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INFORMACE Z OP VVV
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil další plánované výzvy.
Níže

uvádíme

přehled

otevřených

výzev

a

harmonogram termínů PS UP, který vznikl z důvodu
potřeby koordinace podávání projektových žádostí.
V harmonogramu, prosíme, věnujte pozornost zejména
sloupci Termín předání projektové žádosti PS UP
k zajištění elektronického podpisu. Jedná se o datum, které je nutné dodržet, neboť
formální kontrola všech náležitostí i elektronické podepisování projektové žádosti,
včetně příloh, jsou z časového hlediska náročné. V případě jakýchkoliv dotazů nás
kontaktujte, rádi Vám vyjdeme vstříc.

1

2. číslo, ročník 2016

Výzva

Excelentní
výzkum

Číslo
výzvy

Zpřístupnění
Ukončení
příjmu
příjmu žádostí
žádostí o
o podporu dle
podporu
textu výzvy

21. ledna 2016 14. března 2016

21. ledna 2016 24. března 2016

http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-011-rozvojklicovychkompetenci-v-ramci

9. února 2016

10. června 2016

Rozvoj výzkumně
zaměřených
studijních
programů
v prioritní ose 2
OP VVV
02_16_018

8. února 2016

2. září 2016

Výzkumné
infrastruktury
pro vzdělávací
účely – budování
či modernizace

02_16_017

8. února 2016

1. září 2016

ERDF výzva pro
vysoké školy
v prioritní ose 2
OP VVV

02_16_016

5. února 2016

31. srpna 2016

8. února 2016

30. srpna 2016

Výzkumné
infrastruktury v
prioritní ose 1 OP
VVV
02_16_013
Gramotnosti v
prioritní ose 3 OP
VVV
02_16_012
Rozvoj klíčových
kompetencí v
rámci oborových
didaktik
průřezových
témat a
mezipředmětovýc 02_16_011

Odkaz na výzvu

http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-019-excelentni27. května 2016 vyzkum
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzvy-c-0216-018-rozvojvyzkumnezamerenych19. srpna 2016
studijnich
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzvy-c-0216-017-vyzkumneinfrastruktury-pro18. srpna 2016
vzdelavaci
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-016-erdf-vyzva17. srpna 2016
pro-vysoke-skoly
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-015-esf-vyzva*nerelevantní
pro-vysoke-skoly
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-014-budovaniexpertnich-kapacit3. března 2016
transfer
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-013-vyzkumne19. května 2016 infrastruktury
http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0229. února 2016 16-012-gramotnosti

02_16_019

ESF výzva pro
vysoké školy
02_16_015
Budování
expertních
kapacit – transfer
technologií v
prioritní ose 2 OP
VVV
02_16_014

Termín
předání
projektové
žádosti PS UP
k zajištění
elektronickéh
o podpisu

27. ledna 2016 17. března 2016

25. ledna 2016 2. června 2016

*nerelevantní

2

2. číslo, ročník 2016

h vztahů v
prioritní ose 3 OP
VVV

Budování kapacit
pro rozvoj škol I.
v prioritní ose 3
OP VVV

02_16_010

21. ledna 2016 3. března 2016

http://www.msmt.c
z/strukturalnifondy-1/vyzva-c-0216-010-budovanikapacit-pro-rozvojskol-i

18. února 2016

* Počet předkládaných projektů je omezen výzvou. Příprava projektu je řízena na centrální úrovni UP.

INFORMACE Z OP VVV – PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_019 EXCELENTNÍ VÝZKUM
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 8. února 2016 výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v
prioritní ose 1 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 10. června 2016.
Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního
charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje
dosažení

mezinárodně

konkurenceschopné

kvality

výzkumu

z

hlediska

jeho

originality
a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory
výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického
vybavení.
Více

na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-

vyzkum a na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/upresneni-prijmu-zadostivyzev.
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_018 ROZVOJ VÝZKUMNĚ ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně
zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. února 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 2. září 2016.
Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím
rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ
a priority RIS3 strategie. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí
doktorský studijní program.
Více

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-

vyzkumne-zamerenych-studijnich a

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/upresneni-prijmu-zadosti-vyzev.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_017 VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVACÍ
ÚČELY – BUDOVÁNÍ ČI MODERNIZACE
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury
pro vzdělávací účely – budování či modernizace v prioritní ose 2 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. února 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 1. září 2016.
Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních
programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii
zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně
podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem.
Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.
Více

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-

infrastruktury-pro-vzdelavaci a

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/upresneni-prijmu-zadosti-vyzev.
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_016 ERDF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké
školy v prioritní ose 2 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. února 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 30. srpna 2016.
Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci
SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované
z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a
investičně náročného vybavení.
Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzvapro-vysoke-skoly a na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/upresneni-prijmuzadosti-vyzev.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_015 ESF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy
v prioritní ose 2 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. února 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 30. srpna 2016.
Více

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-

pro-vysoke-skoly a na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/upresneni-prijmuzadosti-vyzev.
Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých
strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení
jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích
dovedností studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky

znevýhodněných

skupin a z etnických minorit na vysokoškolském

vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a
jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality
strategického řízení vysoké školy.
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Dovolujeme si informovat, že seminář PS UP k výše uvedeným výzvám (č. 15-18) se bude konat
v měsíci březnu. Termín, místo a podrobné informace budou zaslány prostřednictvím
hromadného

e-mailu

UPOL.

Doporučujeme

také

sledovat

stránky

www.psup.cz.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_013 VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 25. ledna 2016 výzvu č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury
v prioritní ose 1 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 25. 1. 2016.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. června 2016.
Více

na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-

infrastruktury.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_012 GRAMOTNOSTI
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_012 Gramotnosti v prioritní
ose 3 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 21. ledna 2016.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. března 2016.
Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-012-gramotnosti.
VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_011 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V RÁMCI
OBOROVÝCH DIDAKTIK, PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A MEZIPŘEDMĚTOVÝCH VZTAHŮ
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových
kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní
ose 3 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 21. ledna 2016.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 24. března 2016.
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Více

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-011-rozvoj-

klicovych-kompetenci-v-ramci.
VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 02_16_010 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_010 Budování kapacit pro
rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy:
21. ledna 2016.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 3. března 2016.
Více

na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-

kapacit-pro-rozvoj-skol-i.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE TAČR GAMA

Technologická

agentura

České

republiky

(dále

jen

poskytovatel) vyhlásila dne 28. ledna 2016 třetí veřejnou
soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen
veřejná

soutěž)

pro

Program

aplikovaného

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program
GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků poskytovatele za účelem
naplňování cílů Programu GAMA.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o
způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
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Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 1. 2016 a končí dnem 16. 3. 2016 v níže uvedené hodiny:
Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.
Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod.
prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do
23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
Uchazeč

musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému

dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení
podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky
poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v
datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – NÁVRH
PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové
schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná
soutěž – program GAMA, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/
DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace



Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče



Příručka pro uchazeče GAMA PP1, 3. veřejná soutěž



Smlouva o poskytnutí podpory



Rozhodnutí o poskytnutí podpory



Všeobecné podmínky



Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://www.tacr.cz/hesk/
v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické
dotazy nebudou zodpovídány.
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K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k
veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.

CENA SANOFI 2016
Cenu Sanofi za farmacii (dříve nazývanou Cena za
výzkum
pořádají

ve

farmaceutických

Francouzské

vědách)

velvyslanectví

společně
v

České

republice a společnost Sanofi. Jedná se o ocenění
výzkumných prací českých studentů doktorských
studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie.
Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak
dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.
Slavnostní předání Cen Sanofi za farmacii 2016 se uskuteční dne 22. června 2016 na recepci
v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence JeanPierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan
profesor

Jean-Marie

Lehn,

nositel

Nobelovy

ceny

za

chemii

za

rok

1987.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže
o Cenu Sanofi za farmacii. Níže jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat,
a taktéž průběh výběrového řízení.
Instituce zapojené do projektu udílení Ceny Sanofi za farmacii
Do soutěže o „Cenu Sanofi za farmacii“ mohou své studenty přihlásit všechny vysokoškolské
instituce akreditované kudělovaní vědeckého titulu „doktor“. Musí pouze z kruhu svých
přednášejících vědců určit koordinátora projektu a jeho jméno sdělit vědeckému oddělení
Francouzského velvyslanectví v České republice nejpozději 26. února 2016.
Kritéria volitelnosti účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR
splňující následující podmínky:
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- jsou české národnosti a musí být ve věku do 30 let
- mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a jsou držiteli vysokoškolského
titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr. nebo PharmDr.
- jsou zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do
projektu udělování Cen Sanofi za farmacii
- nebo již svou doktorandskou disertační práci obhájili, a to v období po 1. lednu 2016
- v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost Sanofi ani pro žádnou její
dceřinou společnost či pobočku
- mají přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodní časopise, anebo jim tam již alespoň jeden
vědecký článek vyšel.
Úloha koordinátora
Koordinátor projektu Ceny Sanofi za farmacii 2016 má za úkol uspořádat výběr nejlepších
uchazečů z řad studentů zapsaných na dané vysokoškolské vzdělávací instituci (aniž by opomněl
studenty pracující v ústavech Akademie věd ČR). Tito kandidáti pak budou příslušnou vysokou
školou či univerzitou přihlášeni do celostátního finále soutěže. Koordinátor prověří, že jednotliví
uchazeči splňují podmínky účasti v soutěži. Následně vědeckému oddělení Francouzského
velvyslanectví
v České republice sdělí jména a kontaktní údaje – osobní i pracovní – všech kandidátů
přihlášených do soutěže za jeho vysokoškolské vzdělávací zařízení, a to nejpozději do 18. března
2016.
Přihlášky do celostátního finále soutěže
Kandidáti vybraní jednotlivými vysokými školami a univerzitami, které se projektu účastní, musí
Francouzskému velvyslanectví v ČR (vědeckému oddělení) doručit kompletní dokumentaci
přihlášky do soutěže nejpozději do 8. dubna 2016. Součástí přihlášky musí být i následující
dokumenty sepsané buď v angličtině, nebo ve francouzštině:
- životopis o maximální délce dvou stran obsahující kontaktní údaje studenta (osobní i pracovní)
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- souhrnná zpráva o maximální délce pěti stran, včetně ilustrací, představující výzkumnou činnost
uchazeče a perspektivy jejího využití v praxi
- stručný výtah základních informací z výše uvedené souhrnné zprávy o maximální délce půl
stránky v angličtině (nebo ve francouzštině) a v češtině
- seznam publikační činnosti uchazeče a kopie vyšlého článku (popřípadě vyšlých článků) či
přijatého k publikaci
- doporučující dopis sepsaný vědeckým vedoucím uchazeče představující jak studenta, tak jeho
výzkumnou práci.
Finanční dotace na Cenu Sanofi 2016
1. cena: 50 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
2. cena: 30 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
3. cena: 20 000,- Kč
Tato stáž se musí uskutečnit v některé z francouzských výzkumných laboratoří, a to nejdéle do
konce roku 2016. Přičemž výběr vědeckého pracoviště, v němž student stáž uskuteční, plně záleží
na něm.
Podrobné informace najdete zde: www.ifp.cz/Cena-Sanofi-2016.

VÝZVA K PODÁNÍ RAKOUSKO-ČESKÝCH NÁVRHŮ PROJEKTŮ
V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU

Skupina

grantových

projektů

grantové

projekty

hodnocené

mezinárodní
na principu

Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura
pro vědu

Fonds

zur

Förderung

der

wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR)
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vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů
základního výzkumu.
Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy,
přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí
být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA)
principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh
projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury,
k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými
procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují
příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.
Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2016 s počátkem řešení projektů
v roce 2017 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek
lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2016, konec lhůty pro podávání návrhů
projektů je 18. března 2016. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR
na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního
výzkumu v následujících oborech:
1. technické vědy
2. vědy o neživé přírodě
3. lékařské a biologické vědy
4. společenské a humanitní vědy
5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy
ROZPOČET NAVRHOVANÉHO PROJEKTU

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu
s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou
ke stažení zde.
ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou
stranu je podáván FWF nejpozději do 18. března 2016, a to v souladu s pravidly podání
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projektu FWF, které jsou ke stažení zde: application guidelines of the FWF stand-alone
projects/Einzelprojekte.
Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace
následujícího charakteru:
- Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
- Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
- Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského). Veškeré
formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF:
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationaleprogramme/joint-projects-era-net-calls/.
Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR elektronickou formou:


kopii navrhovaného projektu,



českou část návrhu rozpočtu



doklady k prokázání způsobilosti

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle § 18 odst. 2 písm. c), d), f) a g)
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků

a o změně

některých

souvisejících

zákonů

(zákon

o podpoře

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR
čestné

prohlášení,

jehož

formulář

je ke stažení

zde

https://gacr.cz/mezinarodni-

aktivity/la-spoluprace/ .
Dále účastník předloží dle ust. § 18 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 18 odst. 4 písm. c) zákona
č. 130/2002 Sb. výpis z Rejstříku trestů, přičemž v případě právnických osob se prokazuje
u těchto osob a současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo
jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena
stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích).
Oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti
uchazeči,

kteří

nejsou

veřejnou

vysokou

školou

nebo

veřejnou

výzkumnou

institucí,

a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (např. zakládací
nebo zřizovací listina nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z veřejného
rejstříku); vyžaduje-li řešení grantového projektu případně kopii oprávnění podle zvláštního

13

2. číslo, ročník 2016

právního předpisu, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez
ohledu na právní formu. (Například v případě, že řešení grantového projektu vyžaduje „oprávnění
k používání pokusných zvířat“ uchazeč musí v době podání návrhu dodat „oprávnění k používání
pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) s platností minimálně do začátku
řešení projektu).
Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s § 14 odst. 3 písm.
e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.
V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné
zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.
Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit,
budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit
devět projektů.
FAQ a KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR
písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách na tel.: 227 088 841.
Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji
řešené dotazy, viz příloha této zprávy.
Přílohy


FAQ_Lead_Agency 2017



Celá výzva zde.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 1. 2016 až 14. 2.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

VÝSTUPY ZE SEMINÁŘE ERA IN ACTION – DOPORUČENÍ PRO EK
Dne 18. listopadu 2015 uspořádala síť IGLO odborný seminář věnovaný zkušenostem s
hodnocením projektů H2020 a přípravě Grantové dohody (Grant Agreement). Kancelář CZELO se
na semináři aktivně podílela a přizvala rovněž dva experty z ČR (zástupkyně Masarykovy
univerzity a ČEZ Distribuce a.s.). Program semináře naleznete zde. Výstupem semináře je souhrn
doporučení Evropské komisi a návrhy, jakým způsobem zlepšit proces hodnocení projektových
návrhů
v programu Horizont 2020 a přípravu grantové dohody. Dokument s doporučeními naleznete zde.

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020
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KONFERENCE OPEN SCIENCE (NL PRES)


Kdy: 4. 4. 2016–5. 4. 2016



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

Ve dnech 4. až 5. dubna 2016 se v Amsterdamu v rámci nizozemského předsednictví koná
konference na téma Open Science – otevřenému přístupu k datům výzkumu, zejména
financovanému z veřejných prostředků. Open Science je nejen jednou z klíčových priorit
nizozemského předsednictví, ale také významnou iniciativou evropského komisaře pro výzkum
a inovace C. Moedase. On-line registrace je přístupná zde. Více informací zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
E -IRG

WORKSHOP "PROGRESS OF THE E -INFRASTRUCTURE COMMONS"



Kdy: 9. 3. 2016



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

e-IRG Workshop "Progress of the e-infrastructure commons" se koná v holandském Amsterdamu
dne 9. března 2016. Diskuse bude zaměřena na integraci a interoperabilitu mezi einfrastrukturami, jejich organizaci a modely financování na národní a evropské úrovni. E-IRG je
strategickým orgánem pro usnadnění integrace v oblasti evropských e-infrastruktur a
souvisejících služeb. Více informací naleznete zde.
ZPRÁVA SCIENCE EUROPE K VÝZKUMNÝM INFRASTRUKTURÁM

Asociace Science Europe, která sdružuje evropské poskytovatele financí na podporu výzkumu
(European Research Funding Organizations) a organizace provádějící výzkum (Research
Performing Organizations) zveřejnila zprávu zaměřenou na strategické priority, financování
a panevropskou spolupráci výzkumných infrastruktur. Zpráva se zaměřuje roli výzkumných
infrastruktur v evropském výzkumném prostoru (ERA), plánování, financování a spolupráci
vědeckých výzkumných zařízení v Evropě. Zpráva rovněž poukazuje na rozhodnutí nezbytná pro
výstavbu a provoz výzkumných infrastruktur na národní, evropské nebo světové úrovni a
obsahuje 15 doporučení pro jejich financování a provoz. Kompletní text naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
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SYMPOZIUM „WOOD PRODUCTS INDUSTRIES IN FUTURE BIO-ECONOMY BUSINESS“


Kdy: 7. 4. 2016 až 8. 4. 2016



Kde: Lahti (Finsko)

Sympozium „Wood Products Industries in Future Bio-economy Business“ se koná 7. a 8. dubna
2016 ve finském Lahti. Zaměřuje se na tato témata: význam výrobků ze dřeva a dřevozpracující
průmysl v Evropské bioekonomice, nové příležitosti pro podnikání, trhy, výrobky, služby a
dřevěné konstrukce, důsledky evropských strategických procesů a vytváření sítí na evropské
úrovni mezi zástupci státní správy, dřevařských průmyslových odvětví a společností. Tématem
bude rovněž financování výzkumu v dané oblasti. Více informací naleznete zde.
KONFERENCE „BIOECONOMY UTRECHT 2016“


Kdy: 12. 4. 2016 až 13. 4. 2016



Kde: Utrecht (Nizozemí)

Konference „Bioeconomy Utrecht 2016“ se koná 12. až 13. dubna 2016 v holandském Utrechtu.
Konference je součástí aktivit v rámci Evropské strategie pro bioekonomii a akčního plánu této
strategie. Diskuze bude důležitým vstupem pro další směřování evropské bioekonomie a její
budoucnost. Vyhodnocení strategie a další směřování bude aktualizováno v roce 2016 Evropskou
komisí. Více informací naleznete zde.
KONFERENCE „EUROPEAN G EOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY 2016“


Kdy: 17. 4. 2016 až 22. 4. 2016



Kde: Vídeň (Rakousko)

Konference „European Geosciences Union General Assembly 2016“ se koná ve dnech 17. až 22.
dubna 2016 v rakouské Vídni. Valné shromáždění European Geosciences Union (EGU) umožní
diskuzi vědců z celého světa ve všech oblastech výzkumu zaměřené na Zemi, planetární a
vesmírné vědy. EGU si klade za cíl vytvořit fórum, kde výzkumníci zejména na počátku své kariéry
mohou prezentovat své výsledky a diskutovat je s odborníky ve všech oblastech geověd. Více
informací naleznete zde.
INFORMAČNÍ DEN BBI JU 2016


Kdy: 21. 4. 2016
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Kde: Brusel (Belgie)

Informační den Bio-Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) 2016 se koná dne 21. dubna
2016 v Bruselu. Cílem informačního dne je prezentovat výzvu k předkládání návrhů BBI JU 2016
včetně tipů na přípravu úspěšného projektového návrhu, pravidel výzvy a způsobu předkládání
návrhů. V rámci akce bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi k výzvě a networking.
Účastníci budou rovněž seznámeni s možnostmi financování projektů z příslušných národních
a mezinárodních zdrojů a synergiemi mezi BBI JU a dalšími iniciativami. BBI je PPP mezi
Evropskou unií a Bio-Based Industries Consortium. Více informací naleznete zde.
PARTNERSKÁ BURZA K TÉMATŮM KLÍČOVÝCH A VZNIKAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ (KETS) V OBLASTI
NMBP


Kdy: 12. 5. 2016



Kde: Mohuč (Německo)

Dne 12. května 2016 se v německém městě Mohuč (Mainz) uskuteční partnerská burza k
tématům NMBP pracovního programu Horizont 2020 na období 2016–2017. Účastníci budou mít
možnost získat užitečné kontakty a navázat partnerství do přípravy projektových návrhů. Více
informací, včetně registrace, naleznete na stránce zde.
10. GEO EUROPEAN PROJECTS WORKSHOP


Kdy: 31. 5. 2016 až 2. 6. 2016



Kde: Berlín (Německo)

Ve dnech 31. května až 2. června 2016 se v Berlíně koná 10. ročník konference GEO European
Projects Workshop na téma pozorování Země. Důležitým tématem konference bude Strategický
plán pro implementaci Globální soustavy systémů pozorování Země (GEOSS), který bude spuštěn
během kalendářního roku 2016. Na programu však budou i další evropské iniciativy související se
soustavou GEOSS. Konferenci spolupořádá Evropská komise, Federální ministerstvo pro dopravu
a digitální infrastruktury SRN a Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and
Biodiversity Science. Bližší informace zde.

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE 2016: CREATING A SMART EUROPE
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Kdy: 22. 6. 2016 až 24. 6. 2016



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

Ve dnech 22. až 24. června 2016 se v Amsterdamu (Nizozemí) uskuteční v rámci nizozemského
předsednictví v Radě EU konference věnovaná průmyslovým technologiím – technologiím výroby,
materiálům, nanotechnologiím, biotechnologiím a digitalizaci v Evropě. Konference, která se klade
za cíl přilákat na 1200 účastníku, bude příležitostí pro všechny zainteresované subjekty z oblastí
výzkumu, průmyslu, vzdělávání, státní správy a dalších, diskutovat nad prioritami k posílení
evropského průmyslu jako takového. Více informací, včetně programu a registrace, bude
postupně zveřejňováno na stránce konference zde.
BBI JU PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2016

Bio-Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) zveřejnilo svůj pracovní plán na rok 2016
s informacemi o tématech a rozpočtu pro letošní výzvu pro překládání projektových návrhů.
Dokument nastiňuje podrobnosti prioritní výzkumných a inovačních aktivit výzvy pro předkládání
návrhů v roce 2016 (včetně 26 témat) a také další činnosti a odhadované výdaje na rok 2016.
Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů se očekává 18. dubna 2016 s termínem uzávěrky do
15. září 2016. BBI je PPP mezi Evropskou unií a Bio-Based Industries Consortium. BBI JU
pracovní plán naleznete zde. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
EUREKA INNOVATION WEEK 2016


Kdy: 26. 4. 2016 až 29. 4. 2016



Kde: Stockholm (Švédsko)

Ve dnech 26. až 29. dubna 2016 pořádá ve Stockholmu sekretariát EUREKA v rámci švédského
předsednictví akci s názvem Týden inovací (EUREKA Innovation Week 2016). Na programu bude
kromě vývoje klastrů EUREKA také mezinárodní spolupráce s Kanadou, Jižní Koreou a JAR,
zvláštní tematické zaměření bude věnováno 'Smart Cities – Sustainable and Attractive
Communities'.
V rámci týdne bude několik samostatných partnerských burz (B2B). Další informace a registrační
formulář naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
VÝROČNÍ KONFERENCE SPOLEČNOSTI PRO VETERINÁRNÍ EPIDEMIOLOGII A PREVENCI


Kdy: 16. 3. 2016 až 18. 3. 2016



Kde: Elsinore (Dánsko)

Výroční konference Společnosti pro veterinární epidemiologii a prevenci (Society for Veterinary
Epidemiology and Preventive Medicine, SVEPM) se koná 16. až 18. března 2016 v dánském
Elsinore. SVEPM sdružuje evropské výzkumníky v oblasti epidemiologie, zdraví zvířat, ekonomy a
odborníky na veterinární veřejné zdraví. Konference nabízí možnosti pro navazování kontaktů,
zahrnuje aktivity pro mladé vědce na počátku jejich profesní kariéry a zaměřuje se na budoucí
vývoj v této oblasti. Více informací naleznete zde.
KONFERENCE „BIOECONOMY UTRECHT 2016“


Kdy: 12. 4. 2016 až 13. 4. 2016



Kde: Utrecht (Nizozemí)

Konference „Bioeconomy Utrecht 2016“ se koná 12. až 13. dubna 2016 v holandském Utrechtu.
Konference je součástí aktivit v rámci Evropské strategie pro bioekonomii a akčního plánu této
strategie. Diskuze bude důležitým vstupem pro další směřování evropské bioekonomie a její
budoucnost. Vyhodnocení strategie a další směřování bude aktualizováno v roce 2016 Evropskou
komisí. Více informací naleznete zde.
INFORMAČNÍ DEN BBI JU 2016


Kdy: 21. 4. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den Bio-Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) 2016 se koná dne 21. dubna
2016 v Bruselu. Cílem informačního dne je prezentovat výzvu k předkládání návrhů BBI JU 2016
včetně tipů na přípravu úspěšného projektového návrhu, pravidel výzvy a způsobu předkládání
návrhů. V rámci akce bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi k výzvě a networking.
Účastnici budou rovněž seznámeni s možnostmi financování projektů z příslušných národních
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a mezinárodních zdrojů a synergiemi mezi BBI JU a dalšími iniciativami. BBI je PPP mezi
Evropskou unií a Bio-Based Industries Consortium. Více informací naleznete zde.
KONFERENCE “GENOMICS AND FOREST TREE GENETICS”


Kdy: 30. 5. 2016 až 3. 6. 2016



Kde: Arcachon (Francie)

Konference “Genomics and Forest Tree Genetics” se koná ve dnech 30. května až 3. června 2016
ve francouzském Arcachonu. Cílem této konference je prezentovat a diskutovat nové vědecké
poznatky v oblasti populační, kvantitativní a evoluční genetiky stromů a jak mohou být využity při
genetickém zachování zdrojů a šlechtění. Vědecké příspěvky mohou být zaměřeny na empirické,
experimentální a teoretické práce řešící základní otázky oboru. Konference je organizována
Mezinárodní unií lesnických výzkumných organizací (IUFRO) a je zpoplatněna. Více informací
naleznete zde.
ZÁZNAM Z AKCE : PLANT AND FOOD BIOSECURITY – TOOLS FOR PLANT AND FOOD BIOSECURITY

Dne 19. ledna 2016 se v Bruselu uskutečnil workshop „Plant and Food Biosecurity – Tools For
Plant and Food Biosecurity“. Workshop byl zaměřen na problematiku vzniku neúmyslných a
úmyslných hrozeb ohrožujících biologickou bezpečnost, které mohou ovlivnit a poškodit
zemědělství
a v konečném důsledku potraviny a krmiva v jakékoliv fázi dodavatelského řetězce. Záznam
z workshopu naleznete zde.
BBI JU PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2016

Bio-Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) zveřejnilo svůj pracovní plán na rok 2016
s informacemi o tématech a rozpočtu pro letošní výzvu pro překládání projektových návrhů.
Dokument nastiňuje podrobnosti prioritní výzkumných a inovačních aktivit výzvy pro předkládání
návrhů v roce 2016 (včetně 26 témat) a také další činnosti a odhadované výdaje na rok 2016.
Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů se očekává 18. dubna 2016 s termínem uzávěrky do
15. září 2016. BBI je PPP mezi Evropskou unií a Bio-Based Industries Consortium. BBI JU
pracovní plán naleznete zde. Více informací naleznete zde.
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PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ O 3. SPOLEČNÉ VÝZVĚ EIG CONCERT-JAPAN: POTRAVINÁŘSKÉ PLODINY
A PRODUKCE BIOMASY

Třetí společná výzva Evropské zájmové skupiny (European Interest Group – EIG) CONCERTJapan je zaměřena na potravinářské plodiny a produkci biomasy a bude otevřena od 10. února
do
28. dubna 2016. EIG CONCERT-Japan je mezinárodní společná iniciativa na podporu vědy,
technologií a inovací realizovaných výzkumnými týmy z evropských zemí a Japonska. Hlavním
cílem této výzvy je podpora výzkumu vedoucího k prohloubení znalostí o různých fenotypech
plodin
a biomasy (včetně řas) v různých přírodních podmínkách a získání poznatků o dosažení lepšího
výnosu a kvality. Více informací naleznete zde.
KURZ BIOEKONOMIKY NA JČU

Kurz bioekonomiky pořádá Bioekonomická iniciativa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ve dnech 23. až 28. května 2015. Jedná se o multidisciplinární kurz, který pokrývá široké
spektrum témat z oblasti vědy, ekonomiky, obchodu, práva a komunikace. Je určen pro studenty
postgraduálního studia různých oborů. Kurz seznámí studenty s nově vzniklým konceptem
bioekonomiky, který je v současnosti velmi aktuální. Registrace na kurz je možná do 29. dubna
2016. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
KONFERENCE „EUROPEAN G EOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY 2016“


Kdy: 17. 4. 2016 až 22. 4. 2016



Kde: Vídeň (Rakousko)

Konference „European Geosciences Union General Assembly 2016“ se koná ve dnech 17. až 22.
dubna 2016 v rakouské Vídni. Valné shromáždění European Geosciences Union (EGU) umožní
diskuzi vědců z celého světa ve všech oblastech výzkumu zaměřené na Zemi, planetární a
vesmírné vědy. EGU si klade za cíl vytvořit fórum, kde výzkumníci zejména na počátku své kariéry
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mohou prezentovat své výsledky a diskutovat je s odborníky ve všech oblastech geověd. Více
informací naleznete zde.

KONFERENCE “ADAPTATION FUTURES 2016”


Kdy: 10. 5. 2016 až 13. 5. 2016



Kde: Rotterdam (Nizozemí)

Konference " ADAPTATION FUTURES 2016" se koná v holandském Rotterdamu od 10. do
13. května 2016. Konference Globálního programu pro výzkum v oblasti zranitelnosti změnou
klimatu, jejích dopadů a přizpůsobení (Global Programme of Research on Climate Change
Vulnerability, Impacts and Adaptation – PROVIA) je organizována ve dvouletém cyklu. Jednání
poskytne možnosti pro vědce, praktiky, politiky a podnikatele z celého světa získat nové
informace a podělit se o zkušenosti. Návrhy řešení pro obyvatele, vlády a podniky a adaptační
postupy budou rovněž tématem akce. Konference je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI
– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
ZÁZNAM Z AKCE : PLANT AND FOOD BIOSECURITY – TOOLS FOR PLANT AND FOOD BIOSECURITY

Dne 19. ledna 2016 se v Bruselu uskutečnil workshop „Plant and Food Biosecurity – Tools For
Plant and Food Biosecurity“. Workshop byl zaměřen na problematiku vzniku neúmyslných a
úmyslných hrozeb ohrožujících biologickou bezpečnost, které mohou ovlivnit a poškodit
zemědělství
a v konečném důsledku potraviny a krmiva v jakékoliv fázi dodavatelského řetězce. Záznam
z workshopu naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
OPEN DAYS 2016 – 14. EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A MĚST


Kdy: 10. 10. 2016 až 13. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)
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Ve dnech 10. až 13. října 2016 se v Bruselu koná 14. ročník Evropského týdne regionů a měst
(Open Days – European Week of Regions and Cities). Každoroční čtyřdenní akce je zaměřená na
výměnu zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, přeshraniční spolupráce a regionálních
inovací na úrovni měst a regionů. Letošním tématem akce je “Regiony a města pro udržitelný a
inkluzivní růst”. Pozornost bude věnována třem hlavním tematickým oblastem: (1) udržitelný
ekonomický růst, (2) inkluzivní ekonomický růst a (3) zjednodušování Evropských strukturálních a
investičních fondů (ESIF). Další informace ohledně programu a registrace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
VÝZVA EIT 2016

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na nové
Znalostních a inovačních společenství (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro
vytvoření dvou nových KIC v oblasti potravin pro budoucnost (EIT Food) a výroby s přidanou
hodnotou (EIT Manufacturing). EIT Food se bude usilovat o rozvoj inovačních řešení v oblasti
celosvětově

udržitelného

potravinového

řetězce

odolného

ke

klimatické

změně.

EIT

Manufacturing má posílit a zvýšit konkurenceschopnost evropského zpracovatelského průmyslu.
Výzva je otevřena do 14. července 2016 a úspěšná partnerství budou zveřejněna v listopadu
2016. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
BULLETIN EUROPEAN IPR HELPDESK, Č. 20 (PROSINEC 2015 – LEDEN 2016)

Služba European IPR Helpdesk se v tomto čísle svého bulletinu zaměřuje na různé dostupné
mechanismy komercionalizace duševního vlastnictví a ekonomické hodnoty plynoucí z duševního
vlastnictví (Intellectual Property – IP). Zvláštní pozornost je věnována licencím jako
nejběžnějšímu obchodnímu nástroji komercionalizace a jsou prezentována specifika v závislosti
na druhu duševního vlastnictví. Bulletin je dostupný ke stažení zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA
EUREKA INNOVATION WEEK 2016
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Kdy: 26. 4. 2016 až 29. 4. 2016



Kde: Stockholm (Švédsko)

Ve dnech 26. až 29. dubna 2016 pořádá ve Stockholmu sekretariát EUREKA v rámci švédského
předsednictví akci s názvem Týden inovací (EUREKA Innovation Week 2016). Na programu bude
kromě vývoje klastrů EUREKA také mezinárodní spolupráce s Kanadou, Jižní Koreou a JAR,
zvláštní tematické zaměření bude věnováno 'Smart Cities – Sustainable and Attractive
Communities'.
V rámci týdne bude několik samostantých partnerských burz (B2B). Další informace a registrační
formulář naleznete zde.

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


Kdy: 7. 4. 2016 až 8. 4. 2016



Kde: Galway (Irsko)

Výroční konference Sdružení evropských univerzity (European University Association, EUA) se
koná 7. až 8. dubna 2016 v irském Galway. Tématem letošní konference je budování úspěšného
digitálního kampusu a strategie evropských univerzit (Bricks and clicks for Europe: Building
a successful digital campus). Konference je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

EUA PRŮZKUM – REAKCE EVROPSKÝCH UNIVERZIT NA UPRCHLICKOU KRIZI

Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) realizuje průzkum „Refugees
Welcome Survey” s cílem shromáždit a prezentovat informace o iniciativách evropských univerzit
na podporu uprchlíků v oblasti terciárního vzdělávání. Informace budou prezentovány v podobě
interaktivní mapy, která představí iniciativy realizované v rámci Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA) i mimo něj a na různých
úrovních vysokoškolskými institucemi. „Refugees Welcome Map” bude rovněž sloužit jako
platforma pro výměnu příkladů dobrých praxí a šíření informací např. v oblasti spolupráce a
financování. Realizované inciativy univerzit lze do interaktivní mapy zahrnout skrze účast v EUA
průzkumu. Více informací naleznete zde a průzkum je dostupný zde.
CESTOVNÍ MAPA STŘEDNĚDOBÉHO HODNOCENÍ PROGRAMU ERASMUS+
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Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) Evropské komise zveřejnilo cestovní mapu
zaměřenou na vzdělávací a kulturní politiky tzv. střednědobé hodnocení programu ERASMUS+.
Následující témata jsou součástí střednědobého hodnocení: dosažení cílů programu ERASMUS+
a vyhodnocení účinnosti programu a jeho evropské přidané hodnoty. Zpráva se bude také
zabývat vnitřními a vnějšími souvislostmi realizace programu, významu cílů a možnostem
zjednodušení implementace programu. Cílem je také posoudit dlouhodobé výsledky a dopady
předchozích programů (Lifelong Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus, ALFA, Tempus,
Edulink, Sport preparatory actions). Cestovní mapa je dostupná zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020
VÝZVA EIT 2016

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na nové
Znalostních a inovačních společenství (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro
vytvoření dvou nových KIC v oblasti potravin pro budoucnost (EIT Food) a výroby s přidanou
hodnotou (EIT Manufacturing). EIT Food se bude usilovat o rozvoj inovačních řešení v oblasti
celosvětově

udržitelného

potravinového

řetězce

odolného

ke

klimatické

změně.

EIT

Manufacturing má posílit a zvýšit konkurenceschopnost evropského zpracovatelského průmyslu.
Výzva je otevřena do 14. července 2016 a úspěšná partnerství budou zveřejněna v listopadu
2016. Více informací naleznete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ
EVROPSKÁ SOUTĚŽ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ 2016: UPRCHLÍCI A MIGRACE

Dne 25. února 2016 bude v Amsterdamu oficiálně vyhlášena Evropská soutěž sociálních inovací
(European Social Innovation Competition). Letošní v pořadí již 4. ročník soutěže bude zaměřený
na sociální inovace v otázkách spojených s příchodem uprchlíků do Evropy a migrace. Bližší
informace o podmínkách účasti budou zveřejněny v rámci akce. Bezplatná registrace je otevřena.
Úspěšní předkladatelé ročníku 2015 obdrželi příspěvek na projekt ve výši 50 000 euro. Více
informací zde.
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PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ O 3. SPOLEČNÉ VÝZVĚ EIG CONCERT-JAPAN: POTRAVINÁŘSKÉ PLODINY
A PRODUKCE BIOMASY

Třetí společná výzva Evropské zájmové skupiny (European Interest Group – EIG) CONCERTJapan je zaměřena na potravinářské plodiny a produkci biomasy a bude otevřena od 10. února
do 28. dubna 2016. EIG CONCERT-Japan je mezinárodní společná iniciativa na podporu vědy,
technologií a inovací realizovaných výzkumnými týmy z evropských zemí a Japonska. Hlavním
cílem této výzvy je podpora výzkumu vedoucího k prohloubení znalostí o různých fenotypech
plodin a biomasy (včetně řas) v různých přírodních podmínkách a získání poznatků o dosažení
lepšího

výnosu

a kvality. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
DRUHÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VĚDECKÉM PORADENSTVÍ VLÁDÁM


Kdy: 29. 9. 2016 až 30. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 29. a 30. září 2016 pořádá Mezinárodní síť vědeckého poradenství vládám (International
Network for Government Science Advice (INGSA) ve spolupráci s Evropskou komisí druhou
Mezinárodní konferenci na téma vědeckého poradenství vládám v Bruselu. Pro více informací
klikněte zde.
EUA KONZULTACE K PROGRAMU HORIZONT 2020 A ERASMUS+

Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) realizuje konzultaci se svými
členy zaměřenou na programy Horizont 2020 a ERASMUS+. Cílem EUA je zajistit, aby zkušenosti
vysokých škol, které jsou klíčovými zainteresovanými subjekty a příjemci, byly brány v úvahu
v rámci střednědobého hodnocení a začleněny do prvních příprav příští generace programů
financovaných po roce 2020. Konzultace je otevřena do 29. února 2016 a on-line dotazníky pro
program Horizont 2020 a ERASMUS+ naleznete zde.
NOVÝ ORGANIGRAM DG RTD
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Od 1. února 2016 dochází k organizačním a personálním změnám na Generálním ředitelství EK,
které je zodpovědné za výzkum a inovace (DG for Research and Innovation, DG RTD). Změny
reflektují zejm. priority předsedy Evropské komise J.-C. Junckera a komisaře pro výzkum
C. Moedase v oblasti tzv. 3 O – Open Innovation, Open Science a Open to the World a potřebu
zvýšit koordinační roli DG RTD. Nový organigram naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU
SDĚLENÍ EK K EX POST HODNOCENÍ 7.RP

Evropská komise uveřejnila dne 19. ledna 2016 sdělení Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů týkající se reakce na zprávu
odborné skupiny na vysoké úrovni o následném hodnocení sedmého rámcového programu. Ve
sdělení EK reaguje na doporučení expertní zprávy s ohledem na kritéria agendy EU pro zlepšování
právní úpravy k dosažení lepších výsledků (tzv. Better regulation package), tj. účinnost, efektivita,
soudržnost, relevantnost a evropská přidaná hodnota.

část 1. (Sdělení EK)
část 2. (Příloha sdělení – Konkrétní doporučení k nepřímým opatřením 7. RP (Euratom) a reakce
Komise)

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO VÝZKUMU
VÝSLEDKY STUDIE ECONOMIC FOOTPRINT OF 9 EUROPEAN RTOS

Evropské sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO (European Association of
Research and Technology Organisations) uspořádalo dne 14. ledna 2016 veřejnou debatu s
názvem Impact of Research & Innovation Investments při příležitosti uveřejnění výsledků studie
Economic footprint of 9 European RTOs o ekonomickém dopadu investic do VaVaI. Na základě
dat devíti významných výzkumných a technologických organizací (mj. Fraunhofer, TNO či CEA) za
rok 2014 byl spočítán přímý i nepřímý hospodářský dopad (vč. tvorby pracovních míst nebo
daňových výnosů). ČR v EARTO zastoupena není. Záznam z akce naleznete zde.
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ZPRÁVA SCIENCE EUROPE K VÝZKUMNÝM INFRASTRUKTURÁM

Asociace Science Europe, která sdružuje evropské poskytovatele financí na podporu výzkumu
(European Research Funding Organizations) a organizace provádějící výzkum (Research
Performing Organizations) zveřejnila zprávu zaměřenou na strategické priority, financování
a panevropskou spolupráci výzkumných infrastruktur. Zpráva se zaměřuje roli výzkumných
infrastruktur v evropském výzkumném prostoru (ERA), plánování, financování a spolupráci
vědeckých výzkumných zařízení v Evropě. Zpráva rovněž poukazuje na rozhodnutí nezbytná pro
výstavbu a provoz výzkumných infrastruktur na národní, evropské nebo světové úrovni a
obsahuje 15 doporučení pro jejich financování a provoz. Kompletní text naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
KONFERENCE THINK.BDPST 2016


Kdy: 8. 3. 2016 až 10. 3. 2016



Kde: Budapešť (Maďarsko)

Ve dnech 8. až 10. března 2016 pořádá maďarský think tank Antall József Knowledge Centre
v Budapešti konferenci think. BDPST týkající se regionálního rozvoje a možností výzkumu, inovací
a budoucích technologií. Událost se uskuteční za podpory Ministerstva zahraničních věcí a
obchodu Maďarska a Mezinárodního visegrádského fondu. Jejím cílem je podpořit spolupráci a
umožnit vytváření strategických partnerství ve středoevropském regionu, se zvláštním důrazem
na země V4. Registrace je zpoplatněna (40–80 eur), konference bude přenášena on-line. Bližší
informace naleznete pod tímto odkazem.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ
VEŘEJNÁ KONZULTACE K INICIATIVĚ PRIMA

Dne 1. února 2016 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci iniciativy PRIMA (Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean Area) – Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti
Středozemního moře tematicky zaměřené na vodní zdroje a bezpečnost potravin, ČR k iniciativě
přistoupila v r. 2015. Výstupy veřejné konzultace přispějí mj. k analýze dopadů, kterou
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momentálně provádí Evropská komise za účelem posouzení vhodnosti využití čl. 185 SFEU pro
tuto iniciativu (tj. účast EK na vytyčování a provádění cílů, které si iniciativa stanoví). Veřejná
konzultace je otevřena do 24. dubna 2016. Odkaz a veškeré související dokumenty naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : KONFERENCE KE SPOLEČNÉMU PROGRAMOVÁNÍ

Ve dnech 14. až 15. ledna 2016 se v Bruselu uskutečnila v rámci platformy ERA LEARN 2020
konference k společnému programování. Cílem akce byla diskuze nad dalším vývojem společných
výzkumných programů a jejich podpora. Záznam kanceláře CZELO z konference, včetně odkazů
na jednotlivé prezentace, naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
CLEAN SKY FORUM 2016


Kdy: 4. 4. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 4. dubna 2016 se v Bruselu koná každoroční fórum společné technologické iniciativy (JTI)
Clean Sky (technologické inovace v oblasti snižování emisí a hluku souvisejících s leteckou
přepravou). Letošní ročník se bude soustředit na tři hlavní oblasti zájmu iniciativy: zapojení
výzkumných center a akademického sektoru, noví členové Clean Sky 2 a synergie se
strukturálními fondy. Součástí akce bude také udělení ceny Best Clean Sky Project. Více informací
naleznete zde.

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