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MŽP SCHVÁLILO PROJEKTY PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí
schválilo dotaci 89 projektům
z Operačního programu Životní
prostředí, které si mezi sebou
rozdělí více než 325 milionů korun. Zhruba polovina této částky půjde na zadržování
vody v krajině, podporu získají i projekty monitorující kvalitu ovzduší.
V prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu bylo schváleno celkem 79
projektů, které dohromady obdrží přes 200 milionů korun z Evropské unie. Většina této částky,
více než 160 milionů, směřuje právě na zlepšování vodního režimu krajiny. Další peníze půjdou na
liniové výsadby zeleně, obnovu historických cest s doprovodnou vegetací nebo opatření na
zprůchodňování migračních bariér pro živočichy.
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Vodu v krajině nezadržují jen malé vodní nádrže, tůně, mokřady, či revitalizovaná koryta potoků.
Velice důležitý je také vegetační pokryv, jako jsou travní pásy, průlehy, zakládání a obnova mezí,
alejí a remízků. Ve schválených projektech se všechna tato opatření objevují.
O podporu na obdobné projekty budou moci žadatelé žádat i v letošním roce, a to již od 1. února,
kdy startují nové kolové výzvy pro všechny specifické cíle prioritní osy 4. Příjem žádostí bude
ukončen 31. března 2017.

„Žadatelé schválených projektů by měli co nejdříve vybrat dodavatele,
a předložit nám podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ říká
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. A dodává: „Naším společným

cílem je, aby maximum ze schválené částky bylo již v letošním roce
proplaceno příjemcům.“
Podporu v souhrnné výši téměř 117 milionů korun obdrží i pět projektů zaměřených na sledování,
hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí. Finanční příspěvek získá například
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který obdrží dotaci z EU ve výši 51 milionů korun na
modernizaci zařízení pro sledování kvality ovzduší.
Částkou sedm milionů bude podpořeno i pět projektů na celkové nebo dílčí renovace veřejných
budov, zejména mateřských školek či obecních budov, které povedou k energetickým úsporám.
Seznam schválených projektů

VÝZVA ČÍSLO 052 V OP ZAMĚSTNANOST

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor
realizace programů ESF – veřejná správa
a

sociální

inovace

vyhlašuje

výzvu

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Specifickými cíly výzvy č. 052 je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky.
Číslo výzvy: 052
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Platnost od: 16. 1. 2017 6:00
Platnost do: 29. 6. 2018 12:00
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Programové období: 2014-2020
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální
začleňování
Typ výzvy: otevřená
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2017, 4:00 hod.
Soubory ke stažení:



Text výzvy č. 052



Příloha č. 1 Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů dle zákona č.
253_2008



Příloha č. 2 Potvrzení souladu projektu se SPSZ



Příloha č. 3 Popis aktivit (doplnění bodu 4.1 výzvy)



Příloha č. 4 Podpora sociálních služeb na území SVL z OPZ



Příloha č. 5a Údaje o sociální službě



Příloha č. 6 Přehled soc. služeb zařazených v obecní síti soc. služeb



Příloha č. 7 Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce



Příloha č. 8 Podnikatelský plán (VZOR)



Příloha č. 9 Sada rozpoznávacích znaků sociálního podniku SVL



Příloha č. 10 Informace pro žadatele k psaní žádostí a podnikatelských plánů



Příloha č. 11 Vzor finančního plánu
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NOVÝ PROGRAM APLIKOVANÉHO SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A
HUMANITNÍHO VÝZKUMU

Vláda České republiky schválila nový program
Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem ÉTA,
který

umožní

výzkumu,

podpořit

projekty

experimentálního

vývoje

aplikovaného
a

inovací,

jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání
příležitostí v kontextu současných i budoucích
výzev 21. století.
Společnost i ekonomika prochází neustálými proměnami,
které silně ovlivňují sociální, kulturní, environmentální, vzdělávací, ekonomický i společenský
systém. Výzvy a příležitosti např. v oblasti demografie, rovných příležitostí, prostředí pro život,
zdraví, internetu a umělé inteligence, nové produkční revoluce, práce, médií, legislativy a řady
dalších jsou natolik komplexní, že jejich řešení vyžaduje využití inovačního potenciálu
společenských a humanitních věd v multidisciplinárních projektech aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
Úkolem programu je aktivizovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude
dosaženo pomocí tří aspektů: podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního propojování
vědních oborů, propojení technické a netechnické složky ve výzkumu a inovacích a podpory
vytěžení aplikačního potenciálu výstupů základního výzkumu. Program tak podpoří vznik nových
vztahů mezi poskytovateli a odběrateli znalostí.

„Program ÉTA, je pro podporu společenských a humanitních věd klíčový. Velmi
mě těší vznik takto moderně pojatého programu, který nám umožní reagovat
na společenské výzvy 21. století. Předpokládáme, že projekty z oblasti
společenských a humanitních témat mohou být v příštích šesti letech
podpořeny v celkové výši až 2, 4 mld. Kč,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.
Zapojení společenských a humanitních věd do projektů technického i netechnického výzkumu,
vývoje a inovací je zásadní jak pro udržení či zvyšování kvality života člověka a společnosti, tak
pro nalézání nových konkurenčních výhod národní ekonomiky. Program ÉTA navazuje na program
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na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož
poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015.

„Program

ÉTA

byl

připraven

proto,

aby

nevznikl

výpadek

v

podpoře

společenských a humanitních témat ve výzkumu po ukončení předchozího
programu Technologické agentury, konkrétně programu OMEGA. Považuji za
nezbytnou další podporu výzkumu v těchto oblastech, protože společnost
prochází velkými změnami například v souvislosti s překotným rozvojem
nových technologií a s digitalizací ekonomiky i běžného života. Čelíme výzvám
v otázkách demografického vývoje nebo migrace, a proto potřebujeme
skutečně využitelné výsledky výzkumu, které tuto problematiku pomohou
řešit,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo
podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:
• zvyšování kvality života člověka,
• podpory udržitelného prostředí pro život,
• posílení konkurenceschopnosti České republiky,
• zvýšení efektivity a kvality veřejných politik, veřejné správy a veřejných služeb.
Vyhlášení první veřejné soutěže v tomto programu je plánované v polovině roku 2017. Doba
trvání programu je stanovená na 6 let. Celkové výdaje jsou na období trvání programu stanoveny
na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících veřejných soutěží relevantních pro
obory společenských a humanitních věd a rozvrženy v souladu s postupným vyhlašováním
jednotlivých veřejných soutěží. Předpokládaná podpora na program ÉTA ze státního rozpočtu činí
2,4 mld. Kč.
Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA
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VÝZVA OP VVV - PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 2. února 2017
výzvu

č.

02_16_025

Předaplikační

výzkum

v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny
společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+
dne 2. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu
výzvy: 20. června 2017.

Výzva Předaplikační výzkum
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3
Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum (platná
od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 2. února 2017 od 10:00.
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.
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VÝZVA OP VVV – PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10. února 2017
výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI
v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny
společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne
10. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy:
20. června 2017.
Výzva Předaplikační výzkum pro ITI
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č.3

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum
a Předaplikační výzkum pro ITI (platná od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 10. února 2017 od 10:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu
v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 16. 1. 2017 až 15. 2.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKACURIE

2017 MCAA KONFERENCE A VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ


Kdy: 24. 3. 2017 - 25. 3. 2017



Kde: Salamanca, Španělsko

Ve dnech 24. – 25. března 2017 pořádá asociace stipendistů grantů MSCA (Marie Curie Alumni
Association) výroční konferenci a valné shromáždění ve španělské Salamance. Program akce
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bude zaměřen na různé aspekty kariéry grantistů MSCA, výstavu plakátů a 'science lab', kde
budou mít účastníci příležitost prezentovat své projekty. Více informací 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

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

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 naleznete zde.

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.
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KONFERENCE EMR2017


Kdy: 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Lisabon (Portugalsko)

Ve dnech 5. - 7. dubna 2017 se v Lisabonu koná třetí ročník konference věnovaná energetice
a materiálovému výzkumu Energy & Materials Research Conference - EMR2017. Program
konference je věnován nejnovějším poznatkům a trendům v široké škále odvětví materiálového
výzkumu a vyspělé výroby využitelné v oblasti energetické výroby, distribuce a skladování
energie. Konference přijímá příspěvky do hlavního programu. Účast na konferenci je zpoplatněna.
Více informací 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.
Účast na akci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

E HEALTH

WEEK 2017 (MT PRES)



Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017



Kde: Malta

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference
eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací
HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají stakeholdeři z celého světa aby diskutovali
o následujících tématech v oblasti eHealth, zdravého žití a stárnutí:


Přístup Evropanů k jejich osobním datům.



Zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat.



Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.



Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.
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GLOBÁLNÍ SUMMIT K INTERNETU VĚCÍ 2017


Kdy: 6. 6. 2017 - 9. 6. 2017



Kde: Ženeva, Švýcarsko

Ve dnech 6. – 9. června 2017 pořádá IoT Forum ve spolupráci s partnery v Ženevě globální
summit k Internetu věcí, který je poprvé podpořen asociací IEEE (Institute for the Electrical and
Electronics Engineers). Summit se koná současně s IoT Week. Akce poskytne příležitost pro
odborníky a stakehodery diskutovat o vznikajících IoT technologiích a souvisejících strategiích
a politikách. Hlavními tématy akce budou:


nejnovější vývoj ve výzkumu internetu věcí jako např. 5G-based IoT, software-defined
IoT, IoT-centric Cloud Computing a Social Internet of Things a diskuze o budoucích
trendech vývoje



IoT a udržitelný vývoj



bezpečnost a soukromí v souvislosti s IoT



vliv IoT na vývoj průmyslu (Industry 4.0), podnikání, financí a továrny budoucnosti



součástí akce bude také výstava vznikajících IoT technologií

Organizace a projekty, které mají zájem o organizaci vlastní sekce nebo o spolupráci na přípravě
Mezinárodní deklarace k IoT pro udržitelný rozvoj mohou kontaktovat organizátory zde.
Výzva pro předkládání příspěvků je otevřena, více zde.

EURONANOFORUM 2017


Kdy: 21. 6. 2017 - 23. 6. 2017



Kde: Valletta, Malta

Ve dnech 21. - 23. června 2017 se ve Vallettě uskuteční osmé EuroNanoForum pořádané v rámci
Maltského předsednictví EU ve spolupráci s DG RTD. Cílem konference je bilancovat nejnovější
vývoj v oblasti nanotechnologii a diskutovat o jejich přínosu pro Evropský průmysl. Více informací
bude průběžně zveřejněno zde.

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

HORIZONT 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)

KONFERENCE SÍTĚ UIIN UNIVERSITY -INDUSTRY INTERACTION NETWORK 2017


Kdy: 7. 6. 2017 - 9. 6. 2017



Kde: Dublin, Irsko

Ve dnech 7. – 9. 6. 2017 pořádá síť University Industry Innovation Network (UIIN) v Dublinu
každoroční konferenci na téma spolupráce univerzit s průmyslovými podniky. Konference UIIN je
pravidelným setkáním představitelů vysokoškolských a výzkumných organizací, tvůrců politik
a firem. Ročník 2017 láká účastníky do evropského sídla globálních technologických IT firem jako
Facebook, Google, Airbnb, PayPal nebo Apple. Registrace je zpoplatněna. Bližší informace
naleznete zde.

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

KONFERENCE "2ND EUROPEAN ORGANIC CHEMISTRY CONGRESS"



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



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

Ve dnech 2. a 3. března 2017 se v Amsterdamu koná 2. evropský kongres organické chemie.
Konference představuje mezinárodní platformou pro diskusi v oblasti nových sloučenin a jejích
struktur a reaktivity, dále v oblasti biogeochemie, ropné chemie, bioorganické a medicinální
chemie. Prezentace zahrnou pokroky v oblastech experimentální, analytické a teoretické chemie
a dalších. Program a zpoplatněná registrace jsou k dispozici zde.

13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K NEURODEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM


Kdy: 29. 3. 2017 - 2. 4. 2017



Kde: Vídeň (Rakousko)

Ve dnech 29. 3. - 2. 4. 2017 pořádá skupina AD/PD ve Vídni konferenci na téma Alzheimerova &
Parkinsonova choroba a příbuzná neurologická onemocnění. Konference představuje platformu
pro srovnání poznatků v oblasti léčby neurodegenerativních onemocnění. Více informací
naleznete zde.

HEALTH 2.0 EUROPE 2017


Kdy: 3. 5. 2017 - 5. 5. 2017



Kde: Barcelona, Spain

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. Více informací
a program naleznete zde.
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E HEALTH

WEEK 2017 (MT PRES)



Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017



Kde: Malta

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference
eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací
HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají stakeholdeři z celého světa aby diskutovali
o následujících tématech v oblasti eHealth, zdravého žití a stárnutí:


Přístup Evropanů k jejich osobním datům.



Zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat.



Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.



Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.

KONFERENCE "LANDSCAPE & HUMAN HEALTH - FORESTS, PARKS AND GREEN CARE"


Kdy: 17. 5. 2017 - 19. 5. 2017



Kde: Vídeň (Rakouskou)

Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care" poskytne prostor pro
prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky na lidské
zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu; biologická
rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky, zástupce státní
správy a další relevantní stakeholdery jako jsou např. farmáři, lesní podniky nebo manažeři
chráněných oblastí. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
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
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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 III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

BIOECONOMY IMPACT 2017 - THE JOURNEY TO INNOVATION


Kdy: 21. 2. 2017 - 22. 2. 2017



Kde: Londýn (Velká Británie)

Vyroční akce projektu CommBeBiz, financovaného z programu Horizont 2020, si klade za cíl
podporovat výzkumníky v jejich snaze o realizaci inovací v obchodních, sociálních a politických
oblastech. Prostřednictvím přednášek a workshopů napomůže zlepšení klíčových kompetencí
(např. sociální média, IPR, PR, financování) potřebných k nastartování inovačního procesu
a poskytne cenné kontakty, příklady inovačních úspěchů a překážek v oblasti biohospodářství.
Více informací zde.

KONFERENCE "16TH EURO GLOBAL SUMMIT AND EXPO ON FOOD AND BEVERAGES"


Kdy: 2. 3. 2017 - 4. 3. 2017



Kde: Amsterdam (Nizozemí)

Ve dnech 2. - 4. března 2017 se v Amsterdamu koná konference "16th Euro Global Summit and
Expo on Food and Beverages" zaměřená na potraviny a nápoje, technologii potravin a jejich
zpracování, výrobu nápojů, výživu a poruchy výživy, bezpečnost potravin a další oblasti.
Konference poskytne prostor pro výměnu znalostí, zkušeností a inovací pro odborníky, vědce
a politiky. Program a zpoplatněná registrace k dispozici zde.

KONFERENCE "2ND EUROPEAN ORGANIC CHEMISTRY CONGRESS"


Kdy: 2. 3. 2017 - 3. 3. 2017
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Kde: Amsterdam (Nizozemí)

Ve dnech 2. a 3. března 2017 se v Amsterdamu koná 2. evropský kongres organické chemie.
Konference představuje mezinárodní platformou pro diskusi v oblasti nových sloučenin a jejích
struktur a reaktivity, dále v oblasti biogeochemie, ropné chemie, bioorganické a medicinální
chemie. Prezentace zahrnou pokroky v oblastech experimentální, analytické a teoretické chemie
a dalších. Program a zpoplatněná registrace k dispozici zde.

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 "LANDSCAPE & HUMAN HEALTH - FORESTS, PARKS AND GREEN CARE"



Kdy: 17. 5. 2017 - 19. 5. 2017



Kde: Vídeň (Rakouskou)

Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care" poskytne prostor
pro prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky
na lidské zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu;
biologická rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky,
zástupce státní správy a další relevantní stakeholdery jako jsou např. farmáři, lesní podniky
nebo manažeři chráněných oblastí. Více informací o akci včetně registračních poplatků
a programu lze nalézt zde.

KONFERENCE "INSTRUCT BIENNIAL STRUCTURAL BIOLOGY MEETING 2017"


Kdy: 24. 5. 2017 – 26. 5. 2017
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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

vše

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.

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 konala ve dnech 19. - 21. června 2017
ve francouzském Limoges. Konference představí možnosti využití pařeziny a výrobků,
přehledvýsledků Akce a součástí diskuse bude budoucnost výmladkových lesů v Evropě. Více
informací včetně registračních poplatků budou dostupné zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A
ÚČINNÁ ENERGIE

KONFERENCE EMR2017


Kdy: 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Lisabon (Portugalsko)

Ve dnech 5. - 7. dubna 2017 se v Lisabonu koná třetí ročník konference věnovaná energetice
a materiálovému výzkumu Energy & Materials Research Conference - EMR2017. Program
konference je věnován nejnovějším poznatkům a trendům v široké škále odvětví materiálového
výzkumu a vyspělé výroby využitelné v oblasti energetické výroby, distribuce a skladování
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energie. Konference přijímá příspěvky do hlavního programu. Účast na konferenci je zpoplatněna.
Více informací naleznete zde.

KONFERENCE REGATEC 2017


Kdy: 22. 5. 2017 – 23. 5. 2017



Kde: Verona (Itálie)

Ve dnech 22. - 23. května 2017 se v italské Veroně koná 4. ročník mezinárodní konference
REGATEC (Renewable Energy Gas Technology). Konference je zaměřena na technické
a průmyslové aspekty mikrobiální a termochemické přeměny biomasy na biometan, P2G (powerto-gas), gazifikaci biomasy pro výrobu tepla a elektřiny a kryogenní procesy. Účast je
zpoplatněna. Bližší informace naleznete zde.

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

KONFERENCE GREEN INFRASTRUCTURE


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



Kde: Orvieto (Itálie)

Ve dnech 4. - 7. dubna 2017 se koná v italském Orvieto konference "Green Infrastructure:
Nature-based solutions for sustainable and resilient cities". Konference je zaměřena na tzv.
zelenou infrastrukturu se zvláštním zaměřením na městské lesy, které mohou významně přispět
ke zlepšení životního prostředí ve městech. Hlavním cílem konference je ukázat, jak
transdisciplinární přístup k urbanismu založený na zelené infrastruktuře umožní maximalizaci
ekosystémových služeb poskytovaných pro vznik budoucích měst, která budou odolnější
a udržitelnější. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.
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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.
Účast na akci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

INTERAKTIVNÍ MAPA PROJEKTŮ V SC5 PROGRAMU HORIZONT 2020

Evropská agentura EASME zveřejnila interaktivní mapu projektů realizovaných v rámci
společenské výzvy 5 - Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin Horizont 2020
Environment and resources data hub. Mapa umožňuje vyhledávání podle témat, zemí, typu
projektu a kalendářního roku. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ - SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ – FAIR TAX


Kdy: 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017



Kde: Brno, Česká republika

Ve dnech 9. - 10. března 2017 organizuje Mendelova Univerzita v Brně a Rakousky institut
ekonomického výzkumu WIFO Vídeň workshop v rámci projektu FairTax: Férové a udržitelné
zdanění. K workshopu je vyhlášená výzva k zasílání příspěvků, uzávěrka je 28. února 2017.

KULTURNÍ GRAMOTNOST V EVROPĚ – DRUHÁ BIENÁLNÍ KONFERENCE


Kdy: 10. 5. 2017 - 12. 5. 2017
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Kde: Varšava, Polsko

Ve dnech 10. - 12. května 2017 pořádá Institut výzkumu gramotnosti (Polská akademie věd) ve
Varšavě konferenci na téma Kulturní gramotnosti v Evropě (Cultural Literacy in Europe). Cílem
konference je navázat na úspěch konference z roku 2015 v Londýně a dát prostor akademikům,
umělcům, politikům a dalším zúčastněným stranám k debatě na téma kulturní gramotnosti.
V současnosti jsou otevřené výzvy k poskytnutí příspěvků. Účast je zpoplatněna. Více informací
naleznete zde.

KONGRES O GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDNÍCH OBORECH STEM


Kdy: 8. 6. 2017 - 9. 6. 2017



Kde: Berlín, Německo

Ve dnech 8. - 9. června 2017 se v Berlíně uskuteční Kongres o genderové rovnosti ve vědních
oblastech STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Na programu konference
STEM Gender Equality Conference budou mj. osvědčené postupy, implementace politik
a prezentace úspěchů v oblasti genderové rovnosti. Účast je zpoplatněná, více informací
naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

ZABEZPEČENÉ

SPOLEČNOSTI - OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY

22. KONFERENCE K LÉKAŘSKÉ RADIAČNÍ OCHRANĚ CONRAD 2017



Kdy: 8. 5. 2017 - 11. 5. 2017



Kde: Mnichov (Německo)

Ve dnech 8. – 11. května 2017 pořádá v Mnichově 'Bundeswehr Institute of Radiobiology'
přidružený k Univerzitě v Ulm 22. Konferenci k lékařské radiační ochraně ConRad 2017. Jedná se
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o celosvětovou konferenci k radiologickým tématům – “připravenost, odezva, ochrana a výzkum”.
Registrace začíná na konci září. Více informací naleznete zde.

3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI A KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ
(INFOSEC2017)


Kdy: 29. 6. 2017 - 1. 7. 2017



Kde: Bratislava (Slovensko)

Ve dnech 29. června – 1. července 2017 pořádá organizace Society of Digital Information and
Wireless Communications (SDIWC) ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě třetí
mezinárodní konferenci k bezpečnosti informací a kybernetické kriminalitě. Účast na akci je
zpoplatněna. Uzávěrka pro podávání příspěvků je 1. května 2017. Další informace 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) pořáda 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.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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IPR HELPDESK WEBINÁŘ : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH FINANCOVANÝMI EU/H2020


Kdy: 22.3.2017 10:30 - 11:45



Kde: online

Dne 22. března 2017 organizuje IPR Helpdesk webinář na téma otázky duševního vlastnictví ve
výzkumných projektech financovaných ze zdrojů EU (FP7/ H2020). Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST

KONFERENCE GREEN INFRASTRUCTURE


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



Kde: Orvieto (Itálie)

Ve dnech 4. - 7. dubna 2017 se koná v italském Orvieto konference "Green Infrastructure:
Nature-based solutions for sustainable and resilient cities". Konference je zaměřena na tzv.
zelenou infrastrukturu se zvláštním zaměřením na městské lesy, které mohou významně přispět
ke zlepšení životního prostředí ve městech. Hlavním cílem konference je ukázat, jak
transdisciplinární přístup k urbanismu založený na zelené infrastruktuře umožní maximalizaci
ekosystémových služeb poskytovaných pro vznik budoucích měst, která budou odolnější
a udržitelnější. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt 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 konala ve dnech 19. - 21. června 2017 ve
francouzském

Limoges.

Konference

představí

možnosti

využití

pařeziny

a

výrobků,

přehledvýsledků Akce a součástí diskuse bude budoucnost výmladkových lesů v Evropě. Více
informací včetně registračních poplatků budou dostupné zde.

23

2. číslo, ročník 2017

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+

KONFERENCE UAS4EUROPE 2017 - UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES: M AXIMISING
SUCCESS IN HORIZON 2020 AND BEYOND – LEARN! NETWORK! LOBBY !


Kdy: 15. 3. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 15. března 2017 pořádá nově ustavená iniciativa sdružující univerzity aplikovaných věd
UAS4EUROPE (Universities of Applied Sciences for Europe) konferenci s názvem ‘Universities of
Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and beyond – Learn! Network! Lobby!’.
Cílem akce je zejména sdílet zkušenosti o strategiích a výzvách úspěšného zapojení univerzit do
programu Horizont 2020. Konference se zúčastní také zástupci Evropské komise, kteří poskytnou
vhled do vývoje evropské výzkumné politiky s důrazem na žádoucí roli a přínos univerzit
aplikovaných věd v budoucích letech nejen v samotném VaVaI (koordinace projektů, hodnotitelé
atp.), ale také jako významných regionálních aktérů podporujících inovativní podnikání. Více
informací naleznete zde.

SEMINÁŘ PROGRAMOVÉHO MANAGEMENTU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ


Kdy: 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017



Kde: Bled, Slovinsko

Ve dnech 5. - 7. dubna 2017 pořádá organizace CEEMAN (Mezinárodní sdružení pro rozvoj
managementu v dynamických společnostech) ve slovinském městě Bled seminář na téma
programového managementu v oblasti vzdělávání. Seminář je zaměřen na projektové manažery
soustředící se na vzdělávací programy. Více informací naleznete zde.

EUA VÝROČNÍ KONFERENCE 2017


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



Kde: Bergen (Norsko)
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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 / 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.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ
ZDROJE
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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

ŠKOLICÍ KURZ 'USING FORESIGHT IN PUBLIC-PUBLIC PARTNERSHIPS '


Kdy: 20. 2. 2017 - 21. 2. 2017



Kde: Vídeň (Rakousko)

Platforma ERA LEARN 2020 organizuje v temrínu 20. - 21. února 2017 školicí kurz o využívání
prognóz při implementaci programů partnerství veřejného sektoru (P2P) s názvem 'Using
Foresight in Public-Public Partnerships'. Akce je zaměřena na představitele JPI (iniciativ
společného programování), zástupců orgánů odpovědných za implementaci a hodnocení
výzkumné politiky a evropské spolupráce, tvůrce politik a manažery iniciativ typu ERA-NET
(veškerých iniciativ spadajících pod čl. 185 SFEU). Účast je zdarma, počet účastníků je omezen na
25 členů.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ
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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.

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. 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
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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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