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Otevřen Klub UP – nový sdílený prostor pro všechny zaměstnance RUP
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Srdečně
děkujeme paní tajemnici FF
UP za laskavé věnování
vyřazeného nábytku.
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Grantová rada UP schválila seznam úspěšných projektů FRUP 2019
Grantovou radou UP byl na
zasedání dne 5. 12. 2018 schválen
seznam podpořených projektů
Soutěže o rozvojové projekty
v rámci institucionálního plánu
Univerzity Palackého v Olomouci
(FRUP 2019).
Seznam byl následně podepsán
panem rektorem a zveřejněn na
stránkách PSUP.

PŘF
PF
PDF
LF
FF
FZV
CMTF
FTK
CELKEM

PODÁNO PROJEKTŮ
7
7
19
2
20
2
1
6
64

SCHVÁLENO PROJEKTŮ
7
6
8
1
16
1
1
6
46

PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY
1 454 957,00
521 045,00
1 165 474,00
955 484,00
1 803 115,00
249 423,00
256 196,00
592 259,00
6 997 953,00

Všem úspěšným žadatelům o rozvojové projekty gratulujeme!
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TAČR pořádá seminář k realizaci projektů
Seminář se uskuteční 22. ledna 2019 od 13:00 do 16:00 hod v prostorách
Technologické agentury ČR (TA ČR) Evropská 1692/37, Praha 6 v zasedací

místnosti 043.
Cílem semináře je krátké seznámení s průběhem realizace projektů, upozornění
na důležité termíny a povinnosti příjemce podpory.
Cílem workshopu je otevřená diskuze s referenty projektů, kteří Vám rádi odpoví
na Vaše dotazy, případně pomohou s orientací v informačním systému ISTA a
budou Vám k dispozici pro jakoukoliv konzultaci k řešení Vašeho projektu.
Účast na workshopu potvrďte, prosím, nejpozději do 16. 1. 2019
Registrace je možná zde.
Zdroj: TAČR

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání
Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího
vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+ a dalších
aktivit. Cílem této publikace je obeznámení studentů, absolventů ale také i široké
veřejnosti v České republice o možnostech stáží a dalšího vzdělávání v
evropských programech. Specifická část publikace je zaměřena na možnosti stáží
v Bruselu. Publikace poskytuje informace o nabídkách stáži v institucích Evropské
unie a jejich agenturách, zastupitelských úřadech České republiky a dalších
českých subjektech působících v Bruselu. Naleznete zde také informace o
možnostech financování stáží a praktické informace o životu v Bruselu. Brožura
je k dispozici v elektronické formě pod odkazem zde.
Zdroj: CZELO
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
CZELO hledá stážisty na rok 2019
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) hledá stážisty na rok
2019. Datum nástupu a délka stáže se budou odvíjet od možností studenta,
minimální délka stáže jsou 3 měsíce s nástupem možným od března 2019.
Úkolem stážisty bude asistovat při běžné agendě kanceláře, participovat na
přípravě materiálů pro různá jednání a sledovat různé okruhy problematiky
relevantní pro práci úřadu.
Podmínkou je znalost angličtiny, francouzština výhodou. Stáž je neplacená, s
možností získat financování přes grantový program Erasmus+ nebo z dalších
programů na podporu mobility.
Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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Valné shromáždění EGU 2019

Kdy: 7.4.2019 - 12.4.2019
Kde: Vídeň (Rakousko)
Ve dnech 7. - 12. dubna 2019 se ve Vídni v Rakousku koná Valné shromáždění
Evropské unie pro geovědy (European Geosciences Union - EGU), které sdružuje
vědecké pracovníky v této oblasti z celého světa. EGU pokrývá všechny vědy o
Zemi, planetární a vesmírné vědy. Uzávěrka pro zasílání abstraktů je 10. ledna
2019.
Více informací o akci, včetně registrace, poplatků a pořadu, naleznete zde.
Zdroj: CZELO

Fórum o budoucnosti zemědělství 2019

Kdy: 9.4.2019
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 9. dubna 2019 se bude v Bruselu konat každoroční Fórum pro zemědělství
(Forum for the Future of Agriculture - FFA 2019). Hlavní akce se zaměří na
zabezpečení potravin a životního prostředí a bude doprovázena regionálními
konferencemi v celé Evropě. Účelem FFA je podnítit otevřenou diskusi o
budoucnosti evropského a světového zemědělství a zdůraznit důležitosti
potravinové a environmentální bezpečnosti. Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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IUFRO světový kongres: Forest Research and Cooperation for
Sustainable Development
Kdy: 29.9.2019 - 5.10.2019
Kde: Curitiba (Brazílie)
Ve dnech 29. září až 5. října 2019 pořádá
Mezinárodní unie lesních organizací pro výzkum (International Union of Forest
Research Organisations – IUFRO) v brazilské Curitibě 25. světový kongres na
téma Forest Research and Cooperation for Sustainable Development. Mezi
podtémata patří lesy pro lidi; lesy a změna klimatu; lesy a lesní produkty pro
zelenou budoucnost; biodiverzita; ekosystémové služby a biologické invaze; lesy,
půdní a vodní interakce. Ochrana a trvale udržitelný management lesů a stromů
úzce souvisí s globálně významnými společenskými výzvami souvisejícími s
ochranou životního prostředí, udržitelným hospodářským rozvojem,
zajišťováním potravin, lidským zdravím, poskytováním vodních a energetických
zdrojů a změnou klimatu. Lhůta pro předložení abstraktů je do 31. prosince 2018.
Registrace je dostupná zde 31. května 2019. Více informací naleznete zde.

Konference: Raw Materials & Environment 2019
Kdy: 19.2.2019 - 20.2.2019
Kde: Berlín (Německo)
Ve dnech 19. - 20. února 2019 se bude v Berlíně konat konference o surovinách
a životním prostředí „Raw Materials & Environment Conference 2019”.
Konference se zaměří na transformaci energetického systému a digitalizaci, které
vyžadují zásobování surovinami. Klade si za cíl podporovat povědomí o otázkách
životního prostředí v národních, evropských a mezinárodních debatách o
zodpovědném získávání zdrojů a zodpovědné těžbě. Bude obsahovat analýzy,
výzvy a řešení v tematických oblastech těžby, dodávky surovin a udržitelného
rozvoje a zaměří se na environmentální aspekty těžby a výroby minerálů a kovů.
Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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Nabídka stáží v EIT
Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and
Technology - EIT) nabízí tří až šestiměsíční stáže od jara 2019. Stážista nebo
stážistka bude pracovat v jednom z pěti bloků EIT: kancelář ředitele EIT, oddělení
komunikace a vztahů se zúčastněnými stranami, oddělení inovačních komunit,
oddělení strategie a dopadu, a oddělení služeb a financí. V době uzávěrky musí
kandidát ukončit minimálně bakalářské vzdělání v požadované oblasti a je
požadována znalost alespoň anglického jazyka. Podrobnější popis jednotlivých
pracovních pozic a požadavků pro výběr kandidáta naleznete zde. Na stáž je
nutno se přihlásit do 9. ledna 2019 zde.
Zdroj: CZELO

Podklady ze semináře s auditory projektů H2020
Dne 4. 12. 2018 se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář
Realizace H2020 projektů z pohledu auditorů.
Pozvali jsme auditory z účetní a auditorské společnosti INTEREXPERT Bohemia,
kteří mají velké zkušenosti s audity projektů realizovaných v rámcových
programech resp. H2020.
Seminář byl přínosný zejména z hlediska uznatelnosti nákladů, účtování,
nastavení osobních nákladů. Byla uvedena řada příkladů, které přiblížily a
detailně popsaly výpočet uznatelných osobních nákladů v projektu, což je téma
často konzultované u nás i v mezinárodním kontextu a je zde stále velká řada
nejasností..
Prezentace z uskutečněného semináře naleznete ZDE.
Zdroj: CZELO
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PREZENTACE z akce „EC Communication Campaign: Personnel costs in
Horizon 2020“
Dne 14. listopadu 2018 se v prostorách Technologického centra uskutečnila akce
komunikační kampaň Evropské komise na téma osobních nákladů v projektech
H2020. Akce se zúčastnilo více než 70 posluchačů a dalších více než 40 ji
sledovalo online.
V rámci akce zazněla prezentace EK popisující základní pravidla osobních nákladů
v H2020, příspěvek TC AV ČR k aplikaci pravidel v rámci jednotlivých států EU a
detailní příklady demonstrující na číslech způsob výpočtu uznatelných osobních
nákladů pro účely reportování. Hlavně však probíhala diskuse se třemi
přítomnými zástupci EK (včetně jednoho auditora EK), národními auditory a
zástupci českých příjemců.
Jednotlivé prezentace z akce můžete nalézt zde:
Model Grant Agreement – PERSONNEL COSTS (J. Dulot, D. Mejuto Gayoso,
European Commission)
Application of H2020 rules for personnel costs by beneficiaries in EU28 (L.
Chvojková, Technology Centre CAS)
Application of H2020 principles for calculation of personnel costs (for purposes
of financial reporting to the EC) in the Czech environment (L. Chvojková,
Technology Centre CAS)
Zdroj: www.H2020.cz
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Přejeme Vám za celý tým PSUP hodně štěstí, zdraví a pohody do příštího roku.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2019!

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