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INFORMACE Z OP VVV
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje avíza výzev OP
VVV.

Avízem

se

rozumí

verze

výzvy

informativního charakteru. Závazná verze výzvy
a její dokumentace bude zveřejněna ve složce
VYHLÁŠENÉ

VÝZVY

nejpozději

v termínu

zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.
Výzvy budou vyhlašovány v průběhu ledna 2016.
Níže uvádíme výběr z podmínek výzev – bod Oprávnění žadatelé. Bližší informace
o dané výzvě, včetně všech podmínek, najdete po rozkliknutí konkrétního odkazu
(výzvy).
Avízo výzvy č. 02_16_009 Technická pomoc (již vyhlášena)
-

Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.

Avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. (20. 1. 2016)
-

Školy a školská zařízení (ne)zřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba
vykonávající činnost školy/školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku) kromě
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mateřských škol; Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy
zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
Avízo výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik,
průřezových témat a mezipředmětových vztahů (20. 1. 2016)
-

Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu
k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka;

-

Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na
přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s. s.r.o, a.s.);

-

Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně
vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství,
nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace).

Avízo výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti (20. 1. 2016)
-

Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu
k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka;

-

Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na
přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s. s.r.o, a.s.);

-

Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně
vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství,
nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace).

Avízo výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury (25. 1. 2016)
-

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a zároveň fungující jako výzkumná
infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké infrastruktury;
organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu; veřejné
vysoké školy, výzkumné organizace, ostatní subjekty

Avízo výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií (27. 1.
2016)
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-

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací; veřejné vysoké školy, výzkumné organizace;
organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, ostatní
subjekty.

Avízo výzvy č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy (29. 1. 2016)
-

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
veřejné a státní VŠ, soukromé VŠ.

Avízo výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy (29. 1. 2016)
-

Vysoké školy podle zákona o VŠ a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů; veřejné vysoké školy, státní vysoké školy
(organizační složky státu);

-

Soukromoprávní subjekty.

Avízo výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování
či modernizace (29. 1. 2016)
-

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu VaVaI 2014/C 198/01; organizační složky státu a příspěvkové organizace
organizačních složek státu;

-

Veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty.

Avízo výzvy č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
(29. 1. 2016)
-

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
veřejné a státní VŠ, soukromé VŠ.
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Avízo výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum 8. 2. 2016 (1. kolo), 11. 11. 2016 (2. kolo)
-

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01); organizační složky státu
a příspěvkové organizace organizačních složek státu;

-

Veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty

BUDOU VYHLÁŠENY GRANTY VELVYSLANECTVÍ USA V PRAZE

Prostřednictvím

svého

programu

malých

grantů

Velvyslanectví USA v Praze vyjadřuje podporu uměleckým
a kulturním počinům, projektům neziskových organizací
(NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat
a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a
praxi v neziskovém sektoru v České republice.
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou
v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování
se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a
rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a
snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová
skupina v České republice.
Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací
kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již
v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět.
Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.
Upřednostňujeme následující tematické okruhy a iniciativy:


Kultura/Americká společnost



Iniciativy v oblasti vzdělávání



Americká studia/Výuka angličtiny



Demokracie, veřejná správa a právní stát
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Lidská práva a občanská společnost



Věda a technologie

Poslední grantové kolo bylo uzavřeno 31. prosince 2015, příští grantové kolo by mělo
být vyhlášeno v průběhu ledna 2016. Podrobnosti zde.

INOVAČNÍ VOUCHERY VE STŘEDOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI
Ke konci roku 2015 byly vyhlášeny nové
výzvy

inovačních

ve Středočeském

a

voucherů

Ústeckém

kraji.

Jedná se o finanční nástroj podporující
spolupráci podniků ze z daných krajů
s vysokými

školami

či

výzkumnými

organizacemi z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli
na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí.
Víte-li o podniku se sídlem nebo provozovnou v daném kraji, se kterým byste rádi navázali
spolupráci, neváhejte jej s možností využití inovačního voucheru oslovit.
Přihlášky je možné podávat od 18. 1. 2016 do 23. 2. 2016 v případě Středočeského kraje a od
20. 1. 2016 do 26. 2. 2016 v případě Ústeckého kraje.
Pro více informací navštivte web Středočeského Inovačního Centra, web Inovačního
Centra Ústeckého Kraje, nebo kontaktujte Mgr. Petra Suchomela z Vědeckotechnického
parku Univerzity Palackého.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 12. 2015 až 14. 1.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

VÝZVA NA EXPERTY PRO PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU HORIZONT 2020

Evropská komise zveřejnila výzvu na experty pro průběžné a závěrečné hodnocení programu
Horizont 2020 (interim & ex-post evaluation). Expertní skupina bude mít za cíl vytvořit
a implementovat metodiky na identifikaci a zhodnocení ekonomických,

společenských

a environmentálních dopadů programu Horizont 2020 a předchozích rámcových programů.
Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 31. ledna 2016, zájemci je potřeba, aby se registrovali do
databáze hodnotitelů zde a poslali vyjádření zájmu na e-mail RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.
Více informací naleznete pod odkazem zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
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CERN – STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ STÁŽE, UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. 3. 2016

Do 1. března 2016 je možné hlásit se na studijní a výzkumné stáže v Evropské organizaci pro
jaderný výzkum (CERN).

Stáže CERN Fellowship Programme jsou určeny

studentům

(absolventům nejméně Bc studia) a juniorním i seniorním výzkumníkům širokého spektra
aplikovaných věd. Pobyty jsou šestiměsíční až tříleté. CERN Fellowship Programme je
spolufinancován programem COFUND – MSCA evropského rámcového programu pro vědu,
výzkum a inovace Horizont 2020. Bližší informace včetně podmínek pro uchazeče a on-line
přihlášky naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : MSCA COFUND 2015

Ve dnech 10. a 11. prosince 2015 se v Lucemburku konala konference Marie Skłodowska-Curie
Actions zaměřená na Spolufinancování regionálních, vnitrostátních a mezinárodních programů
(COFUND). Hovořilo se o současném stavu programu, nových prvcích v H2020 a blíže v novém
pracovním programu na období 2016–2017 i o výzvách pro další vývoj. V rámci konference byla
také slavnostně udělena ocenění MSCA 2015 – COFUND Awards. Záznam z konference naleznete
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
KONFERENCE : OPEN DATA IN ACTION: LIFE SCIENCE DATA INFRASTRUCTURE FOR INNOVATION


Kdy: 4. 2. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Konference „Open Data in Action: Life Science Data Infrastructure for Innovation“ se koná dne
4. 2. 2016 v Bruselu a je organizována výzkumnou infrastrukturou ELIXIR (European Life-Science
Infrastructure for Biological Information). Konference je zaměřena na bezpečnost a význam
datové infrastruktury shromažďující velká data z národních a evropských výzkumných projektů v
oblasti přírodních věd. Otevřená a dobře strukturovaná data napomáhají inovacím a
bioinformatické databáze tvoří nedílnou součást výzkumných infrastruktur. Více informací
naleznete zde.

PŘIHLÁŠKY NA LÉTO S HPC
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Výzkumná infrastruktura PRACE poskytující celoevropský HPC servis v oblasti špičkových
výpočetních kapacit, pořádá ve dnech 4. července až 31. srpna 2016 v rámci svého programu
“Léto s HPC” dvouměsíční pobyty na vybraných HPC infrastrukturách v Evropě. Zájemci se mohou
hlásit již nyní, detailní informace a odkaz na registraci naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
EUROPEAN SPACE SOLUTIONS 2016


Kdy: 30. 5. 2016–3. 6. 2016



Kde: Haag (Nizozemské království)

Ve dnech 30. května až 3. června 2016 pořádá Evropská komise ve spolupráci s Agenturou pro
evropský globální navigační satelitní systém (GSA) v rámci nizozemského předsednictví konferenci
European Space Solutions – Bringing Space to Earth. Konference se koná v nizozemském Haagu
a bude zaměřená na evropskou politiku v oblasti vesmírných technologií a aplikací, vývoje
programů Galileo, Copernicus, využívání velkých dat z evr. satelitního systému evropským
průmyslovým
a podnikatelským sektorem, ale také institucionálními aktéry pro řešení klimatických,
zemědělských, či bezpečnostních otázek. Podrobnosti k programu i odkaz na otevřenou on-line
registraci naleznete zde.

24. EVROPSKÁ KONFERENCE A VELETRH O BIOMASE


Kdy: 6. 6. 2016–9. 6. 2016



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

24. Evropská konference a veletrh o biomase, která se uskuteční ve dnech 6. až 9. června 2016
v Amsterdamu (Nizozemí), je kombinací konference a průmyslového veletrhu. Zúčastní se na ní
odborníci z oblasti výzkumu, průmyslu, politiky a obchodu s biomasou a budou diskutovat témata
jako zdroje biomasy, trhy s biomasou a udržitelnost, biomasa v integrovaných energetických
systémech. Konference je zpoplatněna. Více informací je dostupných zde.
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VEŘEJNÁ KONZULTACE K CHYSTANÉMU PPP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Evropská komise vyzývá k zasílání komentářů a doporučení k chystané iniciativě partnerství
veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je posílit
evropský průmysl. Výsledky konzultace budou zohledněny během přípravy PPP v roce 2016.
Komentáře je možno zasílat do 11. března 2016. Více informací, včetně odkazu na konzultaci,
naleznete zde.

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V EVROPSKÉM PANELU PRO BIOEKONOMIKU

Evropská komise zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu pro uchazeče o členství v Evropském panelu
pro bioekonomiku (European Bioeconomy Panel). Posláním panelu je především přispět k posílení
synergií a koherence mezi politikami, iniciativami a ekonomickými sektory v oblasti bioekonomiky
na úrovni EU a propojení stávajících mechanismů. Členové panelu mají čtyřletý mandát. Výzva je
otevřena do 5. 2. 2016. Více informací naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : 8. KONFERENCE NA TÉMA EVROPSKÉ VESMÍRNÉ POLITIKY

Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se v Bruselu konala 8. konference na téma evropské vesmírné
politiky nazvaná 'Europe as a global space player'. Řečníci z řad Evropské komise, Evropského
parlamentu, Evropské vesmírné agentury, satelitních programů (Galileo, Copernicus, EGNOS),
národních

vesmírných

agentur

(CNES,

DLR,

ASI),

či

nejdůležitějších

průmyslových

firem působících na poli vesmírných technologií a aplikací: Airbus, Thales Alenia Space,
Telespazio, se soustředili na podobu a implementaci evropské strategie (EU Space Strategy),
otázkám

integrovaného

a harmonizovaného trhu pro vesmírný průmysl, novým generacím satelitních zařízení, vývoje
kosmických nosičů, otázkám financování VaVaI, ale také souvisejícím bezpečnostním otázkám.
Záznam z akce naleznete zde.

PŘIHLÁŠKY NA LÉTO S HPC
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Výzkumná infrastruktura PRACE poskytující celoevropský HPC servis v oblasti špičkových
výpočetních kapacit, pořádá ve dnech 4. července až 31. srpna 2016 v rámci svého programu
“Léto s HPC” dvouměsíční pobyty na vybraných HPC infrastrukturách v Evropě. Zájemci se mohou
hlásit již nyní, detailní informace a odkaz na registraci naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
POLITIKA EU V OBLASTI INOVACÍ : VÝROČNÍ KONFERENCE EARTO 2016


Kdy: 18. 4. 2016–19. 4. 2016



Kde: Haag (Nizozemské království)

Ve dnech 18. až 19. dubna 2016 se v nizozemském Haagu koná výroční konference EARTO
(Evropské sdružení výzkumných a technologických organizací, European Association of Research
and Technology Organisations) zaměřená na politiku EU v oblasti inovací. Konference nese název
'EU Innovation Policy: Today’s Challenges for Innovation Infrastructure within EU Innovation
Ecosystems and Industrial Value-Chains'. Bližší informace o programu, řečnících či odkaz na
bezplatnou registraci naleznete zde.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA K PODPŮRNÝM AKTIVITÁM NÁSTROJE PRO MSP

Agentura EASME vyhlásila dne 30. 12. 2015 veřejnou zakázku na služby pod nástrojem pro MSP
programu Horizont 2020. Účelem zakázky bude vytvoření "SME Instrument Business Community"
a "SME Instrument Academy" (specifikovány na ss. 22 až 24 pracovního programu Inovace v MSP
2016–2017. Za účelem identifikování partnerů a vytvoření konsorcia byla vytvořena zvláštní
otevřená skupina na síti LinkedIn. Více informací je k dispozici zde.

KONFERENCE “EVROPSKÉ INOVAČNÍ EKOSYSTÉMY ”
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Konference „European Innovation Ecosystems: Good governance and effective support for smart
specialization” se koná 26. ledna v Bruselu (Belgie). Cílem konference je výměna znalostí
a zkušeností týkající se efektivity a účinnosti podpory inovačního podnikání v souvislosti s realizací
strategií pro inteligentní specializaci. Diskuze rovněž zahrne otázky řízení úspěšného evropského
inovačního ekosystému, stejně jako kvalitu a účinnost poskytovatelů služeb podpory podnikání.
Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
KONFERENCE : OPEN DATA IN ACTION: LIFE SCIENCE DATA INFRASTRUCTURE FOR INNOVATION


Kdy: 4. 2. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Konference „Open Data in Action: Life Science Data Infrastructure for Innovation“ se koná dne
4. 2. 2016 v Bruselu a je organizována výzkumnou infrastrukturou ELIXIR (European Life-Science
Infrastructure for Biological Information). Konference je zaměřena na bezpečnost a význam
datové infrastruktury shromažďující velká data z národních a evropských výzkumných projektů v
oblasti přírodních věd. Otevřená a dobře strukturovaná data napomáhají inovacím a
bioinformatické databáze tvoří nedílnou součást výzkumných infrastruktur. Více informací
naleznete zde.

FENS FÓRUM 2016


Kdy: 2. 7. 2016 až 6. 7. 2016



Kde: Kodaň (Dánsko)

Ve dnech 2. až 6. července 2016 se v dánské Kodani uskuteční výroční fórum Evropské
neurovědní společnosti FENS. Jedná se o jedinečné setkání špičkových vědců a odborníků
působících

v

oblasti

neurověd.

Mezi

klíčová

témata

konference

budou

patřit

mj.

neurodegenerativní choroby a kmenové buňky. Registrace je zpoplatněna; do 2. února 2016 je za
zvýhodněnou cenu. Více informací naleznete zde.

VÝZVY INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA 2016
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Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vyhlásila dvě výzvy na
předkládání projektových návrhů. První výzva v oblasti medicíny budoucnosti má za cíl například
najít nové metody testování léků (více informací zde). Druhá výzva v oblasti Ebola+ programu je
určená pro projekty zvyšující připravenost na potenciální epidemie Eboly a jiných krvácivých
horeček, například prostřednictvím rozvoje nových vakcín (více informací zde). IMI pořádá v
lednu 2016 k oběma výzvám webinář – více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
KONFERENCE EIP PRO VODU


Kdy: 10. 2. 2016



Kde: Leeuwarden (Nizozemí)

Třetí konference Evropského inovačního partnerství pro vodu (European Innovation Partnership
on Water – EIP Water) se koná dne 10. února 2016 v nizozemském Leeuwardenu. Konference
podpoří inovace v oblasti vodního hospodářství a představí zkušenosti inovátorů v této oblasti v
EU. Účastníci se seznámí se strategií Evropské komise a EIP Water na překonání hlavních
překážek
v oblasti problematiky vody a získají poznatky o regulaci, financování a partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Součástí akce je networking. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE „TRANSFORMATIONS IN SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT“


Kdy: 7. 3. 2016–9. 3. 2016



Kde: Berlín (Německo)

Konference „Transformations in Sustainable Land Management“ se koná v Berlíně (Německo) od
7. do 9. března 2016. Nabídne příležitost pro vědce a zainteresovanou odbornou veřejnost, aby
se seznámili s hlavními zjištěními z výzkumného programu „Sustainable land management”, který
realizovalo německé Ministerstvo vzdělávání a výzkumu (BMBF). V rámci konference budou
prezentovány návrhy možností udržitelnému hospodaření s půdou zahrnující místní ochranu,
vodní hospodářství, ekologického inženýrství a rovněž syntézu biologické rozmanitosti a
ekosystémových služeb. Více informací naleznete zde.

24. EVROPSKÁ KONFERENCE A VELETRH O BIOMASE
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Kdy: 6. 6. 2016 až 9. 6. 2016



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

24. Evropská konference a veletrh o biomase, která se uskuteční ve dnech 6. až 9. června 2016
v Amsterdamu (Nizozemí), je kombinací konference a průmyslového veletrhu. Zúčastní se na ní
odborníci z oblasti výzkumu, průmyslu, politiky a obchodu s biomasou a budou diskutovat témata
jako zdroje biomasy, trhy s biomasou a udržitelnost, biomasa v integrovaných energetických
systémech. Konference je zpoplatněna. Více informací je dostupných zde.

ZÁZNAM Z AKCE : RETHINKING THE LINKS BETWEEN FARM MODERNISATION , RURAL
DEVELOPMENT AND RESILIENCE IN A WORLD OF INCREASING DEMANDS AND FINITE RESOURCES

Dne 2. prosince 2015 se v Bruselu uskutečnil seminář "Rethinking the links between farm
modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite
resources". Seminář byl zaměřen na různé směry rozvoje a modernizace venkovských oblastí,
identifikaci potenciálních synergii mezi modernizaci zemědělských podniků a udržitelným
rozvojem venkova a využití vědeckovýzkumných výsledků. Záznam ze semináře naleznete zde a
prezentace zde.

KATALOG PROJEKTŮ SC2 H2020

Evropská komise publikovala katalog projektů financovaných v programu Horizont 2020
Společenská výzva 2 (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime
and inland water research and the bioeconomy) ve výzvách roku 2014. Katalog obsahuje souhrn
odborného zaměření projektů a údaje o složení řešitelského konsorcia. Katalog je ke stažení zde.

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V EVROPSKÉM PANELU PRO BIOEKONOMIKU

Evropská komise zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu pro uchazeče o členství v Evropském panelu
pro bioekonomiku (European Bioeconomy Panel). Posláním panelu je především přispět k posílení
synergií a koherence mezi politikami, iniciativami a ekonomickými sektory v oblasti bioekonomiky
na úrovni EU a propojení stávajících mechanismů. Členové panelu mají čtyřletý mandát. Výzva je
otevřena do 5. 2. 2016. Více informací naleznete zde.

VÝZVA ERA-NET SUSTAINABLE ANIMAL PRODUCTION
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ERA-NET Sustainable Animal Production (SusAn) zveřejnil první výzvu k předkládání návrhů
výzkumných projektů. Výzva je zaměřena na zvýšení mezinárodní spolupráce mezi výzkumnými
skupinami v oblasti udržitelné živočišné výroby s cílem urychlit získávání poznatků a snížení
překrývání aktivit. Budoucí vývoj tohoto výrobního odvětví bude muset stavět na trojúhelníku
udržitelnosti a ekonomické konkurenceschopnosti, sociální přijatelnosti a ochrany životního
prostředí. Konsorcia by měla předložit návrhy napříč všemi těmito třemi oblastmi. Termín pro
předložení předběžných návrhů je 29. března 2016. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ
ENERGIE
EVROPSKÁ PELETOVÁ KONFERENCE 2016


Kdy: 24. 2. 2016 až 25. 2. 2016



Kde: Wels (Rakousko)

Evropská peletová konference se koná 24. až 25. února 2016 v rakouském Welsu. Konference je
místem setkání globální komunity a velkou příležitostí získat informace o aktuálních trendech,
rovněž poskytuje možnost pro výměnu zkušeností, rozvoj spolupráce a obchodních partnerství.
Evropská peletová konference je součástí "WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS" (WSED). WSED
je jedna největších výročních konferencí Evropy v oblasti energetiky. Více informací naleznete
zde.

EVROPSKÝ TÝDEN PRO UDRŽITELNOU ENERGII – EUSEW 2016


Kdy: 13. 6. 2016 až 17. 6. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise pořádá ve dnech 13. až 17. června 2016 Evropský týden pro udržitelnou energii
(EU Sustainable Energy Week, EUSEW). Akce se koná každoročně od roku 2006 a tvoří ji: hlavní
konference v Bruselu o naplňování klimatických a energetických cílů energetické unie EU,
udělování cen za významné inovace v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů
(EUSEW Awards) a konečně tzv. Energy Days, dílčí akce organizované po dobu celého měsíce
napříč EU s cílem šířit povědomí o energetických otázkách. Veškeré informace jsou dostupné
zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA
SHIFT2RAIL JU: OTEVŘENÍ VÝZEV 2015 A 2016

Dne 17. prosince 2015 byly otevřeny 2 výzvy (2015 a 2016) společného podniku (Joint
Undertaking) pro výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy Shift2Rail (S2R JU). Projektové
návrhy lze podávat do uzávěrky 17. března 2016, účastnit se mohou členské i nečlenské subjekty
JU – viz jednotlivá témata. Podrobnosti k tématům (topics) naleznete na portálu účastníka
(Participant Portal):

– SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2015
– SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2016.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
KONFERENCE : OPEN DATA IN ACTION: LIFE SCIENCE DATA INFRASTRUCTURE FOR INNOVATION


Kdy: 4. 2. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Konference „Open Data in Action: Life Science Data Infrastructure for Innovation“ se koná dne
4. 2. 2016 v Bruselu a je organizována výzkumnou infrastrukturou ELIXIR (European Life-Science
Infrastructure for Biological Information). Konference je zaměřena na bezpečnost a význam
datové infrastruktury shromažďující velká data z národních a evropských výzkumných projektů v
oblasti přírodních věd. Otevřená a dobře strukturovaná data napomáhají inovacím a
bioinformatické databáze tvoří nedílnou součást výzkumných infrastruktur. Více informací
naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU EFFACE


Kdy: 17. 2. 2016 až 18. 2. 2016
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Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 17. a 18. února 2016 se v Bruselu koná závěrečná konference projektu EFFACE
(European Union Action to Fight Environmental Crime). Projekt EFFACE byl podpořen v 7RP. Na
konferenci
s názvem ‘Combatting Environmental Criem: Priorities and Opportunities for further EU Action’
budou představeny výsledky výzkumu – politická doporučení pro řešení trestných činů v oblasti
životního prostředí. Bezplatná registrace se provádí skrze on-line formulář. Více informací
naleznete zde.

EVROPSKÁ PELETOVÁ KONFERENCE 2016


Kdy: 24. 2. 2016 až 25. 2. 2016



Kde: Wels (Rakousko)

Evropská peletová konference se koná 24. až 25. února 2016 v rakouském Welsu. Konference je
místem setkání globální komunity a velkou příležitostí získat informace o aktuálních trendech,
rovněž poskytuje možnost pro výměnu zkušeností, rozvoj spolupráce a obchodních partnerství.
Evropská peletová konference je součástí "WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS" (WSED). WSED
je jedna největších výročních konferencí Evropy v oblasti energetiky. Více informací naleznete
zde.

KONFERENCE „TRANSFORMATIONS IN SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT“


Kdy: 7. 3. 2016 až 9. 3. 2016



Kde: Berlín (Německo)

Konference „Transformations in Sustainable Land Management“ se koná v Berlíně (Německo) od
7. do 9. března 2016. Nabídne příležitost pro vědce a zainteresovanou odbornou veřejnost, aby
se seznámili s hlavními zjištěními z výzkumného programu „Sustainable land management”, který
realizovalo německé Ministerstvo vzdělávání a výzkumu (BMBF). V rámci konference budou
prezentovány návrhy možností udržitelnému hospodaření s půdou zahrnující místní ochranu,
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vodní hospodářství, ekologického inženýrství a rovněž syntézu biologické rozmanitosti a
ekosystémových služeb. Více informací naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : VÝROČNÍ KONFERENCE EIP PRO SUROVINY

Ve dnech 9. a 10. 12. 2015 se uskutečnila výroční konference Evropského inovačního partnerství
pro suroviny (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP Raw Materials).
Konference byla rozdělena do několika sekcí a na úvod zazněly informace o Znalostním a
inovačním společenství pro suroviny (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro
suroviny Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation
and Technology – EIT Raw Materials). Záznam z akce je dostupný zde a přehled výzev v oblasti
surovin zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ
– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU EFFACE


Kdy: 17. 2. 2016–18. 2. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 17. a 18. února 2016 se v Bruselu koná závěrečná konference projektu EFFACE
(European Union Action to Fight Environmental Crime). Projekt EFFACE byl podpořen v 7RP. Na
konferenci
s názvem ‘Combatting Environmental Criem: Priorities and Opportunities for further EU Action’
budou představeny výsledky výzkumu – politická doporučení pro řešení trestných činů v oblasti
životního prostředí. Bezplatná registrace se provádí skrze on-line formulář. Více informací
naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU ALICE RAP (GLOBÁLNÍ PROTIDROGOVÁ POLITIKA )


Kdy: 17. 2. 2016 až 18. 2. 2016



Kde: Barcelona (Španělsko)
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Ve dnech 17. až 18. února 2016 se v Barceloně koná závěrečná konference multidisciplinárního
výzkumného projektu ALICE RAP (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing
Addictions Project), podpořeného v rámci 7. RP. Akce nese název ‘A-debate, U-Turn on
Addictions‘ a budou na ní představeny výsledky výzkumu, jehož cílem bylo přispět vědeckými
důkazy
k politickému řešení drogové problematiky. Konferenci bude rovněž možné sledovat on-line. Více
informací včetně bezplatné registrace naleznete zde.

KONFERENCE „OPTIONS FOR AN EU TAX AS AN EU OWN RESOURCE“


Kdy: 19. 9. 2016



Kde: Vídeň (Rakousko)

Konference „Options for an EU Tax as an EU Own Resource“ se koná ve Vídni dne 19. září 2016.
Cílem konference je podpořit výměnu názorů mezi výzkumníky, kteří se zabývají možnostmi
reforem v EU zejména s ohledem na konvenční kritéria daňové politiky, optimální přidělování daní
v rámci struktury víceúrovňové správy a hodnocení kritérií zachycující udržitelnost relevantní pro
daňové systémy. Více informací naleznete zde.

PŘEHLED PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VÝZKUM VE SPOLEČENSKÝCH VĚDÁCH (H2020, 2016–2017)

Závěrem roku 2015 zveřejnila síť národních kontaktních pracovníků pro 6. společenskou výzvu
Net4Society pravidelný přehled příležitostí pro výzkum v oblasti společenských a humanitních věd
s názvem: Opportunities for Researchers from the Socio–economic Sciences and Humanities
(SSH) in Horizon 2020 WP 2016/2017. Přehled shrnuje kompletní možnosti žádoucího začlenění
SSH ve všech oblastech výzkumu, (tj. nejen SC6 a horizontální priorita Věda se společností a pro
společnost) dle struktury rámcového programu H2020.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI
– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
VEŘEJNÁ KONZULTACE K CHYSTANÉMU PPP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
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Evropská komise vyzývá k zasílání komentářů a doporučení k chystané iniciativě partnerství
veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je posílit
evropský průmysl. Výsledky konzultace budou zohledněny během přípravy PPP v roce 2016.
Komentáře je možno zasílat do 11. března 2016. Více informací, včetně odkazu na konzultaci,
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
INFORMAČNÍ DEN K VÝZVÁM KIC 2016


Kdy: 18. 2. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Evropský inovační a technologický institut (EIT) pořádá dne 18. února 2016 v Bruselu informační
den k výzvám znalostních a inovačních společenství (KICs) na rok 2016. Cílem akce je poskytnout
účastníkům bližší informace o výzvě a taktéž rady jak napsat úspěšné projektové návrhy. Součásti
informačního dne je networking, kdy budou moci účastníci diskutovat se zástupci EIT
a potenciálními partnery. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : VÝROČNÍ KONFERENCE EIP PRO SUROVINY

Ve dnech 9. a 10. 12. 2015 se uskutečnila výroční konference Evropského inovačního partnerství
pro suroviny (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP Raw Materials).
Konference byla rozdělena do několika sekcí a na úvod zazněly informace o Znalostním a
inovačním společenství pro suroviny (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro
suroviny Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation
and Technology – EIT Raw Materials). Záznam z akce je dostupný zde a přehled výzev v oblasti
surovin zde.

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ , MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ AKTIVIT EIT KIC

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil aktuální zásady financování,
monitorování a hodnocení aktivit Znalostních a inovačních společenství (Knowledge and
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Innovation Communities – KIC). Zásady (Principles for financing, monitoring and evaluating KIC
activities) jsou dostupné ke stažení zde. Dále je dostupná aktuální modelová rámcová partnerská
dohoda (Model Framework Partnership Agreement, FPA, zde) a modelová specifická grantová
dohoda (Model Specific Grant Agreement, SGA, zde), které byly zveřejněny v souvislosti s výzvou
na dva nové KIC. Předpokládaný termín zveřejnění výzvy je 14. ledna 2016.

EIT PRACOVNÍ PROGRAM NA ROK 2016

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil pracovní program na rok 2016 (Annual
Work Programme 2016). Pracovní program obsahuje aktivity pomocí, jimiž má být dosaženo
priorit a strategických cílů stanovených Správní radou EIT ve tříletém pracovním programu EIT
2016 až b2018. Pracovní program 2016 také rozvíjí dlouhou a střednědobou strategii EIT
obsaženou ve Strategické inovační agendě (Strategic Innovation Agenda – SIA) na léta 2014–
2020 do konkrétních cílů a činností s ohledem na dostupné lidské a finanční zdroje. Roční
pracovní program 2016 je ke stažení zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
PREZENTACE SLUŽEB EU IPR HELPDESK WEBINÁŘ


Kdy: 20. 1. 2016 10:30 až 11:15



Kde: webinář

Webinář zaměřený na prezentaci služeb Evropské IPR Helpdesk představí služby v oblasti práv
duševního vlastnictví poskytované touto službou účastníkům v programu Horizont 2020. Oblast
práv k duševnímu vlastnictví (IPR) v Horizontu 2020 zahrnuje úpravu: stávajících znalostí,
projektových výsledků a otevřeného přístupu (Open Access). Více informací naleznete zde.

WEBINÁŘ : ÚVOD DO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Kdy: 10. 2. 2016 10:30 až 12:00



Kde: webinář
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Webinář organizovaný EU IPR Helpdesk poskytne úvod do základních konceptů a definicí
duševního vlastnictví (IP) a práv duševního vlastnictví (IPR). Účastníci získají základní přehled o
existující praxi a procesech v oblasti management duševního vlastnictví. Více informací naleznete
zde.

WEBINÁŘ : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH FINANCOVANÝCH EU (H2020)


Kdy: 2. 3. 2016 10:30 až 11:15



Kde: webinář

Webinar bude zaměřen na základní pravidla duševního vlastnictví v programech výzkumu a
vývoje 7.RP a H2020 financovaných z prostředků EU. Zároveň poskytne základní návody, jak
nakládat
s duševním vlastnictvím v evropských projektech. Více informací zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
ÚČAST ŠVÝCARSKA V PROGRAMU ERASMUS+

Švýcarsku zůstává status třetí země v rámci výzev k předkládání návrhů v roce 2016 v programu
Erasmus+. Švýcarská národní agentura aktuálně zveřejnila informace o tzv. švýcarském
prozatímním řešení pro ERASMUS+ (Swiss interim solution for Erasmus+), na které je vyčleněn
rozpočet o výši přibližně 15,5 milionu EUR. Švýcarská národní agentura bude pokračovat ve
financování mobilit přijíždějících i vyjíždějících studentů a zaměstnanců. Výzev Strategická
partnerství (Strategic Partnerships) a Znalostní aliance (Knowledge Alliances) se švýcarské
organizace se mohou účastnit dvěma způsoby: buď jako plnohodnotní partneři v rámci programu
Erasmus+ pod podmínkou, že přinášejí přidanou hodnotu do projektu (a nejsou zahrnuti do
minimálního počtu partnerů ze zemí programu), anebo v rámci švýcarského přechodného řešení
pro Erasmus+ (jako přidružení partneři a mohou požádat o národní financování). Více informací
naleznete zde.

EU PRŮZKUM K MODERNIZACI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Evropská unie si klade za cíl podporovat vysokoškolské instituce a národní orgány odpovědné za
vysokoškolské vzdělávání k vybudování vysoce účinných vzdělávacích systémů. Priority EU v
oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou v současné době stanoveny Plánem modernizace
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evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (Agenda for the modernisation of Europe's
higher education systems). Průzkum se zaměřuje na silné a slabé stránky EU vysokých škol,
prioritní oblasti pro vysokoškolské manažery a roli EU. Průzkum je otevřen do 26. února 2016 a
výsledky budou zveřejněny do jednoho měsíce po jeho ukončení. Do průzkumu se můžete zapojit
zde.

ZPRÁVA O ROZPOČTECH NA VZDĚLÁVÁNÍ – 2015

Eurydice zveřejnila zprávu zaměřenou na rozpočty na vzdělávání v roce 2015 (National Sheets on
Education Budgets in Europe – 2015), která poskytuje nejnovější údaje o plánovaných rozpočtech
na vzdělávání v jednotlivých zemích. Investice do vzdělání je jednou z prioritních oblastí strategie
Evropa 2020. Dokument umožňuje identifikovat změny v rozpočtech na vzdělávání mezi lety 2014
a 2015 v jednotlivých zemích. Rozpočty na vzdělávání jednolitých státu jsou řazeny podle druhu
výdajů a úrovně vzdělání. Dokument zahrnuje 26 členských států EU a další země, které jsou
součástí sítě Eurydice. Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY
KONFERENCE “EVROPSKÉ INOVAČNÍ EKOSYSTÉMY ”

Konference „European Innovation Ecosystems: Good governance and effective support for smart
specialization” se koná 26. ledna v Bruselu (Belgie). Cílem konference je výměna znalostí
a zkušeností týkající se efektivity a účinnosti podpory inovačního podnikání v souvislosti s realizací
strategií pro inteligentní specializaci. Diskuze rovněž zahrne otázky řízení úspěšného evropského
inovačního ekosystému, stejně jako kvalitu a účinnost poskytovatelů služeb podpory podnikání.
Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ
SEMINÁŘ VÝZKUMNÉHO FONDU UHLÍ A OCELI K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
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Výzkumný fond uhlí a oceli (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) pořádá dne 2. února 2016
v Bruselu seminář o financování výzkumných a inovačních projektů v oblasti ocelářství, zejména
se zaměřením na zefektivnění energeticky náročné výroby oceli a jejího využívání v průmyslu.
Počet míst je omezený, zájemci o účast se mají obrátit elektronicky na adresu RTD-STEELCOAL@ec.europa.eu . Více informací k RFCS naleznete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ
VÝZVA ERA-NET SUSTAINABLE ANIMAL PRODUCTION

ERA-NET Sustainable Animal Production (SusAn) zveřejnil první výzvu k předkládání návrhů
výzkumných projektů. Výzva je zaměřena na zvýšení mezinárodní spolupráce mezi výzkumnými
skupinami v oblasti udržitelné živočišné výroby s cílem urychlit získávání poznatků a snížení
překrývání aktivit. Budoucí vývoj tohoto výrobního odvětví bude muset stavět na trojúhelníku
udržitelnosti a ekonomické konkurenceschopnosti, sociální přijatelnosti a ochrany životního
prostředí. Konsorcia by měla předložit návrhy napříč všemi těmito třemi oblastmi. Termín pro
předložení předběžných návrhů je 29. března 2016. Více informací naleznete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH
EU – ČÍNA MECHANISMUS SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ

Čínské ministerstvo vědy a technologie (MOST) zveřejnilo první výzvu k předkládání návrhů na
spolufinancování účasti čínských institucí v projektech programu Horizont 2020. Výzva pokrývá
celou řadu tematických oblastí např. potraviny, zemědělství, biotechnologie, informační
a komunikační technologie, vesmír, energetika, zdravotnictví, doprava, vodní zdroje, nové
materiály, udržitelná urbanizace a výměna mladých vědců. Pro rok 2016 jsou plánovány dvě
uzávěrky předkládání žádostí: 31. března a 31. července 2016. Více informací naleznete zde a
zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / MÍSTA, STIPENDIA, STÁŽE / ZAHRANIČÍ
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CERN – STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ STÁŽE, UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. 3. 2016

Do 1. března 2016 je možné hlásit se na studijní a výzkumné stáže v Evropské organizaci pro
jaderný výzkum (CERN).

Stáže CERN Fellowship Programme jsou určeny

studentům

(absolventům nejméně Bc studia) a juniorním i seniorním výzkumníkům širokého spektra
aplikovaných věd. Pobyty jsou šestiměsíční až tříleté. CERN Fellowship Programme je
spolufinancován programem COFUND – MSCA evropského rámcového programu pro vědu,
výzkum a inovace Horizont 2020. Bližší informace včetně podmínek pro uchazeče a on-line
přihlášky naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ
ZÁZNAM Z AKCE : VÝROČNÍ KONFERENCE EIP PRO SUROVINY

Ve dnech 9. a 10. 12. 2015 se uskutečnila výroční konference Evropského inovačního partnerství
pro suroviny (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP Raw Materials).
Konference byla rozdělena do několika sekcí a na úvod zazněly informace o Znalostním a
inovačním společenství pro suroviny (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro
suroviny Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation
and Technology – EIT Raw Materials). Záznam z akce je dostupný zde a přehled výzev v oblasti
surovin zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K CHYSTANÉMU PPP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Evropská komise vyzývá k zasílání komentářů a doporučení k chystané iniciativě partnerství
veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je posílit
evropský průmysl. Výsledky konzultace budou zohledněny během přípravy PPP v roce 2016.
Komentáře je možno zasílat do 11. března 2016. Více informací, včetně odkazu na konzultaci,
naleznete zde.

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