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NOVÝ ENERGETICKÝ PROGRAM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
THÉTA
Vláda

České

republiky

schválila

nový

program

Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem THÉTA.
Základní myšlenkou programu THÉTA je koncentrovat
podporu VaVaI pro sektor energetiky na “jedno místo”,
respektive v rámci jednoho programu. To umožní lépe
sledovat

dosavadní

výsledky

projektů

VaVaI,

navazovat na ně, ale i lépe koordinovat vyhlašování
jednotlivých veřejných soutěží.

„Program THÉTA bude klíčovým nástrojem pro budoucnost prakticky všech
oblastí energetiky. Získané poznatky přispějí k definování fakt orů, které
budou ovlivňovat rozvoj energetického sektoru a návazně i celé ekonomiky
a společnosti, v souvislosti s probíhající evropskou integrací a světovou
globalizací,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.
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"Je potřeba zdůraznit, že nový program THÉTA na podporu aplikovaného
výzkumu v energetice, je prvním sektorově orientovaným programem, který
vznikl po intenzívní diskusi s klíčovými zástupci podnikové sféry," řekl
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.
TA ČR byla pověřena v součinnosti zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajistit podporu
pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na Evropský strategický plán pro
energetické technologie.

„Vítám vznik programu THÉTA, který umožní realizovat cíle a opatření
stanovené aktualizovanou Státní energetickou koncepcí. Cením si spolupráce
s Technologickou agenturou České republiky, s níž se v průběhu roku 2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu na přípravě programu intenzivně podílelo,“
konstatoval Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.
Program THÉTA umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací s cílem 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,



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



podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

„Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tedy celkem 8
let. Očekávané výdaje programu ze státního rozpočtu činí pro toto období
celkem 4 mld. Kč,“ doplnil Petr Očko.
Vyhlášení první veřejné soutěže v programu je plánované na druhou polovinu roku 2017 se
zahájením poskytování podpory v roce 2018. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže
každoročně v letech 2018 až 2023.
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
THÉTA
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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE SDRUŽENÍ
CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje výběrové
řízení pro rok 2017 na rozvojové projekty v oblasti
podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu
se schválenou koncepcí sdružení.
Finanční prostředky na řešení rozvojových projektů pro rok 2017 lze poskytnout v těchto
tematických okruzích:
Oblast I.
Název: Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí
sdružení.
Tematické okruhy:
A. Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních
technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při
řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
B. Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.
Oblast II.
Název: Podpora vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů sdružení
na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení
Tematický okruh:
1. A.

Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově

uznávaný certifikát v oblasti IS/IT

Termín ukončení je 15. 2. 2017.
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Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů jsou k dispozici zde:
http://fondrozvoje.cesnet.cz/

AKČNÍ PLÁN MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČR
Vláda ČR schválila na svém jednání dne
19. prosince 2016 Akční plán mezinárodní
spolupráce

ČR

ve

výzkumu

a

vývoji

a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje
v

ČR

na

léta

2017-2020

vypracovaný

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Akční plán postihuje problematiku mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a otázky
internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR v několika dílčích perspektivách, které
zahrnují zejména mezinárodní spolupráci a internacionalizaci výzkumných infrastruktur
ČR, včetně výkonu členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, a integraci
týmů výzkumných organizací a podniků ČR do mezinárodních aktivit, které jsou
rozvíjeny v rámci různorodých finančních nástrojů podpory multilaterální a bilaterální spolupráce
ve výzkumu a vývoji. V neposlední řadě Akční plán postihuje otázky mezinárodní mobility
výzkumných pracovníků, jako jednoho ze stěžejních předpokladů jejich kariérního rozvoje
a integrace do mezinárodních aktivit výzkumu a vývoje, jakož i samotného procesu
internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR.
Dokumenty ke stažení:
Akční plán INTER.docx
Usnesení vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1179.pdf
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ERC OSLAVÍ 10. VÝROČÍ
V březnu 2017 Evropská rada pro výzkum (ERC)
oslaví

10.

výročí

svého

založení.

Při

této

příležitosti se v celé Evropě od 13. do 19. března
2017

uskuteční

„Týden

ERC“,

který

bude

21. března 2017 završen slavnostní konferencí
v Bruselu. Technologické centrum AV ČR při této
příležitosti uspořádá v Praze dne 15. března
konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“, na kterou bude 16. března
navazovat regionální den ERC v Brně. Akcí se zúčastní čelní představitelé ERC
a českých institucí, stejně jako vybraní řešitelé grantů ERC, kteří představí svůj
špičkový výzkum.
ERC vznikla v roce 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu projektů, jež mají
jasnou ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající hranice oborových znalostí a otevřít
zcela nové výzkumné perspektivy nebo směry, a to v celosvětovém měřítku (tzv. „frontier
research”). Za pouhých deset let své existence si ERC získala mezinárodní prestiž a uznání, je
považována za jeden z nejúspěšnějších komponentů rámcových programů EU, její granty se staly
známkou a měřítkem kvality vědy a výzkumu v jednotlivých zemích. Dosud bylo podpořeno téměř
7000 vedoucích výzkumných pracovníků a přes 40 000 členů týmů, výsledem ERC projektů je
téměř 100 000 článků v mezinárodních vědeckých časopisech a stovky objevů. Šest řešitelů ERC
grantů získalo Nobelovu cenu.
Článek převzat z webu www.h2020.cz.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 12. 2016 až 13. 1.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

ZÁZNAM Z AKCE : ERA IN ACTION 2016: STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ H2020 OČIMA PRAKTIKŮ
Dne 10. listopadu 2016 se v Bruselu konal seminář ERA in Action, který každoročně pořádá
neformální sdružení styčných kanceláří pro VaVaI v Bruselu IGLO (Informal Group of RTD Liaison
Offices). Tématem bylo střednědobé hodnocení programu Horizont 2020, jehož výsledky
se očekávají v říjnu 2017. Celý proces byl spuštěn v říjnu 2016, kdy Evropská komise otevřela
veřejnou konzultaci na téma střednědobého hodnocení (Public Stakeholder Consultation on
Interim Evaluation of Horizon 2020) s uzávěrkou 15. ledna 2017. Jedním z příspěvků do
střednědobého hodnocení je také výstup ze semináře ERA in Action. Na semináři vystupují
přizvaní zástupci výzkumné obce z jednotlivých zemí a společně diskutují o konkrétních aspektech
implementace programu Horizont 2020, zkušenostech s předkládáním projektů či hodnocením.
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Letošního ročníku se z České republiky účastnily Hana Štěpánková a Karolína Friessová z
VŠCHT Praha a Adéla Hradilová z Jihomoravského inovačního centra (JIC). Seminář byl
zahájen prezentací S. M. Sanchez Gomezové, asistentky europoslankyně C. Ruizové, která
zastává ve výboru ITRE roli zpravodaje pro střednědobé hodnocení H2020. Prezentace se věnuje
roli Evropského parlamentu v procesu hodnocení. Zhruba padesáti účastníkům – převážně
manažerům projektových oddělení výzkumných institucí ze dvou desítek států aktivních
v Evropském výzkumném prostoru – byly tentokrát položeny tři otázky: Co na programu

H2020 oceňujete a co by mělo do budoucna přetrvat? ; Co nefunguje a co se je
nutné změnit? ; a konečně: Jaká jsou vaše doporučení pro 9.RP? V živé diskuzi
zazněla řada zajímavých názorů a doporučení. Níže naleznete průřez těch nejnosnějších, které
byly na základě širokého konsenzu zúčastněných stran začleněny do konečné zprávy.


Seminář ERA in Action 2016 - záznam kanceláře CZELO (v českém jazyce)



Report on IGLO´s ERA in Action Workshop on the Horizon 2020 Interim
Evaluation (v anglickém jazyce)



Prezentace EP/ITRE

ŠKOLENÍ PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY V BRUSELU
Ve dnech 5. – 7. 12. 2016 se v Bruselu konalo školení, kterého se účastnilo celkem
16 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4. Na
organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Stálé
zastoupení Maďarska při EU, Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) a Polská
styčná agentura pro výzkum (PolSCA). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní
účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. Společné školení
projektových manažerů se zařadilo na seznam předchozích aktivit, jakými byly v roce 2016
oficiální návštěva předsedů Akademií věd České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska,
seminář k mobilitě výzkumníků, nebo konference k udržitelnosti výzkumných infrastruktur.
Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací
s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského
výzkumu a o programech a iniciativách přesahující rámcový program Horizont 2020. Kancelář
CZELO řadí stáže projektových manažerů mezi své standardně poskytované služby, nicméně díky
organizaci ve větším formátu mohli účastníci absolvovat intenzívní třídenní program, který
zahrnoval jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe.
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Celá zpráva na webu CZELO zde.
Program školení
Foto1 Foto2 Foto3 Foto4

8. ROČNÍK NETWORKINGOVÉ AKCE "SUCCESSFUL R&I IN EUROPE 2017"


Kdy: 2. 3. 2017 - 3. 3. 2017



Kde: Düsseldorf, Německo

Ve dnech 2. - 3. března 2017 se v Düsseldorfu koná již 8. ročník akce "Successful R&I in Europe
2017 - European Networking Event". V pořadí již osmé vydání pořádá region Severní Porýní Vestfálsko, tématem bude spolupráce v projektech H2020 a cílem akce je především prezentovat
dosavadní spolupráci a nalézat nové partnery do konsorcií. Vítaná je především účast unvierzit,
výzkumných institucí a MSP. Aktivní účast (prezentace výzkumných činností či zapojení do
mezinárodní spolupráce) vítaná. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM

'ERC WEEK 2017' K 10. VÝROČÍ EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM


Kdy: 20. 3. 2017 - 24. 3. 2017



Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 20. - 24. března 2017 proběhne 'ERC week 2017' k 10. výročí založení Evropské rady
pro výzkum. V rámci ERC týdne proběhne řada akcí v Bruselu i v jednotlivých členských státech.
Další informace budou průběžně doplňovány.
SEMINÁŘ K MANAGEMENTU GRANTŮ EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERC)


Kdy: 28. 3. 2017



Kde: Bonn, Německo
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Dne 28. března 2017 pořádají národní kontaktní pracovníci pro ERC v německém Bonnu akci na
téma management ERC grantů. Cílovou skupinou jsou projektoví manažeři a další pracovníci
zapojení do řízení ERC projektů na svých institucích. Registrace bude spuštěna v únoru.

VÝSLEDKY VÝZVY CONSOLIDATOR GRANTS 2016

Dne 13. prosince 2016 zveřejnila Evropská rada ro výzkum (European Research Council, ERC)
výsledky výzvy Consolidator Grant. Celkově bylo vědcům uděleno 314 grantů v hodnotě 605
milionů euro. Mezi úspěšnými předkladateli je David Doležel, který bude řešit svůj projekt
„Insect Photoperiodic Timer“ v oblasti věd života (LS3) v Biologickém centru Akademie věd ČR.
Tisková zpráva s výsledky a statistikami jsou dostupné zde.

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA NOVOU VERZI AMGA

Evropská komise vydala dne 25. listopadu 2016 novou verzi Anotované modelové grantové
dohody (Annotated Model Grant Agreement - AMGA). Mezi hlavní změny patří vysvětlení výpočtu
osobních nákladů. Jsou zde také změny, které ovlivní ERC MGA - týkají se především
problematiky otevřeného přístupu k datům a procesu změny hostitelské instituce. Dokument
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKACURIE
PEČEŤ EXCELENCE PRO PROJEKTY MSCA

Dne 29. listopadu 2016 oznámil komisař pro vzdělání a kulturu Tibor Navracsics ve svém projevu
u příležitosti oslav 20. výročí akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), že schéma pečeť excelence
bude rozšířeno na projekty podávané v rámci výzev MSCA. Po nástroji pro MSP, ERC a Teamingu
je tak MSCA čtvrtým programem, na který se bude toto schéma vztahovat. Pečeť excelence
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obdrží ty projekty, které nedosáhnou na financování z důvodu vyčerpání alokace, ale v hodnocení
získají alespoň 85 %. S tímto certifikátem pak předkladatel může žádat o alternativní zdroje
financování (regionální, národní, soukromé nebo veřejné).
Celý proslov naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : SCIENCE EUROPE - POSTDOKTORÁLNÍ A MEZISEKTOROVÉ PROGRAMY

Dne 5. 10. 2016 pořádalo sdružení Science Europe (evropští poskytovatelé financí pro VaVaI
a výzkumné organizace) v Bruselu seminář ke kariérám výzkumníků (Researcher’s Careers:
Postdoctoral Schemes and Intersectoral Mobility Schemes). Na semináři byly představeny
výsledky celoevropské komparativní studie národních postdoktorálních a mezisektorových
programů pro výzkumníky. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

PREZENTACE Z AKCE : IGLO K MSCA

Dne 7. prosince 2016 se konalo setkání IGLO k agendě MSCA. Daniel Göhring (GŘ pro vzdělání
a kulturu, DG EAC) představil scoping paper pro období 2018-2020 a hovořil o procesu
strategického programování, do kterého jsou nově zapojeny skupiny složené ze zástupců DG EAC
a Výkonné agentury pro výzkum (REA). Jedna ze skupin se bude věnovat rozšiřování účasti, na
tuto problematiku bude velký důraz. Návrh pracovního programu by měl být hotový v polovině
června 2017, konečný program bude zveřejněn začátkem listopadu. Rozpočet MSCA bude až do
roku 2020 postupně narůstat. Prezentace je dostupná zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
INFORMAČNÍ DEN K CESTOVNÍ MAPĚ ESFRI


Kdy: 17. 1. 2017 - 18. 1. 2017



Kde: Málaga, Španělsko
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V návaznosti na představení procesu aktualizace cestovní mapy Evropského strategického fóra
pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) 2018 na konferenci ICRI organizuje ESFRI společně
s Evropskou komisí 17. ledna 2017 informační den ve španělské Málaze. Cílem akce je poskytnout
kompletní popis požadavků, procedury a metodologie výběru projektových návrhů. Dne 18. ledna
2018 bude následovat seminář zaměřený na výměnu zkušeností s průběžným monitorováním
cestovní mapy výzkumných infrastruktur mezi řešiteli ESFRI projektů. Více informací naleznete
zde.

E I NFRASTRUCTURE

PROPOSERS ' DAY 2017



Kdy: 19. 1. 2017



Kde: Amsterdam, Nizozemí

Dne 19. ledna 2017 se v Amsterdamu bude konat den pro předkladatele návrhů 'eInfrastructure
Proposers' Day'. Evropská komise organizuje tuto akci s cílem umožnit konsorciím představit své
návrhy, které budou předkládat do výzvy EINFRA-12-2017 a prodiskutovat je s potenciálními
partnery. Konsorcia, která mají zájem svůj návrh prezentovat, se mohou přihlásit prostřednictvím
portálu Digital4Science. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE "INSTRUCT BIENNIAL STRUCTURAL BIOLOGY MEETING 2017"


Kdy: 24. 5. 2017 - 26. 5. 2017



Kde: Brno (Česká republika)

Třetí "Instruct Biennial Structural Biology Meeting 2017" se koná od 24. května do 26. května
2017 v Brně. Instruct je distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura, která poskytuje vědcům
přístup ke všem hlavním špičkovým technologiím a umožňuje stanovení biomakromolekulárních
konstrukcí v atomárním rozlišení. Konference se zaměří na vývoj ve strukturální biologie, nové
metody a technologie a výsledky biomedicínského významu. Registrace je zpoplatněna. Více
informací naleznete zde.

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

11

1. číslo, ročník 2017
E I NFRASTRUCTURE

PROPOSERS ' DAY 2017



Kdy: 19. 1. 2017



Kde: Amsterdam, Nizozemí

Dne 19. ledna 2017 se v Amsterdamu bude konat den pro předkladatele návrhů 'eInfrastructure
Proposers' Day'. Evropská komise organizuje tuto akci s cílem umožnit konsorciím představit své
návrhy, které budou předkládat do výzvy EINFRA-12-2017 a prodiskutovat je s potenciálními
partnery. Konsorcia, která mají zájem svůj návrh prezentovat, se mohou přihlásit prostřednictvím
portálu Digital4Science. Více informací naleznete zde.

KONFERENCE EIT DIGITAL 2017


Kdy: 21. 3. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Znalostní a inovační společenství EIT Digital Evropské inovačního a technologické institutu
(European Institute of Innovation & Technology - EIT) pořádá 21. března 2017 druhý ročník
výroční konference, kde představí úspěchy ETI Digital a jeho úlohu při digitalizaci Evropy. V rámci
konference se také budou konat semináře a diskuze změřené na další výzvy digitální ekonomiky.
Konference rovněž poskytuje příležitost pro networking účastníků z nejrůznějších organizací
působících v této oblasti. Více informací naleznete zde.

VÝROČNÍ KONFERENCE EARTO 2017


Kdy: 29. 3. 2017 - 30. 3. 2017



Kde: Mnichov, Německo

Ve dnech 29. - 30. března 2017 se v Mnichově uskuteční výroční konference EARTO na téma
“Formování Evropské budoucnosti: RTO v čele inovací” (Sharing Europe´s Future: RTOs at the
Forefront of Innovation). Více informací bude zveřejněno zde.
EIP-AGRI WORKSHOP "DATA SHARING"


Kdy: 4. 4. 2017 - 5. 4. 2017
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Kde: Bratislava (Slovensko)

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership Agriculture
and Innovation - EIP-AGRI) organizuje v Bratislavě ve dnech 4. - 5. dubna 2017 workshop
"Sdílení dat: zajištění spravedlivého rozdělení přínosů digitalizace v zemědělství". Odborníci,
inovátoři, IT vývojáři, zemědělci, lesníci, poradci, výzkumní pracovníci a další jsou zváni k účasti
na diskuzi zaměřené na modely umožňující efektivní sdílení dat. Další informace naleznete zde.

VALNÁ HROMADA EUROPEAN GEOSCIENCES UNION 2017


Kdy: 23. 4. 2017 - 27. 4. 2017



Kde: Vídeň (Rakouskou)

Valná hromada European Geosciences Union se koná od 23. do 27. dubna 2017 ve Vídni. Valná
hromada EGU 2017 poskytne prostor pro diskuzi vědců z celého světa v oblasti geověd, zejména
vědcům na počátku jejich kariéry. EGU pokrývá všechny vědy o zemi, planetární a vesmírné vědy.
Termín pro zaslání abstraktů je 11. ledna 2017. Účast na akci je zpoplatněna. Více informací
naleznete zde.

VÝSTUPY Z INFODNE K TÉMATŮM FOF 12, ICT 5 AND ICT 31

Dne 2. prosince 2016 uspořádala Evropská komise v Bruselu informační den k vybraným
tématům programu Horizont 2020 v oblasti IKT:
• FOF-12-2017 ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
• ICT-31-2017 Micro- and nanoelectronics technologies
• ICT-5-2017 Customised and low energy computing (including Low power processor
technologies)
Aktualizovaný program, prezentace a seznam účastníků naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)

INICIATIVA 'START-UP AND SCALE-UP' PRO NADĚJNÉ EVROPSKÉ PODNIKATELE

Dne 22. listopadu 2016 spustila Evropská komise iniciativu na podporu nadějných podnikatelů
'Start-up and Scale-up Initiative'. Cílem této iniciativy je maximálně využít veškeré evropské
prostředky a nástroje pro vytvoření příznivého prostředí pro růst nadějných startupů. EK se bude
v rámci této iniciativy soustředit zejména na 1) snadnější přístup k rizikovému kapitálu (možnosti
Evropské Investiční Banky EIB a tzv. panevropskému fondu rizikového kapitálu - Venture Capital
Fund of Funds, dále plné využití programů COSME, Horizont 2020 a potenciálu sítě EEN), 2)
reformu insolvenčního práva (viz legislativní návrh EK), a konečně 3) uplatnění Společného
konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob - Common Consolidated Corporate Tax
Base CCCTB pro jednodušší zahraniční expanzi podnikatelských aktivit v rámci jednotného trhu.
Více informací naleznete zde: Europe's next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative.

VÝSLEDKY PILOTNÍHO PROJEKTU INNOVATION DEALS

Dne 7. prosince 2016 Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy k předkládání návrhů pro pilotní
projekt Innovation Deals for a Circular Economy (viz zde). EK vybrala dva projekty: první z
oblasti elektromobility (From E-mobility to recycling: the virtuous loop of electric vehicle) a druhý
z oblasti čištění odpadních vod (Sustainable wastewater treatment using innovative anaerobic
membrane bioreactors technology). Více informací naleznete zde.

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

HEALTH 2.0 EUROPE 2017


Kdy: 3. 5. 2017 - 5. 5. 2017
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Kde: Barcelona, Španělsko

Ve dnech 3. – 5. května 2017 se v Barceloně koná 8. konference 'Health 2.0 Europe'. Cílem akce
je představit nejnovější inovace v oblasti zdravotní péče. Účast je zpoplatněna, zvýhodněné ceny
registrace je možno využít do 1. ledna 2017. Více informací a program naleznete zde.

KONFERENCE "INSTRUCT BIENNIAL STRUCTURAL BIOLOGY MEETING 2017"


Kdy: 24. 5. 2017 – 26. 5. 2017



Kde: Brno (Česká republika)

Třetí "Instruct Biennial Structural Biology Meeting 2017" se koná od 24. května do 26. května
2017 v Brně. Instruct je distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura, která poskytuje vědcům
přístup ke všem hlavním špičkovým technologiím a umožňuje stanovení biomakromolekulárních
konstrukcí v atomárním rozlišení. Konference se zaměří na vývoj ve strukturální biologie, nové
metody a technologie a výsledky biomedicínského významu. Registrace je zpoplatněna. Více
informací naleznete zde.

BROŽURA INICIATIV SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives - JPI) představilo novou
brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále
poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci.
Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů.
Brožura a informační listy jsou dostupné zde.

BYLA SPUŠTĚNA EVROPSKÁ INICIATIVA PRO LIDSKÝ BIOMONITORING (HBM4EU)
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Dne 8. prosince 2016 byla během konference organizované v Bruselu v rámci slovenského
předsednictví v Radě EU oficiálně spuštěna Evropská iniciativa pro lidský biomonitoring
(HBM4EU). HBM4EU je společným projektem 26 zemí a Evropské komise, finančně podpořeným
z programu Horizont 2020, který proběhne v období 2016-2020. Hlavním cílem této iniciativy je
koordinace národních a EU iniciativ za účelem získání a propojení informací o vystavení obyvatel
EU chemickým látkám a možným dopadům tohoto vystavení na jejich zdraví. Výstupy projektu
poskytnout základ pro tvorbu EU politik.
Seznam organizací zapojených do projektu je dostupný zde.
Strategický dokument se seznamem vybraných chemických látek je dostupný zde.

MARY O'CONNELL HOSTEM SCIENCE CAFÉ

Dne 22. listopadu 2016 se v Bruselu konal čtvrtý debatní večer Science Café. Pozvání
organizátorů

(kancelář

CZELO,

České

centrum

v

Bruselu,

zastoupení

Jihomoravského

a Plzeňského kraje) tentokrát přijala uznávaná molekulární bioložka Mary O'Connell. Tématem
Science Café byla lidská imunita a vědecká mobilita. Mary O'Connell se dlouhodobě věnuje
problematice dědičné informace a její modifikace ve vztahu k chorobám imunitního systému. Její
výzkumná skupina se zabývá tím, jak dokáže tělo na úrovni RNA, tedy ribonukleové kyseliny,
rozpoznat samo sebe. Před příchodem na Středoevropský technologický institut Masarykovy
univerzity (CEITEC), který umožnil projekt ERA Chair, působila na předních světových
výzkumných institucích jako Albert Einstein College of Medicine v New Yorku nebo Massachusetts
Institute of Technology (MIT) v Cambridge u Bostonu. Je spoluautorkou desítek článků
v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech a autorkou řady kapitol ve významných
publikacích. Mimo výzkumných aktivit se věnuje neziskové práci a spoluvytváří webové stránky
neziskové organizace GE&NE Africa, které budou fungovat podobně jako "seznamka": africké
univerzity zde budou moci hledat výzkumníky a akademické pracovníky, kteří by u nich
krátkodobě přednášeli v požadovaných kurzech.
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
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EIP-AGRI WORKSHOP "DATA SHARING"


Kdy: 4. 4. 2017 - 5. 4. 2017



Kde: Bratislava (Slovensko)

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership Agriculture
and Innovation - EIP-AGRI) organizuje v Bratislavě ve dnech 4. - 5. dubna 2017 workshop
"Sdílení dat: zajištění spravedlivého rozdělení přínosů digitalizace v zemědělství". Odborníci,
inovátoři, IT vývojáři, zemědělci, lesníci, poradci, výzkumní pracovníci a další jsou zváni k účasti
na diskuzi zaměřené na modely umožňující efektivní sdílení dat. Další informace naleznete zde.

KONFERENCE "COPPICE FORESTS IN EUROPE: A TRADITIONAL NATURAL RESOURCE WITH GREAT
POTENTIAL "



Kdy: 19. 6. 2017 - 21. 6. 2017



Kde: Limoges (Francie)

Závěrečná konference COST Akce EuroCoppice s názvem "Coppice Forests in Europe:
a traditional natural resource with great potential" se koná ve dnech 19. - 21. června 2017 ve
francouzském Limoges. Konference představí možnosti využití výmladkových lesů a výrobků,
přehled výsledků COST akce a součástí diskuse bude budoucnost výmladkových lesů v Evropě.
Více informací včetně registračních poplatků budou dostupné zde.

BROŽURA INICIATIV SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives - JPI) představilo novou
brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále
poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci.
Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů.
Brožura a informační listy jsou dostupné zde.
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ANALÝZA ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH INOVACE VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Evropské inovační partnerství v oblasti vodního hospodářství (European Innovation Partnerships EIP Water) zveřejnilo svou druhou analýzu sítí, center, klastrů a partnerství, které jsou aktivní
v oblasti inovací ve vodním hospodářství. Zpráva se skládá ze dvou částí: první částí nabízí pohled
na základě zkušeností z těchto organizací a druhá část se zaměřuje na charakter těchto
organizací. Zpráva také poskytuje informace ohledně vzniku a řízení těchto organizací a klíčové
faktory úspěchu. Analýza zahrnuje 65 organizací, které jsou uvedeny na EIP Water
Marketplace. Dokument je dostupný ke stažení zde.

WORKSHOP "INTRODUCED TREE SPECIES IN EUROPEAN FORESTS "

Stále zastoupení ČR při EU hostilo dne 5. prosince 2016 mezinárodní workshop "Introduced tree
species in European forests" organizovaný Evropským lesnickým institutem (EFI) ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství ČR, Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace a dalšími
partnery. Cílem akce byla diskuze mezi vědci, praktiky a politiky na téma dopadu introdukovaných
a invazivních dřevin na evropské lesy, účastníci se rovněž zaměřili výsledky projektu "In-Tree introdukované dřeviny v evropských lesích: příležitosti a výzvy", který prezentovali Frank Krumm
a Lucie Vítková (oba EFI). Etienne Branquart (SPW Wallonie, Belgium) představil analýzu rizik
s ohledem na rostlinné invaze a také perspektivu Evropské a středozemní organizace pro ochranu
rostlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO). Giuseppe Brundu
prezentoval možnosti managementu existujících a budoucích plantáží nepůvodních druhů. Jan
Pergl

(Botanický

ústav

AV

ČR)

představil

rozpory

mezi

ekosystémovými

službami

a managementem invazivních druhů. Spyridon Flevaris (Evropská komise, Generální ředitelství
pro životní prostředí) se zaměřil na EU perspektivu a Elisabeth Pötzlsberger (BOKU) představila
COST Akci NNEXT. Matthias Schmitt (Leadership Academy for Public Administration, BadenWürttemberg and BDF – German Foresters Association) a Franz Thoma (Confederation of
European Forest Owners) se ve své prezentaci zaměřili na perspektivu subjektů podnikajících
v lesnictví.
Prezentace: Etienne Branquart, Giuseppe Brundu, Spyridon Flevaris, Frank Krumm, Jan
Pergl, Elisabeth Pötzlsberger, Matthias Schmitt, Franz Thoma
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4
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HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A
ÚČINNÁ ENERGIE

KONFERENCE EPPSA NA TÉMA TZV . ZIMNÍHO ENERGETICKÉHO BALÍČKU


Kdy: 23. 1. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 23. ledna pořádá sdružení EPPSA (European Power Plant Suppliers Association) konferenci
'Clean Energy for All Europeans" Package: how innovative thermal power can enable a lowcarbon energy transition' na téma tzv. Zimního energetického balíčku, obsáhlého legislativního
dokumentu o strategii transformace evropského energetického systému s názvem Clean Energy
for All Europeans – unlocking Europe's growth potential zveřejněného 30. 11. 2016.
Balíček nastiňuje cestu jak dostát závazku EU snížit emise CO2 o nejméně 40 % do roku 2030
současně s modernizací evropského hospodářství. Tři zastřešující cíle balíčku jsou: energetická
účinnost prioritou, globální leadership EU ve vývoji a využívání obnovitelných zdrojích energie
a spotřebitelé ve středu energetického trhu. Více informací naleznete zde.

ZÁZNAM Z KONFERENCE : SET PLAN 2016 - CEEC X (SK PRES)

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví v Radě EU
konala konference Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). Letošní ročník byl spojen
s desátým výročím Středoevropské energetické konference (Central European Energy
Conference, CEEC). Program byl věnován energetické bezpečnosti, vývoji nízkouhlíkových
technologií a využití VaVaI pro naplnění cílů klimatické dohody COP21 a identifikaci priorit
Energetické unie. Konference bezprostředně navazovala na zveřejnění tzv. Zimního energetického
balíčku (Winter energy package) s názvem Clean Energy for All Europeans – unlocking
Europe's growth potential, který identifikuje priority Energetické unie do r. 2030. Při
příležitosti konference byla vydána brožura o stavu transformace evropské energetiky
(Transforming the European Energy System through innovation: Integrated SET Plan
Progress in 2016).
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Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

INTELIGENTNÍ,

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA
BROŽURA INICIATIV SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives - JPI) představilo novou
brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále
poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci.
Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů.
Brožura a informační listy jsou dostupné zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN

VALNÁ HROMADA EUROPEAN GEOSCIENCES UNION 2017


Kdy: 23. 4. 2017 - 27. 4. 2017



Kde: Vídeň (Rakouskou)

Valná hromada European Geosciences Union se koná od 23. do 27. dubna 2017 ve Vídni. Valná
hromada EGU 2017 poskytne prostor pro diskuzi vědců z celého světa v oblasti geověd, zejména
vědcům na počátku jejich kariéry. EGU pokrývá všechny vědy o zemi, planetární a vesmírné vědy.
Termín pro zaslání abstraktů je 11. ledna 2017. Účast na akci je zpoplatněna. Více informací
naleznete zde.

BROŽURA INICIATIV SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

20

1. číslo, ročník 2017

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives - JPI) představilo novou
brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále
poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci.
Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů.
Brožura a informační listy jsou dostupné zde.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ - NOVÍ ČLENOVÉ HIGH LEVEL STEERING GROUP EIP PRO
SUROVINY

Evropská komise Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
(DG GROW) otevřela výzvu k předkládání žádostí na nové členy High Level Steering Group
Evropského inovačního partnerství (European Innovation Partnership - EIP) pro suroviny a jeho
operačních skupin. Celkem bude vybráno až 70 zástupců do řídící skupiny na vysoké úrovni (High
Level Steering Group). Operační skupiny jsou poradními orgány řídící skupiny a budou zahrnovat
až

180

vybraných

odborníků.

Organizace,

které

jsou

registrovány

v

Rejstříku

transparentnosti, mohou zaslat své návrhy do 31. ledna 2017. Více informací naleznete zde.

BYLA SPUŠTĚNA EVROPSKÁ INICIATIVA PRO LIDSKÝ BIOMONITORING (HBM4EU)

Dne 8. prosince 2016 byla během konference organizované v Bruselu v rámci slovenského
předsednictví v Radě EU oficiálně spuštěna Evropská iniciativa pro lidský biomonitoring
(HBM4EU). HBM4EU je společným projektem 26 zemí a Evropské komise, finančně podpořeným
z programu Horizont 2020, který proběhne v období 2016-2020. Hlavním cílem této iniciativy je
koordinace národních a EU iniciativ za účelem získání a propojení informací o vystavení obyvatel
EU chemickým látkám a možným dopadům tohoto vystavení na jejich zdraví. Výstupy projektu
poskytnout základ pro tvorbu EU politik.
Seznam organizací zapojených do projektu je dostupný zde.
Strategický dokument se seznamem vybraných chemických látek je dostupný zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

ZÁZNAM Z KONFERENCE SK PRES: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: A NEW AGENDA FOR
EUROPE´S CHALLENGES

Ve dnech 14. - 16. listopadu 2016 se v Bratislavě konala v rámci slovenského předsednictví
v Radě EU konference o výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd (Social Sciences and
Humanities: A New Agenda for Europe´s Challenges). Program a výstupy jsou k dispozici na
oficiálních stránkách konference.


Tisková zpráva SK PRES zde.



Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : IGLO PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI RP (MIGRATION TASK FORCE)

Dne 8. prosince 2016 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO pro implementační záležitosti RP.
Jako externí řečník vystoupila Laura Hetel (DG RTD), členka interní pracovní skupiny GŘ pro
výzkum migrace (Migration Task Force), jejímž posláním bylo zařadit téma do revidovaného
pracovního programu H2020 pro rok 2017 (viz prezentace níže) a dále koordinovat pokrytí
tématu v posledním pracovního programu 2018 – 2020. Ve stejné době vznikla také platforma
pro výzkum migrace (migration research platform), která slouží jako platforma a úložiště
poznatků výzkumu v oblasti SSH na téma migrace financovaného EK.


Prezentace Shaping an R&I Agenda on Migration: SC6 Work Programme 201617 and Next Steps



Záznam kanceláře CZELO

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

ZABEZPEČENÉ

SPOLEČNOSTI - OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
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AKČNÍ PLÁN PRO EVROPSKOU OBRANU : NA CESTĚ K VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO FONDU PRO
OBRANU

Dne 30. listopadu 2016 navrhla Evropská komise (EK) založení Evropského fondu pro obranu na
podporu efektivnějšího vynakládání prostředků členských států na obranu a na podporu inovací
v průmyslu. Záměr založit Evropský fond pro obranu poprvé oznámil předseda EK Jean-Claude
Juncker

v

září

2016

ve

svém

výročním

projevu

o

stavu

Unie.

Návrh Akčního plánu pro evropskou obranu obsahuje 3 opatření:
1. Vytvořit evropský fond pro obranu na podporu investic do společného výzkumu a vývoje
obranného vybavení a technologií. Navrhovaný fond by obsahoval dvě „okna“:
- okno pro výzkum na financování kooperativního výzkumu (např. elektronika, metamateriály,
šifrovací software nebo robotika) – na přípravnou akci pro obranný výzkum 2017-2020 by
celkem mělo být vynaloženo 90 milionů euro, na rok 2017 je vyčleněno 25 milionů euro, první
výzvy budou vyhlášeny na jaro 2017; záměrem EK je, aby po roce 2020 existoval samostatný
program pro obranný výzkum s ročním rozpočtem 500 milionů euro
Více na webu CZELO zde.
Tisková zpráva je dostupná zde.

ZÁZNAM Z AKCE K SC7: UNLOCKING INNOVATION – NOVEL SECURITY SOLUTIONS FOR CHANGING
THREATS

Ve dnech 8. – 9. 11. 2016 uspořádalo německé federální ministerstvo pro školství a výzkum
v Bruselu seminář s názvem „Secure societies: unlocking innovation – novel security solutions for
changing threats“.
Ve společenské výzvě 7 „zabezpečené společnosti“ programu H2020 je vyhrazen rozpočet ve výši
1.7 bilionu euro, který je určen k financování výzkumu v oblasti civilní bezpečnosti v období 20142020. Vzhledem k tomu, že H2020 je inovačně zaměřený program, bylo cílem semináře
zhodnotit, jak může průmyslové odvětví v Evropě využít kolaborativní výzkum k podpoře inovací
a přístupu na nové trhy. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI

ZÁZNAM Z AKCE : „SPREADING EXCELLENCE AND CROSSING THE INNOVATION DIVIDE "

Konference „Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide“, SECID 2016 se konala
dne 23. 11. 2016 v Bruselu v rámci slovenského předsednictví v Radě EU. Cílem konference bylo
prodiskutovat úlohu excelence v ERA a možnosti, které nabízí program Horizont 2020, Evropské
strukturální a investiční fondy (ESIF) a další národní a mezinárodní programy k překonání rozdílů
v oblasti VaVaI. Dále byly diskutovány nástroje Teaming, Twinning a ERA Chairs. Záznam
kanceláře CZELO naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

KONFERENCE EIT DIGITAL 2017


Kdy: 21. 3. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Znalostní a inovační společenství EIT Digital Evropské inovačního a technologické institutu
(European Institute of Innovation & Technology - EIT) pořádá 21. března 2017 druhý ročník
výroční konference, kde představí úspěchy ETI Digital a jeho úlohu při digitalizaci Evropy. V rámci
konference se také budou konat semináře a diskuze změřené na další výzvy digitální ekonomiky.
Konference rovněž poskytuje příležitost pro networking účastníků z nejrůznějších organizací
působících v této oblasti. Více informací naleznete zde.

NOVÁ ČLENKA SPRÁVNÍ RADY EIT

Dr. Ana Trbović ze Srbska byla jmenována Evropskou komisí novou členkou Správní rady
Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation and
Technology - EIT). Dr. Ana Trbović je děkankou Fakulty pro ekonomiku, finance a administraci
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(FEFA), Singidunum Univerzity a první členkou Správní rady EIT z kandidátské země. Další
informace jsou dostupné zde. Přehled všech členů Správní Rady zde.

EXPERTNÍ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE EIT

Závěry expertní skupiny na vysoké úrovni ustavené Evropskou komisí za účelem posouzení
fungování Evropského inovačního a technologické institutu (European Institute of Innovation &
Technology - EIT) byly projednány na zasedání správní rady EIT v Budapešti dne 8. prosince
2016. Doporučení se týkají celé řady témat např. příspěvek EIT k budoucím inovacím v EU
a jejich efektivnějšímu růstu, zapojení malých a středních podniků do Znalostních a inovačních
společenství (KIC) EIT, zajištění vzdělávacích programů nebo silnější úlohy správní rady EIT při
stanovování budoucí strategie pro EIT a jeho Znalostní a inovačních společenství. Více informací
naleznete zde a dokument zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA NOVOU VERZI AMGA

Evropská komise vydala dne 25. listopadu 2016 novou verzi Anotované modelové grantové
dohody (Annotated Model Grant Agreement - AMGA). Mezi hlavní změny patří vysvětlení výpočtu
osobních nákladů. Jsou zde také změny, které ovlivní ERC MGA - týkají se především
problematiky otevřeného přístupu k datům a procesu změny hostitelské instituce. Dokument
naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST

KONFERENCE "COPPICE FORESTS IN EUROPE: A TRADITIONAL NATURAL RESOURCE WITH GREAT
POTENTIAL "
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Kdy: 19. 6. 2017 - 21. 6. 2017



Kde: Limoges (Francie)

Závěrečná konference COST Akce EuroCoppice s názvem "Coppice Forests in Europe:
a traditional natural resource with great potential" se koná ve dnech 19. - 21. června 2017 ve
francouzském Limoges. Konference představí možnosti využití výmladkových ledů a výrobků,
přehled výsledků COST akce a součástí diskuse bude budoucnost výmladkových lesů v Evropě.
Více informací včetně registračních poplatků budou dostupné zde.

VÝZVA COST

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro
evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, informoval, že předpokládá
následující uzávěrku pro předkládání návrhů na nové Akce COST 7. září 2017. Více informací
naleznete zde.

COST POSÍLÍ PODPORU PRO VÝZKUMNÍKY Z TZV . INCLUSIVENESS TARGET COUNTRIES

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro
evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu oznámil, že posílí podporu pro
výzkumné pracovníky z tzv. Inclusiveness Target Countries. Výbor vyšších úředníků (Committee
of Senior Officials - CSO) zahájil řadu nových opatření ve prospěch začleňování cílových zemí
(Inclusiveness Target Countries - ITC). CSO stanoví závazný minimální počet účastníků
z ITC zemí jako součást nových opatření s cílem zajistit větší zapojení těchto výzkumných
pracovníků při přípravě Akcí COST. Podporuje rovněž výzkumníky z ITC zemí, aby zastávali
vedoucí pozice v Akcích COST. Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
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EUA VÝROČNÍ KONFERENCE 2017


Kdy: 6. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Bergen (Norsko)

Výroční konference EUA (Evropská asociace univerzit - European University Association) 2017
s tématem "Autonomie a svobody: budoucí udržitelnost vysokých škol" se bude konat v norském
Bergenu ve dnech 6. a 7. dubna 2017. Konference se zaměří na univerzitní autonomii
a akademické svobody v evropském kontextu poznamenaném politickými, hospodářskými
a společenskými výzvami. Účast na konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA

MARY O'CONNELL HOSTEM SCIENCE CAFÉ

Dne 22. listopadu 2016 se v Bruselu konal čtvrtý debatní večer Science Café. Pozvání
organizátorů

(kancelář

CZELO,

České

centrum

v

Bruselu,

zastoupení

Jihomoravského

a Plzeňského kraje) tentokrát pozvání přijala uznávaná molekulární bioložka Mary O'Connell.
Tématem Science Café byla lidská imunita a vědecká mobilita. Mary O'Connell se dlouhodobě
věnuje problematice dědičné informace a její modifikace ve vztahu k chorobám imunitního
systému. Její výzkumná skupina se zabývá tím, jak dokáže tělo na úrovni RNA, tedy ribonukleové
kyseliny, rozpoznat samo sebe. Před příchodem na Středoevropský technologický institut
Masarykovy univerzity (CEITEC), který umožnil projekt ERA Chair, působila na předních světových
výzkumných institucích jako Albert Einstein College of Medicine v New Yorku nebo Massachusetts
Institute of Technology (MIT) v Cambridge u Bostonu. Je spoluautorkou desítek článků
v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech a autorkou řady kapitol ve významných
publikacích. Mimo výzkumných aktivit se věnuje neziskové práci a spoluvytváří webové stránky
neziskové organizace GE&NE Africa, které budou fungovat podobně jako seznamka. Africké
univerzity přes ně budou hledat výzkumníky a akademické pracovníky, kteří by u nich krátkodobě
přednášeli v požadovaných kurzech.
Foto: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
POZIČNÍ DOKUMENTY KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ H2020 A PRVNÍ DOPORUČENÍ K PODOBĚ
9.RP - AKTUALIZACE

V souvislosti s veřejnou konzultací ke střednědobému hodnocení programu Horizont 2020,
kterou Evropská komise spustila dne 20. 10. 2016 a do které je možné zasílat individuální,
institucionální či národní vyjádření do 15. 1. 2017, probíhá na všech úrovních evropského VaVaI
živá debata nejen o implementaci programu H2020, ale také se objevují první návrhy na následný
9. rámcový program (FP9). Příspěvky budou mj. sloužit jako podkladový materiál expertní
skupině na vysoké úrovni pro hodnocení dopadu evropských programů pro podporu VaVaI (High
Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes), kterou EK
ustavila v rámci procesu hodnocení a jíž předsedá Pascal Lamy. Výstupy konzultace budou rovněž
orientovat směřování 9.RP. Níže naleznete seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů
jednotlivých stakeholderů. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Střednědobé hodnocení H2020 (Interim Evaluation of Horizon 2020) / 9. rámcový
program (Framework Programme 9)
ORGANIZACE / ZEMĚ

DOKUMENT

Evropská síť regionů pro výzkum a inovace ERRIN

link

Asociace národních výzkumných organizací a poskytovatelů financí pro výzkum
Science Europe

link

Sdružení evropských škol pro pokročilé technické vzdělávání a výzkum CESAER

link

Liga evropských výzkumných univerzit LERU

link

Evropský hospodářský a sociální výbor EESC

link

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO

link

EuroScience

link
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Projekt národních kontaktních pracovníků NCP Academy

link

Dánské univerzity

link

CREODK

link

Norsko

link

Asociace evropských univerzit EUA (Europena Universities Alliance)

link

Rakouský FP9 Think Tank

link

Italská národní rada pro výzkum CNR

link

Net4society

link

Asociace pro soceioekonomické a humantivní vědy EASSH

link

JMENOVÁNÍ ČLENŮ EXPERTNÍ SKUPINY PRO HODNOCENÍ DOPADU EVROPSKÝCH PROGRAMŮ NA
PODPORU

V A VA I

Dne 29. listopadu 2016 oznámila Evropská komise jména 11 členů expertní skupiny na vysoké
úrovni pro hodnocení dopadu evropských programů pro podporu VaVaI (High Level Group on
maximising the impact of EU Research and Innovation programmes), kterou EK ustavila v rámci
procesu střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 a jíž předsedá Pascal Lamy, bývalý
generální ředitel Světové obchodní organizace a emeritní předseda institutu Jacquese Delorse.
Podrobnosti naleznete zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH PODNIKŮ V RÁMCI
PROGRAMU

HORIZONT 2020
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Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ke společným podnikům působícím v rámci
programu Horizont 2020 s cílem vyhodnotit jejich implementaci v období 2014-2016.
Prostřednictvím online dotazníku se lze vyjádřit k 7 společným podnikům: Bio-based Industries
(BBI), Clean Sky 2 (CS 2), Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL),
Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2), Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), Single European
Sky ATM Research (SESAR) a Shift2Rail. Výstupy online konzultace budou součástí
střednědobého hodnocení společných podniků v H2020 a střednědobého hodnocení celého
programu H2020. Konzultace bude probíhat do 10. března 2017. Více informací a odkaz na online
dotazník naleznete zde.

DRUHÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROGRAMU HORIZONT 2020

Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu programu Horizont 2020, která shrnuje
data dostupná k doposud uzavřeným výzvám v letech 2014 a 2015, a poskytuje tak přehled
dosavadní implementace programu H2020. Výstupy každoročních monitorovacích zpráv budou
součástí střednědobého a ex-post hodnocení H2020.
Hlavní závěry:
• celkem bylo během 2014 a 2015 podáno 275,841 žádostí, přičemž jejich počet meziročně
narostl o 23.9 %
• celková křivka úspěšnosti za roky 2014 a 2015 je 13 %
• více než 39 % žádostí podaly univerzity, 35.2 % pocházelo ze soukromého sektoru, 18.4 % z
výzkumných organizací a 3.5 % z veřejných institucí
• v pilířích LEIT a SC bylo dosaženo cíle, aby byly příjemcem alespoň 20 % financování MSP;
celkově MSP získaly 23,7 % financování a byly zapojeny do 27,6 % projektů
• během 2014 a 2015 bylo 69.8 % nováčků ze soukromého odvětví, z čehož 68.9 % byly MSP
(62.4 % v 2014 a 69.6 % v 2015)
• MSP celkem podaly necelých 20 500 projektových návrhů (8,564 v 2014 a 11,932 v 2015);
průměrná křivka úspěšnosti Nástroje pro MSP byla 7.5 % (9.1 % v 2014 a 6.4 % v 2015)
• průměrná doba pro udělení grantu v těchto dvou letech byla 201.7 dní (216.6 v 2014, 184.9 v
2015); v FP7 to bylo průměrně 303 dní
Celá zpráva je dostupná zde.
Brožura 'H2020: two years on' je dostupná zde.
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ROZPOČET PRO H2020 NAVÝŠEN O 50 MILIONŮ EUR

Dne 1. prosince 2016 schválil Evropský parlament nový rozpočet pro rok 2017. Rozpočet pro
Horizon 2020 byl pro rok 2017 navýšen o 50 milionů eur, rozpočet pro H2020 tak momentálně
činí 10,35 miliard eur. Tisková správa EP je dostupná zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO VÝZKUMU
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION OUTLOOK 2016

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Development OECD) zveřejnila 8. prosince 2016 výhledovou studii v oblasti vědy, technologie a inovací (OECD
Science, Technology and Innovation Outlook 2016). OECD očekává, že budoucí programy
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací budou významně ovlivněny tzv. megatrendy v souvislosti
s měnícím se světem a výzvami, s kterými se bude společnost vyrovnávat jako je stárnutí
populace, ekologické výzvy, klimatická změna, ubývající přirozené a nerostné zdroje a zároveň
narůstající neutěšená politická situace spojená s migrací obyvatel. Snížení financování vědy
a výzkumu by ovšem zpomalilo vývoj inovací, které pro takové globální výzvy hledají řešení.
Dokument je dostupný zde, profil České republiky zde a záznam Kanceláře CZELO zde.

POLITIKA

VAVAI

/

EVROPSKÝ

VÝZKUMNÝ

PROSTOR

/

MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE
ZÁZNAM Z AKCE : IGLO OPEN SPECIAL „TAKING STOCK OF INTERNATIONAL COOPERATION IN
HORIZON 2020“
Dne 17. listopadu 2016 uspořádala nizozemská styčná kancelář NethER setkání IGLO Open
Special na téma „Taking stock of International Cooperation in Horizon 2020“. Akce se konala
v návaznosti na zveřejnění druhé zprávy Evropské komise k implementaci Strategie pro
mezinárodní spolupráci přijaté v září 2012 a na zveřejnění aktualizované cestovní mapy. Záznam
kanceláře CZELO naleznete zde.
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ
ZDROJE
ZÁZNAM Z AKCE : SCIENCE EUROPE - POSTDOKTORÁLNÍ A MEZISEKTOROVÉ PROGRAMY

Dne 5. 10. 2016 pořádalo sdružení Science Europe (evropští poskytovatelé financí pro VaVaI
a výzkumné organizace) v Bruselu seminář ke kariérám výzkumníků (Researcher’s Careers:
Postdoctoral Schemes and Intersectoral Mobility Schemes). Na semináři byly představeny
výsledky celoevropské komparativní studie národních postdoktorálních a mezisektorových
programů pro výzkumníky. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ

BROŽURA INICIATIV SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives - JPI) představilo novou
brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále
poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci.
Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů.
Brožura a informační listy jsou dostupné zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS

NOVÉ MODELY PUBLIKOVÁNÍ VE VAVAI (SWISS SCIENCE BRIEFING)


Kdy: 26. 1. 2017



Kde: Brusel (Belgie)
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Dne 26. ledna 2017 organizuje Stálá mise Švýcarska při EU společně se švýcarskou styčnou
kancleáří pro výzkum, vzdělávání a inovace (SwissCore) seminář na téma vývoje publikačních
modelů ve VaVaI směrem k reproduktibilitě výsledků výzkumu a spolupráci. Seminář 'Swiss
Science Briefing: Towards a new generation of publishing models: fostering reproducibility and
collaboration' bude věnovaný řešení překážek v tomto vývoji, jakými jsou v současné době
nemožnost či složitost opětovného využití vědeckýh dat, jejich nedostupnost a fragmentovaná
a omezená komunikace a diseminace. Podrobnosti naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ

EIP-AGRI WORKSHOP "DATA SHARING"


Kdy: 4. 4. 2017 - 5. 4. 2017



Kde: Bratislava (Slovensko)

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership Agriculture
and Innovation - EIP-AGRI) organizuje v Bratislavě ve dnech 4. - 5. dubna 2017 workshop
"Sdílení dat: zajištění spravedlivého rozdělení přínosů digitalizace v zemědělství". Odborníci,
inovátoři, IT vývojáři, zemědělci, lesníci, poradci, výzkumní pracovníci a další jsou zváni k účasti
na diskuzi zaměřené na modely umožňující efektivní sdílení dat. Další informace naleznete zde.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ - NOVÍ ČLENOVÉ HIGH LEVEL STEERING GROUP EIP PRO
SUROVINY

Evropská komise Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
(DG GROW) otevřela výzvu k předkládání žádostí na nové členy High Level Steering Group
Evropského inovačního partnerství (European Innovation Partnership - EIP) pro suroviny a jeho
operačních skupin. Celkem bude vybráno až 70 zástupců do řídící skupiny na vysoké úrovni (High
Level Steering Group). Operační skupiny jsou poradními orgány řídící skupiny a budou zahrnovat
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až

180

vybraných

odborníků.

Organizace,

které

jsou

registrovány

v

Rejstříku

transparentnosti, mohou zaslat své návrhy do 31. ledna 2017. Více informací naleznete zde.

ANALÝZA ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH INOVACE VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Evropské inovační partnerství v oblasti vodního hospodářství (European Innovation Partnerships EIP Water) zveřejnilo svou druhou analýzu sítí, center, klastrů a partnerství, které jsou aktivní
v oblasti inovací ve vodním hospodářství. Zpráva se skládá ze dvou částí: první částí nabízí pohled
na základě zkušeností z těchto organizací a druhá část se zaměřuje na charakter těchto
organizací. Zpráva také poskytuje informace ohledně vzniku a řízení těchto organizací a klíčové
faktory úspěchu. Analýza zahrnuje 65 organizací, které jsou uvedeny na EIP Water
Marketplace. Dokument je dostupný ke stažení zde.

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