete zde.

WssTP H2020 Brokerage Event
•

Kdy: 29. 11. 2017 - 30. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Od 29. listopadu do 30. listopadu 2017 pořádá v Bruselu - Evropská technologická platforma pro
vodní zdroje (WssTP - Water Supply and Sanitation Technology Platform) partnerskou burzu
Water Knowledge Europe. Cílem této akce je zvýšit povědomí o členech WssTP a její činnosti
důležité k následujícím výzvám v programu Horizont 2020. Událost přinese možnost navázat nová
partnerství, prezentovat vlastní projektové návrhy a zapojit se do klastru nové pracovní skupiny
WssTP. Více informací zde.

Strategická skupina na vysoké úrovni pro průmyslové technologie
Evropská komise zřídila strategickou skupinu na vysoké úrovni pro průmyslové technologie (Highlevel Strategy Group on Industrial Technologies). Skupina předloží Evropské komisi strategická
doporučení týkající se průmyslových technologií, která mají být prioritouv oblasti evropské VaVaI
s cílem posílit evropské inovační kapacity a vedoucí postavení EU v oblasti průmyslových
technologií. Skupina je složena z odborníků z oblasti průmyslu, akademických, výzkumných a
technologických organizací, finančního sektoru a odborových svazů. Skupině předsedá Jürgen
Rüttgers, bývalý německý ministr pro vzdělávání, vědu, výzkum a technologie. Zveřejnění zprávy,
která má sloužit k přípravě 9. RP se očekává na jaře 2018. Více informací zde.

Zpráva Evropské komise o stavu Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti
Dne 13. září 2017 předseda Evropské komise Jean Claude Juncker ve svém projevu o stavu unie
oznámil úmysl EU potlačit zvyšující se počet kybernetických útoků. Evropská komise společně s
Vysokou představitelkou pro SZBP proto navrhují řadu opatření, včetně založení Agentury pro
kybernetickou bezpečnost EU (EU Cybersecurity Agency), Evropského střediska pro výzkum a
kompetence v oblasti kybernetiky (European Cybersecurity Research and Competence Centre),
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kterého pilotní fáze má být spuštěna v roce 2018 a stejně tak vytvořeni nového evropského
certifikačního schématu. Nová agentura by měla sloužit jako prostředek v boji proti
kybernetickým hrozbám poskytováním znalostí prostřednictvím zřízení středisek pro sdílení
informací a analýzy. (Information Sharing and Analyses Centres). Evropská komise taktéž
navrhuje změny v legislativě, které by posílily schopnosti členských států při vymáhání práva.
Více informací je k dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I - VEDOUCÍ P OSTAVENÍ V P RŮM YSLU / I NOVACE V
M ALÝCH A STŘEDNÍ CH P ODNI CÍ CH (M SP )
Případová studie: Důležitost patentů pro MSP
Evropský patentový úřad (EPO) ve spolupráci s renomovanými IP experty vydal 12 případových
studií o malých a středních podnicích (MSP) z celé Evropy. Studie ukazují, jak mohou podniky
přizpůsobit IP strategii obchodním potřebám a ilustrují různé přístupy a výhody používání IP. Jak
dokazují studie, patenty chrání technologie malých a středních podniků ve vysoce konkurenčním
odvětví a zvyšují důvěru v inovativní povahu společnosti. Studie rovněž zdůrazňují výhody, které
mohou MSP očekávat od plánovaného jednotného patentu. Více informací a studii ke stažení
naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / ZDRAVÍ , DEM OGRAFI CK Á
ZM ĚNA A DOBRÉ ŽI VOTNÍ P ODM Í NK Y

Bezpečnostní seminář ENISA eHealth
•

Kdy: 15. 11. 2017

•

Kde: Lisabon (Portugalsko)

Dne 15. listopadu 2017 ENISA - Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací organizuje spolu s
portugalským ministerstvem zdravotnictví a Ředitelstvím pro sdílené služby v Lisabonu seminář
na téma eHealth Security. Tato událost se zaměří na aspekty týkající se provádění NIS Directive
- směrnice o bezpečnost sítí a informačních systémů ze strany členských států EU, konkrétně na
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oblast zdravotnictví a zdůrazní zvyklosti při výběru poskytovatelů základních služeb a
shromažďování základních bezpečnostních opatření. Proběhnou zde i semináře s vybranými
průmyslovými specialisty zaměřené na novou problematiku v oblasti poskytování bezpečnosti
elektronického zdravotnictví. Více informací bude brzy zveřejněno zde.

Šestý ročník International Fluid Academy Day (IFAD)
•

Kdy: 23. 11. 2017 - 25. 11. 2017

•

Kde: Antverpy (Belgie)

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Antverpách uskuteční šestý ročník tzv. Internatnnoal
Fluid Academy Day, který naváže na předcházející ročníky a znovu zhodnotí předchozí výstupy.
Cílem této události je přezkoumat nedávné pokroky v řízení objemu tekutin, monitoracia
hemodynamiky a orgánových funkcích v rámci intenzivní péče. Většina dalších témat se také
budou zabývat oblastí intenzivní péče, přičemž bude žádoucí, aby se účastníci z řad medicíny,
průmyslu a studentů vyjádřili k danému tématu. Více informací o programu a registraci naleznete
zde.

Zasedání: Personalised Medicine through Open innovation
•

Kdy: 30. 11. 2017

•

Kde: Belfast (Velká Británie)

Dne 30. listopadu 2017 pořádá Iniciativa inovativní medicíny (The Innovative Medicines Initiative
- IMI) v Belfastu akci ,,Personalised Medicine through Open Innovation‘‘,s podtitulem
„Personalising Your Health: A Global Imperative!“. Akce se bude konat v rámci kongresu ‚The
European Alliance for Personalised Medicine Congress‘, který se bude zabývat mimo jiné agendou
politik, i agendou inovací a personalizované medicíny. Samotný kongres se koná od 27. do 30.
listopadu 2017. Více informací o zasedání a kongresu, včetně účastnických poplatků, naleznete
zde.

SC1 - Informační den k výzvám v oblasti zdraví H2020
•

Kdy: 8. 12. 2017
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•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 8. prosince 2017 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den ke společenské výzvě 1
(SC1) - Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. V souvislosti s informačním dnem
se dne 7. prosince 2017 v Bruselu uskuteční dvě vedlejší akce:
•

Seminář

o

inovacích

v

zadávání

veřejných

zakázek

ve

zdravotnictví

(Innovation Procurement in health care workshop)
•

Partnerská burza (Partnering event)

Více informací o události, včetně registrace, naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / P OTRAVI NY, ZEM ĚDĚLSTVÍ ,
VODNÍ HOSP ODÁŘSTVÍ A BI OEKONOM I K A
WssTP H2020 Brokerage Event
•

Kdy: 29. 11. 2017 - 30. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Od 29. listopadu do 30. listopadu 2017 pořádá v Bruselu - Evropská technologická platforma pro
vodní zdroje (WssTP - Water Supply and Sanitation Technology Platform) partnerskou burzu
Water Knowledge Europe. Cílem této akce je zvýšit povědomí o členech WssTP a její činnosti
důležité k následujícím výzvám v programu Horizont 2020. Událost přinese možnost navázat nová
partnerství, prezentovat vlastní projektové návrhy a zapojit se do klastru nové pracovní skupiny
WssTP. Více informací zde.

EIP-AGRI brožura „Horizon 2020 multi-actor projects“
EIP-AGRI (European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability)
vydalo brožuru „Horizon 2020 multi-actor projects“. “Multi-actor approach” (MAA) znamená, že
projekty předkládané v rámci společenské výzvy "Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a
lesnictví, výzkum v oblasti mořského, námořního a vnitrozemského vodního hospodářství a
bioekonomie" musí být zaměřeny na aktuální problémy, kterým čelí například zemědělci a lesníci.
Projekty MAA musí být schopny vyvíjet inovativní řešení, která mohou být využita a pokrývat
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skutečné potřeby. Brožura uvádí výhody MAA, příklady současných projektů programu Horizont
2020 a vysvětluje, kde lze nalézt výsledky projektu. Ke stažení zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJI ŠTĚNÁ, ČI STÁ A ÚČI NNÁ
ENERGI E
Workshop „Best Paths: Inovativní přenosové technologie pro udržitelnou energii”
•

Kdy: 22. 11. 2017

•

Kde: Calle de Marqués de Villamagna (Španělsko)

Dne 22. listopadu 2017 pořádá Red Electica de Espaňa – Ibedrola ve španělském Calle de
Marqués de Villamagna workshop nazvaný „Best Paths: Innovating grid technologies for
sustainable energy”. Událost se zaměří na zkušenosti z oblasti přenosu elektřiny a rozvoj
moderních technologií pro přenosovou síť. Workshop je otevřen pro experty z oblasti průmyslu,
politické aktéry, aktéry z oblasti obnovitelných zdrojů a občany, kteří budou součástí procesu
dekarbonizace na evropské úrovni. Více informací naleznete zde.

10. ročník FCH JU Stakeholder Forum
•

Kdy: 22. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 22. listopadu 2017 pořádá Společný podnik pro palivové články a vodík (Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking -FCH JU) v Bruselu 10. ročník své každoroční akce Stakeholder
forum FCH JU 2017. Událost poskytne příležitost k oslavě spolupráce mezi veřejným a
soukromým sektorem a zdůrazní úsilí, které bylo v této oblasti dosud vynaloženo. Registrace je
možná do 10. listopadu 2017. Více informací zde.

World Sustainable Energy Days
•

Kdy: 28. 2. 2018 - 2. 3. 2018

•

Kde: Wels (Rakousko)
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Ve dnech 28. února až 2. března 2018 se ve Welsu (Rakousko) uskuteční konference pod
názvem: "World Sustainable Energy Days". Klíčovými tématy této akce bude čistá energie pro
hospodářskou konkurenceschopnost a způsob, jak využít tranzici na čistou energii ve prospěch
byznysu, planety a lidí. Konference rovněž nabízí možnost sdílet projekty, výsledky výzkumů a
dosažené úspěchy. Více informací o předkládání abstraktů a možnostech vystoupení na
konferenci je k dispozici zde. Informace týkající se samotné události, včetně účastnických
poplatků, naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / I NTELI GENTNÍ , EK OLOGI CK Á A
I NTEGROVANÁ DOP RAVA

Smart City Expo World Congress
•

Kdy: 14. 11. 2017 - 16. 11. 2017

•

Kde: Barcelona (Španělsko)

Od 14. listopadu do 16. listopadu 2017 organizuje v Barceloně společnost Fira Barcelona světový
kongres Smart City Expo. Cílem akce je zvýšit sílu měst, identifikovat obchodní příležitosti,
vytvořit partnerství a přispět k přijmutí společných politik. Kongres spojí více než 400 světových
vlivných osobností a inovátorů, kteří mají zájem sdílet své poznatky, diskutovat o výzvách, kterým
města čelí a vyzívají k rozvoji inteligentních a udržitelných měst. Účast na konferenci je
zpoplatněna. Více informací zde.

Sesar Innovation days 2017
•

Kdy: 28. 11. 2017 - 30. 11. 2017

•

Kde: Bělěhrad (Srbsko)

Ve dnech od 28. do 30. listopadu 2017 pořádá společný podnik SESAR 7. Dny inovací SESAR
(SID), které představí novinky v oblasti dlouhodobého výzkumu v oblasti řízení letového provozu.
Na akci rovněž proběhne výstava plakátů a networking. Dny inovací SESAR (SID) jsou hlavním
nástrojem SESAR, který slouží k propagaci vývoje a úspěšného dlouhodobého výzkumu. Více
informací zde.
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EGVIA – ERTRAC: 1. evropská konference o výsledcích výzkumu silniční dopravy programu
Horizont 2020
•

Kdy: 29. 11. 2017 - 30. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 pořádá v Bruselu EGVIA ve spolupráci s ERTRAC 1.
celosvětovou konferenci, kde budou prezentovány výsledky vybraných projektů financovaných z
programu Horizont 2020 v oblastech souvisejících se silniční dopravou (zelené vozy, silnice,
mobilita pro růst: městská mobilita, logistika, inteligentní dopravní systémy). Na konferenci
budou diskutovány různé technologické výzvy, aby se zdůraznil přínos probíhajících výzkumných
projektů financovaných EU, které splňují cíle politiky EU. Více informací o programu, včetně
registrace, naleznete zde.

Konference o budoucnosti dopravy
•

Kdy: 6. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 6. prosince 2017 pořádá v Bruselu Forum Europe konferenci o budoucnosti dopravy s
názvem „Future of Transport 2017“. Cílem konference je debatovat o evropském dopravním
systému a zaměřit se na inovace, které vznikly na základě technického a digitálního pokroku, jako
jsou alternativní pohonní hmoty či evropská infrastruktura pro elektromobily. Konference
poskytne platformu k diskusi nad nejdůležitějšími otázkami ovlivňujícími tento sektor. Účastníci se
dovědí více informací o konkrétních případech inovací vedoucích ke snížení emisí a vytvářejících
systém inteligentní dopravy. Více informací včetně registračního poplatku zde.

SC4 - Informačný den k výzvam v oblasti dopravy
•

Kdy: 13. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 13. prosince 2017 se v Bruselu uskuteční Informační dny. Budou se zabývat potenciálními
žadateli v rámci společenské výzvy 4 (SC4) programu Horizont 2020 "Inteligentní, ekologická a
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integrovaná doprava, která vyzývá k financování v rámci pracovního programu H2020 v letech
2018-2020, se zaměřením na možnosti financování v roce 2018. Registrace na tuto událost bude
otevřena v polovině října. Více informací naleznete zde.

Spuštění platformy TRIMIS – nový nástroj k analýze dopravních inovací
Evropská komise spustila nový nástroj pro analýzu efektivity inovací v oblasti dopravny při
realizaci energetické a dopravní strategie EU. TRIMIS (The Transport Reserach and Innovation
System) analyzuje vědecké trendy a inovace v rámci Evropy anapomáhá politickým aktérům a
vědcům při identifikaci nových inovací s potenciálem do budoucnosti. TRIMIS byl navržen v rámci
tzv. Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA) a je nástupcem tzv. Transport
Research & Innnovation Portal. Více informací o nástroji TRIMIS naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / ZM ĚNA K LI M ATU, ŽI VOTNÍ
P ROSTŘEDÍ A VYUŽÍ VÁNÍ ZDROJŮ A SUROVI N
Konference „Arctic Frontiers: Connecting the Arctic”
•

Kdy: 21. 1. 2018 - 26. 1. 2018

•

Kde: Tromsø (Norsko)

Od 21. do 26. ledna 2018 se bude konat v norském Tromsø konference s názvem „Arctic
Frontiers: Connecting the Arctic”. Cílem této události je zahájit diskuzi o arktické oblasti zejména
v oblastech komunikace, výzkumu či životního prostředí. Program konference bude sestávat z
pěti hlavních tématických oblastí: stav Arktidy, technologie a konektivita, odolná arktická
společenství a rozvoj podnikání, zdravé a produktivní oceány, průmysl a životní prostředí. Více
informací naleznete zde.

Evropská komise aktualizovala seznam kritických surovin pro EU
Dne 13. září 2017 Evropská komise přijala jako součást aktualizované strategie průmyslové
politiky EU nový seznam kritických surovin pro EU. Podkladem pro rozšíření seznamu byl
dokument „Study on the review of the list of critical raw materials“ dostupný zde. Stávající
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seznam z roku 2014 byl rozšířen o baryt, bismut, hafnium, helium, přírodní kaučuk, fosfor,
skandium, tantal a vanad. Seznam se nyní zahrnuje 27 surovin. Více informací zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZP EČENÉ SP OLEČNOSTI OCHRANA SVOBODY A BEZP EČNOSTI EVROP Y

Konference: Security Research, Innovation & Education Event
•

Kdy: 14. 11. 2017 - 15. 11. 2017

•

Kde: Talin (Estonsko)

Ve dnech 14. až 15. listopadu 2017 se v Talinu uskuteční konference o bezpečnostním výzkumu
„The Security Research, Innovation and Education Event (SRIEE2017)“. Konference se zaměří na
to, jak snížit propast mezi výzkumem a trhem. Tato událost bude rozdělena do dvou panelů, z
nichž první se zaměří na otázky okolo poskytování budoucích potřeb pracovníků vědecké
komunitě, a druhý se bude zabývat příštím rámcovým programem pro výzkum (9.RP). Kromě
toho se diskuze bude také týkat výzkumu v oblasti bezpečnosti a jeho požadavkům, teroristických
protiopatřeních nebo vypořádání se katastrof. Více informací, včetně registrace, naleznete zde.

Zpráva Evropské komise o stavu Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti
Dne 13. září 2017 předseda Evropské komise Jean Claude Juncker ve svém projevu o stavu
unie oznámil úmysl EU potlačit zvyšující se počet kybernetických útoků. Evropská komise
společně s Vysokou představitelkou pro SZBP proto navrhují řadu opatření, včetně založení
Agentury pro kybernetickou bezpečnost EU (EU Cybersecurity Agency), Evropského střediska pro
výzkum a kompetence v oblasti kybernetiky (European Cybersecurity Research and Competence
Centre), kterého pilotní fáze má být spuštěna v roce 2018 a stejně tak vytvořeni nového
evropského certifikačního schématu. Nová agentura by měla sloužit jako prostředek v boji proti
kybernetickým hrozbám poskytováním znalostí prostřednictvím zřízení středisek pro sdílení
informací a analýzy. (Information Sharing and Analyses Centres). Evropská komise taktéž
navrhuje změny v legislativě, které by posílily schopnosti členských států při vymáhání práva.
Více informací je k dispozici zde.
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HORI ZONT 2020 / ČÁST I V - ŠÍ ŘENÍ EXCELENCE A ROZŠI ŘOVÁNÍ ÚČASTI
Smart City Expo World Congress
•

Kdy: 14. 11. 2017 - 16. 11. 2017

•

Kde: Barcelona (Španělsko)

Od 14. listopadu do 16. listopadu 2017 organizuje v Barceloně společnost Fira Barcelona světový
kongres Smart City Expo. Cílem akce je zvýšit sílu měst, identifikovat obchodní příležitosti,
vytvořit partnerství a přispět k přijmutí společných politik. Kongres spojí více než 400 světových
vlivných osobností a inovátorů, kteří mají zájem sdílet své poznatky, diskutovat o výzvách, kterým
města čelí a vyzívají k rozvoji inteligentních a udržitelných měst. Účast na konferenci je
zpoplatněna. Více informací zde.

Nový zpravodaj věnující se nástrojům pro podporu politik Horizontu 2020
Od září 2017 začal pod hlavičkou Evropské komise vycházet nový zpravodaj informující o
nástrojích pro podporu politik (Policy Support Facility) v rámci programu Horizontu 2020. Tento
nástroj poskytuje na vyžádání expertízy, přezkum národních R&I systémů, či nabízí doporučení a
pokyny při implementaci reforem. Zpravodaj je dostupný zde.

HORI ZONT 2020 / EVR OP SK Ý I NOVAČNÍ A TECHNOLOGI CK Ý I NSTI TUT
EIT otevřel své zastoupení v Bruselu
26. září 2017 Evropský inovační a technologický institut (EIT) otevřel svou pobočku v centru
Bruselu. Vlastní pobočka byla zřízena za účelem zvýšení povědomí o EIT mezi zainteresovanými
aktéry a poskytnutí prostoru pro členy EIT komunity při získávání kontaktů a interakcí. Více
informací o EIT naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / FI NANČNÍ OTÁZK Y, I P A ŘÍ ZENÍ P ROJEK TŮ
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Nové nařízení EU o ochranných známkách
Od 1. října 2017 vstoupí v platnost nové nařízení o ochranné známce EU (EUTMR), společně s
prováděcími nařízeními. Tento nový právní rámec přinese důležité změny, například nové
kategorie ochranných známek a jejich pravidla. EUIPO – Úřad EU pro duševní vlastnictví, připravil
video, kde se můžete s klíčovými změnami nového režimu seznámit. Ke zhlédnutí zde.

Případová studie: Důležitost patentů pro MSP
Evropský patentový úřad (EPO) ve spolupráci s renomovanými IP experty vydal 12 případových
studií o malých a středních podnicích (MSP) z celé Evropy. Studie ukazují, jak mohou podniky
přizpůsobit IP strategii obchodním potřebám a ilustrují různé přístupy a výhody používání IP. Jak
dokazují studie, patenty chrání technologie malých a středních podniků ve vysoce konkurenčním
odvětví a zvyšují důvěru v inovativní povahu společnosti. Studie rovněž zdůrazňují výhody, které
mohou MSP očekávat od plánovaného jednotného patentu. Více informací a studii ke stažení
naleznete zde.

DALŠÍ P ROGRAM Y A N ÁSTROJE / COST
COST Connect: Význam dopadu na VaVaI politiku
•

Kdy: 24. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

24. listopadu 2017 asociace COST pořádá v Bruselu COST Connect. Cílem akce bude diskutovat o
tom, jaká kritéria mají být brána v potaz při tvorbě budoucí politiky výzkumu a inovací. Mapování
těchto kritérií je významným procesem při tvorbě evropské politiky v oblasti výzkumu a inovací,
financování výzkumných projektů a programů EU a bude hrát významnou roli i při tvorbě nového
rámcového programu pro výzkum a inovace (FP9). Více informací zde.
Termín uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST pro nadcházející veřejnou soutěž
2018
Vzhledem k předpokládanému datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-
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EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST (LTC) dne 1. listopadu 2017, MŠMT stanovuje nejzazší
termín na zaslání přihlášek do akcí COST elektronickou poštou na adresu cost@msmt.cz
nejpozději do 20. října 2017 vč. Více informací o vnitrostátní proceduře vstupu do COST jsou
dostupné zde.

DALŠÍ P ROGRAM Y A N ÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ , ERASM US+

NABÍ DK Y SP OLUP RÁCE, STÁŽE / BELGI E
Šestý ročník International Fluid Academy Day (IFAD)
•

Kdy: 23. 11. 2017 - 25. 11. 2017

•

Kde: Antverpy (Belgie)

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Antverpách uskuteční šestý ročník tzv. International
Fluid Academy Day, který naváže na předcházející ročníky a znovu zhodnotí předchozí výstupy.
Cílem této události je přezkoumat nedávné pokroky v řízení objemu tekutin, monitoringu
hemodynamiky a orgánových funkcích v rámci intenzivní péče. Většina dalších témat se také
budou zabývat oblastí intenzivní péče, přičemž bude žádoucí, aby se účastníci z řad medicíny,
průmyslu a studentů vyjádřili k danému tématu. Více informací o programu a registraci naleznete
zde.

Workshop JRC: RTOs' R&I Infrastructures
•

Kdy: 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017

•

Kde: Göteborg (Švédsko)

Ve dnech od 30. listopadu do 1. prosince 2017 JRC - Společné výzkumné středisko ve spolupráci
s organizacemi RISE – Výměna výzkumných a inovačních pracovníků a EARTO – Evropská
asociace výzkumných a technologických organizací pořádá v Göteborgu seminář o osvědčených
postupech při otevírání výzkumných a inovačních infrastruktur průmyslu. Cílem tohoto workshopu
je sdílet osvědčené postupy v Evropě i mimo ni, přezkoumávat různé přístupy a přispět svými
zkušenostmi k diskusi o tom, jak vytvořit strategii pro testování, demonstraci a spoluvytváření
infrastruktury na úrovni EU. Více informací je dostupných zde.
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Konference: „Embedding Digital into Societal Challenges”
•

Kdy: 7. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. prosince 2017 se pod hlavičkou estonského předsednictví v Radě EU uskuteční v Bruselu
konference zaměřená na digitalizaci spojenou se sociálními výzvami. Cílem této události je přispět
do debaty o evropské výzkumné a inovační politice v rámci přípravy na další rámcový program.
Konference bude rozdělena do dvou částí, první část zaměřená na pohyb dat a druhá část
zaměřená na společenské přijetí digitálních řešení. Více informací o programu a registraci bude
následovat, případně pro další informace kontaktujte Silver.latt@etag.ee.

P OLI TI K A VAVAI / EVROP SK Á P OLI TI K A VÝZK UM U
EK zveřejnila dokument daňové pobídky v oblasti VaV
Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) Evropské komise pravidelně provádí interní
politické analýzy zaměřené na ekonomický dopad investic do oblasti výzkumu a inovací. Současná
analýza se zaměřuje na to, jak zvýšit efektivnost daňových pobídek v oblasti výzkumu a vývoje.
Dokument představuje důvody pro využití daňových pobídek a jejich rozšiřování v oblasti
výzkumu a vývoje, výhody a nevýhody a efektivitu daňových pobídek s cílem stimulovat
podnikání. Ke stažení zde.

Společné prohlášení EU-Indie
Dne 6. října 2017 přijali lídři EU a Indie Společné prohlášení k posílení vzájemného strategického
partnerství. Obě strany se dohodly na posílení spolupráce v oblastech zahraniční a bezpečnostní
politiky, kde vyjádřily mimo jiné ochotu společného boje proti terorismu a zintenzivnění
spolupráce ve výzvách v oblastech životního prostředí, např. vodního hospodářství a znečištění
ovzduší. EU a Indie projednaly také širší spolupráci v oblasti VaVal, a sice rozvoj technologií a
inovací, rozvoj tzv. smart cities, či reciproční otevření EU programu Horizont 2020 a indických
programů. Dalším krokem je implementace dohody mezi Science & Engineering Research Board
(SERB) a Evropské rady pro výzkum (ERC), společně s potřebou intenzivnější obousměrné
mobility vědeckých pracovníků. Dohoda o spolupráci ve vědě a výzkumu na poli mírového využití
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jaderné energie byla podpořena, a to včetně spolupráce pod hlavičkou Dohody Euratom-Indie ve
výzkumu jaderné energie.
Více informací o summitu a společných prohlášeních naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI / EVROP SK Ý VÝZK UM NÝ P ROSTOR (ERA) / HODNOCENÍ VÝZK UM U
Nový zpravodaj věnující se nástrojům pro podporu politik Horizontu 2020
Od září 2017 začal pod hlavičkou Evropské komise vycházet nový zpravodaj informující o
nástrojích pro podporu politik (Policy Support Facility) v rámci programu Horizontu 2020. Tento
nástroj poskytuje na vyžádání expertízy, přezkum národních R&I systémů, či nabízí doporučení a
pokyny při implementaci reforem. Zpravodaj je dostupný zde.

EK zveřejnila dokument o dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur
Evropská komise zveřejnila dne 27. září 2017 pracovní dokument „Long-term Sustainability of
Research Infrastructures”, který má napomoci zahájení diskuze mezi členskými státy zaměřené
na výzkumné infrastruktury. Dokument zahrnuje výstupy z konzultace a výsledný Akční plán
zahájí debatu s poskytovateli financování výzkumných infrastruktur, uživateli a operátory, s cílem
dosažení konsensu pro evropské vědecké infrastruktury. Akční plán také následně přispěje do
diskuze o příštích rámcových programech a strukturálních fondech. Pracovní dokument útvarů EK
je zaměřen na veřejně financované celoevropské výzkumné infrastruktury, zjištění jsou rovněž
relevantní pro výzkumné infrastruktury na národní a regionální úrovni. Výzkumné infrastruktury
jsou klíčovým prvkem pro rozvoj vědomostí a technologie a také jsou důležité pro technologický
progres.
Dokument EK naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI /

EVROP SKÝ VÝZK UM NÝ P ROSTOR (ERA) /

M EZI NÁRODNÍ

SP OLUP RÁCE
Společné prohlášení EU-Indie
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Dne 6. října 2017 přijali lídři EU a Indie Společné prohlášení k posílení vzájemného strategického
partnerství. Obě strany se dohodly na posílení spolupráce v oblastech zahraniční a bezpečnostní
politiky, kde vyjádřily mimo jiné ochotu společného boje proti terorismu a zintenzivnění
spolupráce ve výzvách v oblastech životního prostředí, např. vodního hospodářství a znečištění
ovzduší. EU a Indie projednaly také širší spolupráci v oblasti VaVal, a sice rozvoj technologií a
inovací, rozvoj tzv. smart cities, či reciproční otevření EU programu Horizont 2020 a indických
programů. Dalším krokem je implementace dohody mezi Science & Engineering Research Board
(SERB) a Evropské rady pro výzkum (ERC), společně s potřebou intenzivnější obousměrné
mobility vědeckých pracovníků. Dohoda o spolupráci ve vědě a výzkumu na poli mírového využití
jaderné energie byla podpořena, a to včetně spolupráce pod hlavičkou Dohody Euratom-Indie ve
výzkumu jaderné energie.
Více informací o summitu a společných prohlášeních naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI / SP OLEČNÉ P ROGRAM OVANÍ

Střednědobé hodnocení smluvních partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs)
Evropská komise zveřejnila zprávu expertní skupiny o střednědobém hodnocení smluvních
partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs) v rámci programu Horizont 2020. Zpráva
bere v úvahu devět cPPPs a posuzuje jejich efektivitu, relevanci, koherenci s ostatními akcemi EU
a přidanou hodnotu pro EU. Jak ukazují závěry zprávy, i navzdory tomu, že jsou cPPPs efektivní,
stále existuje prostor pro zlepšení. Expertní skupina doporučuje úpravu a harmonizaci tzv.
klíčových ukazovatelů výkonnosti (KPIs), vetší zapojení členských států a reformu modelu řízení.
Dále by partnerství měly být více spojené s prioritami a cíli s dalšími nástroji EU, aby se předešlo
duplikaci. Navrhovaný tzv. mission-oriented přístup by posílil kompetence cPPPs a zajistil tak
zvýšení jejich efektivity a účinnosti v souladu s doporučením této skupiny. Více informací o zprávě
naleznete zde.
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P OLI TI K A VAVAI / P ŘÍ P RAVY 9.RP

Konference: „Embedding Digital into Societal Challenges”
•

Kdy: 7. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. prosince 2017 se pod hlavičkou estonského předsednictví v Radě EU uskuteční v Bruselu
konference zaměřená na digitalizaci spojenou se sociálními výzvami. Cílem této události je přispět
do debaty o evropské výzkumné a inovační politice v rámci přípravy na další rámcový program.
Konference bude rozdělena do dvou částí, první část zaměřená na pohyb dat a druhá část
zaměřená na společenské přijetí digitálních řešení. Více informací o programu a registraci bude
následovat, případně pro další informace kontaktujte Silver.latt@etag.ee.

Poziční dokumenty k 9.RP
Níže naleznete seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů k
připravovanému 9.RP. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
ORGANIZACE/ ZEMĚ

DOKUMENT

Akadem ie věd České republiky

link

Česká republika

link

Belgie

link

COST

link

Dánsko

link

EU-LIFE

link

Evropská rada pro výzkum

link

Evropská síť regionů pro výzkum a inovace (ERRIN)

link

Finsko

link

GIURI (Gruppo Informale Uffici di rappresentanza Italiani) link
Helsinki Group on Gender in Research and Innovation

link

Irsko

link
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Island

link

Litva

link

Národní výzkumná rada Itálie (CNR)

link

Norsko

link

Polsko

link

Portugalsko

link

Sdružení ALLEA (All European Academies)

link

Sdružení DigitalEurope

link

Sdružení evropských technických univerzit EuroTech

link

Sdružení německých výzkumných center Helmholtz

link

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO link
Švýcarsko

link

The Guild of European Research-Intensive Universities

link

Vlámsko

link

UAS4EUROPE (Universities of Applied Sciences for Europe) link
Reakce na zprávu Lamyho skupiny
Dne 3. července 2017 byla na konferenci ke střednědobému hodnocení H2020
představena zpráva skupiny nezávislých expertů na vysoké úrovni (dále HLG) pro hodnocení
dopadu evropských programů na podporu VaVaI (Report of the independent High Level Group on
maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes). Tzv. „zpráva Lamyho skupiny“
formuluje vizi budoucnosti VaVaI v EU a navrhuje Komisi jedenáct strategických doporučení, jak
lze maximalizovat dopad budoucího rámcového programu.
V reakci na zveřejnění zprávy bylo vydaných několik veřejně dostupných pozičních dokumentů,
které naleznete níže. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Coimbra Group

link

EASSH

link

EUA

link

GUILD

link
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LERU

link

Science Europe

link

Rectors of Norway´s Universities link
UAS4Europe

link

P OLI TI K A VAVAI / OP EN ACCESS, OP EN DATA

Forum EOSC: Vytváření budoucnosti EOSC
•

Kdy: 28. 11. 2017 - 29. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech od 28. do 29. listopadu 2017 EOSCpilot – Evropský výzkumný projekt podporující Open
Science organizuje v Bruselu fórum: “ Shaping The Future Of The EOSC“. Cílem události je
zmapovat vývojové trendy a konkrétní projekty EOSC. Akce poskytne informace o současných
počátečních výsledcích projektu EOSCpilot, shrne počáteční připomínky a otázky, kterým je třeba
věnovat pozornost při rozvíjení EOSC. Také zde budou projednány praktické možnosti EOSC a
ujasní se základní podmínky, které jsou nutné k dosažení vysoké přidané evropské hodnoty. Více
informací zde.

Konference: Digital Infrastructures for Research 2017
•

Kdy: 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech od 30. listopadu do 1. prosince 2017 EOSCpilot pořádá v Bruselu konferenci
„Connecting the building blocks for open science“. Ročník 2017 události Digital Infrastructures for
Research 2017 event (DI4R) představí politiky, procesy, data a služby, které utváří současnou
iniciativu na národní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni v oblasti European Open Science
Cloud a Evropské datové infrastruktury. Cílem konference je demonstrovat, jak open science,
vysoké školy a inovátoři mohou profitovat z této spolupráce. Registrace je otevřená do 20.
listopadu 2017. Více informací zde.
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Konference: „Embedding Digital into Societal Challenges”
•

Kdy: 7. 12. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. prosince 2017 se pod hlavičkou estonského předsednictví v Radě EU uskuteční v Bruselu
konference zaměřená na digitalizaci spojenou se sociálními výzvami. Cílem této události je přispět
do debaty o evropské výzkumné a inovační politice v rámci přípravy na další rámcový program.
Konference bude rozdělena do dvou částí, první část zaměřená na pohyb dat a druhá část
zaměřená na společenské přijetí digitálních řešení. Více informací o programu a registraci bude
následovat, případně pro další informace kontaktujte Silver.latt@etag.ee.

Z D R OJ I N FOR M A CÍ : CZELO | Č ESK Á STY ČN Á K A N CELÁ Ř P R O V Ý ZK U M , V Ý VOJ A I N OV A CE
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