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VYHLÁŠENÍ 4. NÁRODNÍ VÝZVY INTER-EUREKA LTE218

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke
dni 31. ledna 2018 vyhlašuje podle 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, 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA
LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA.
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Uzávěrka soutěžní lhůty je 27. března 2018.

Dokumenty pro uchazeče:
Dokumentace uchazeče 4. výzvy LTE218, soubor typu zip,
Vzor smlouvy, soubor typu zip,

PRIORITA – LEDEN 2018
První letošní Priorita je opět hutným mixem informací ze
světa

dotací.

dotačních

Hned

v

programů,

úvodu

shrnujeme

jednání

výsledky

prosincového

Monitorovacího výboru OPŽP i nově vyhlášené výzvy,
které pomohou s proměnou okolí i ve vaší obci. Peníze
prospějí jak přírodě a krajině, tak lidem, kteří v ní žijí.
Jak konkrétně dotace pomáhají, si můžete prohlédnout v galerii hotových projektů. Podrobně
jsme se zaměřili na zimní stadion v Šumperku, kde si díky milionům z Operačního programu
Životní prostředí mohli dovolit vyměnit stařičkou technologii výroby ledu, aniž by to zruinovalo
obecní kasu. Výsledek je pozitivní pro všechny strany – hokejisté hrají na lepším ledě, spotřebuje
se méně energie a ubylo několik tun nebezpečného čpavku.
Věnujeme se i odpadům, ať už jde o stará auta, nebo igelitové tašky. Obojího spotřebujeme
hodně, u igelitek nově platí, že bychom je v obchodech neměli dostávat zdarma. Vřele
doporučujeme nosit na nákupy pevnou tašku na více použití. Je to ekologické a navíc můžete
sladit své oblečení s barvou tašky, takže uděláte parádu i v supermarketu.
V reportáži se věnujeme krásnému koutu naší přírody, kam můžete vyrazit i vy. Dům přírody
Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní expozicí a
3D kinem, kde na vás čeká mnoho zajímavostí z vývoje této unikátní krasové oblasti. Na cesty
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láká i naše rubrika Zahraničí. V deltě řeky Okavango totiž spatříte věci, které možná už další
generace neuvidí.
A ani v lednovém vydání nechybí aktuální přehled dotačních výzev a jejich harmonogram na
letošní rok.
Priorita 1/2018

VÝZVA INTERREG V-A SK-CZ
Ministerstvo

pôdohospodárstva

a

rozvoja

vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom

pro

místní

rozvoj

ČR

ako

národným orgánom pre program spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí

o

nenávratný

finančný

príspevok

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 16. 01. 2018
Dátum uzavretia: 16. 04. 2018
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými
a strednými podnikmi
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Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Prílohy k výzve:
1 - Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP vrátane zoznamu príloh
(Formular_ziadosti_o_NFP + Pokyny pre vyplnenie ZoNFP + Zoznam povinných príloh
k NFP + Prílohy k formuláru žiadosti o NFP)
2 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa + Prílohy k MPIP
+ Metodický pokyn č. 2/2018
3 - Zoznam merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov relevantných k HP
4 - Schéma de minimis č. DM-16/2017
5 - Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o
príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ,
EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ,
EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie
6 - Informatívny dokument k určeniu hospodárskych a nehospodárskych činností v
rámci infraštruktúry pre program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
7. Zoznam iných údajov relevantných k horizontálnemu princípu rovnosti mužov a
žien a nediskriminácie
Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+
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INOVAČNÍ VOUCHERY – VÝZVA III
Cílem programu podpory Inovační vouchery je
rozvoj komunikace a sdílení poznatků a knowhow mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
které mohou podnikatelské subjekty využít
pro

zahájení

či

zintenzivnění

vlastních

inovačních aktivit. Jedná se tedy o služby a
zakázky poskytnuté univerzitou soukromým
firmám v maximální částce 400 000 Kč bez
DPH (dotace pro firmu činí 75 %, tedy
300 000 Kč).
Do výzvy se mohou přihlásit malé a střední podniky, není tedy primárně určena pro
vědeckovýzkumné organizace. Nabídky Inovačních voucherů a možnosti financování zakázky
z veřejných zdrojů je však možno využít k motivaci společností, se kterými byste rádi
spolupracovali, k objednání jednorázových služeb či malého výzkumu a tím nastartování
spolupráce do budoucna.
Žádosti o podporu jsou přijímány a hodnoceny průběžně od 15. 1. 2018 do 31. 12.
2018.
Více

informací

naleznete

na

https://www.agentura-api.org/programy-

podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
Kontakt: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D., Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci,
petr.suchomel@vtpup.cz, tel: 585 631 438
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PROOF OF CONCEPT – VÝZVA I

Cílem programu Proof of concept je podpora
aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu
technologií

a

znalostí

mezi

výzkumnými

organizacemi a podniky, které mohou výsledky
výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za
cíl

posílení

vazeb

mezi

výzkumnými

organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj
ekonomiky

a

konkurenceschopnosti

firem.

Výsledky projektů budou posilovat předpoklad
pro jejich další tržní uplatnění. Jedná se tedy o dlouhodobější spolupráci s cílem
ověřit technickou proveditelnost a komerční potenciál konkrétní technologie.
Dotace na projekt je 70 % (malý podnik), resp. 60 % (střední podnik) a pohybuje
se ve výši 300 tis. – 10 mil. Kč bez DPH
Do výzvy se mohou přihlásit malé a střední podniky, není tedy primárně určena pro
vědeckovýzkumné organizace. Nabídky kooperace na projektu Proof of Concept a možnosti
financování z veřejných zdrojů však možno využít k motivaci společností navázat dlouhodobější
spolupráci a ověřit si, zda je nějaká konkrétní technologie Univerzity Palackého vhodná a
použitelná v jejich podnikání a dalším rozvoji.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 1. 2018 do 4. 5. 2018
Více informací naleznete na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-ofconcept/proof-of-concept-vyzva-i/
Kontakt: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D., Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci,
petr.suchomel@vtpup.cz, tel: 585 631 438
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NOVÁ VÝZVA PROJEKTŮ PROOF OF CONCEPT

V pořadí již devátou výzvu projektů Proofof-Concept (PoC) vyhlásil rektor Jaroslav
Miller. Zájemci mají možnost požádat až o
jeden milion korun na podporu svých
vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Přihlášky je možné posílat do
19. března.
„Projekty PoC jsou pro akademiky příležitostí jak dostat vědecké výsledky do reálné praxe. Kromě
finanční podpory, individuálního plánu komercializace a konzultace odborníků na transfer
technologií získají zájemci prostor dělat to, co je ve vědě baví a zajímá,“ řekl Petr Kubečka,
vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku UP.
V deváté výzvě mohou být podpořeny všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již
financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie,
průmyslově právní ochrany, případně licence komerčnímu subjektu.
Žadatelé mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia, kteří budou po
celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s Univerzitou
Palackého. Uchazeči o podporu se mohou přihlásit do 19. března. Předpokládané zahájení řešení
vítězných projektů je od 1. června 2018.
V úterý 27. února proběhne pro zájemce ve Vědeckotechnickém parku informativní seminář. Více
informací o výzvě, projektech PoC, včetně registrace na seminář, naleznete ZDE.
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NEWSLETTER PROGRAMU LIFE
Vážení

čtenáři

a

příznivci

programu

LIFE,

také v roce 2018 nabízí evropský program LIFE podporu projektům
v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v České republice. Je
výhodným

zdrojem

financování

nápadů

českých

podnikatelů,

představitelů malých, středních i velkých firem, zajímavý je i pro celé
spektrum výzkumu a přípravy aplikace výsledků výzkumů v podnikatelském prostředí. Je
nezastupitelnou inspirací pro výzkumné ústavy, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve
výrobě, pro neziskové organizace i státní správu, obce nebo vysoké školy.
Evropská komise vyhlašuje každý rok výzvu k předkládání žádostí do tohoto programu. Zájemci
mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty
technické asistence pro integrované projekty. Předložení projektových návrhů do výzvy je
základním

krokem

k

získání

finančních

prostředků.

Vyhlášení letošní evropské výzvy do programu LIFE očekáváme opět koncem dubna!

Finanční podporu poskytuje také Ministerstvo životního prostředí, které je národním kontaktním
místem programu LIFE v České republice a které tak pomáhá žadatelům se získáním dalších
finančních prostředků. Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových
způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Navíc
poskytuje ministerstvo finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace.
V této souvislosti vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí každý rok národní výzvu k předkládání
žádostí

o spolufinancování

tzv.

tradičních

projektů.

I letos na jaře očekáváme vyhlášení národní výzvy!
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Pro všechny zájemce o finanční prostředky z program LIFE i pro předkladatele projektových
žádostí je neustále k dispozici národní kontaktní místo na Ministerstvu životního prostředí.
Tým Czech LIFE průběžně aktualizuje PROJEKTOVÝ WEB, kde najdete všechny aktuální
informace, novinky i zásadní dokumenty. Pro Vaší lepší orientaci upozorňujeme na některé
důležité sekce, které byste neměli přehlédnout.
Dokumenty ke stažení – prezentace ze seminářů, podmínky výzvy včetně formulářů,
překlady dokumentů do češtiny atd.
Je pro mě LIFE vhodný? „Jak získat grant“
Search partner – hledání partnera pro projekt

Helpdesk pro Vaše dotazy

WEB Evropské komise, kde najdete aktuální informace o dění v programu i o projektech a
jejich úspěších.
Databáze projektů – inspirace či hledání zahraničního partnera
Vzory dokumentů a jejich aktualizace
Kalendář akcí - informace o aktuálním dění a plánovaných událostech
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 1. 2018 až 15. 2.
2018 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

H OR I ZON T 2 0 2 0 / ČÁ ST I - V Y N I K A J Í CÍ VĚDA / EVR OP SK Á R A DA P R O V Ý ZK UM
Druhé symposium ZEISS
•

Kdy: 17. 4. 2018 - 19. 4. 2018

•

Kde: Oberkochen (Německo)

Ve dnech 17. - 19. dubna 2018 se v německém Oberkochenu uskuteční druhé symposium ZEISS
s názvem "Optika v kvantovém světě" (ZEISS Symposium: the "Optics in the Quantum World").
Cílem akce je vytvořit platformu pro odborníky, která by identifikovala trendy a požadavky v
oblasti výzkumu optiky. Počet účastníků je omezen. Více informací a registrace naleznete zde.
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HORI ZONT 2020 / ČÁST I - VYNI K AJÍ CÍ VĚDA / VÝZK UM NÉ I NFRASTRUK TURY
CERIC-ERIC vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů
Konsorcium středoevropské výzkumné infrastruktury (Central European Research Infrastructure
Consortium - CERIC-ERIC) otevřelo výzvu k předkládání projektových návrhů. Projekty mohou být
předkládány pro realizaci multidisciplinárního a multi-technického výzkumu, ve všech oblastech
materiálového výzkumu, biomateriálů a nanotechnologii. Lhůta pro předložení návrhů se zpětnou
vazbou je 1. března 2018. Uzávěrka pro zkušené uživatele je 30. března 2018. Více informací je
k dispozici zde. Odevzdání návrhů je možné zde.

Zpráva OECD k posílení udržitelnosti a efektivity mezinárodních výzkumných infrastruktur
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila koncem roku 2017 zprávu
s názvem: „Strengthening the Sustainibility and Effectiveness of International Research
Infrastructures“. Hlavním cílem nového dokumentu OECD je identifikovat politiky a postupy, které
mohou posílit udržitelnost a efektivitu fungování výzkumných infrastruktur (RI) během celého
jejich životního cyklu. Studie identifikuje několik prvků, které mohou zaručit efektivitu
a udržitelnost v RI, jako například, udržení vysoké úrovně konkurenceschopnosti, řízení dat
během jejích životného cyklu či přilákání a udržování předních vědců a kvalifikovaných pracovníků
s potřebnými dovednostmi a odbornými znalostmi. Dokument mimo jiné zahrnuje 9 doporučení,
jejichž cílem je řešit posílení efektivity a udržitelnosti. Kompletní dokument je k dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V P RŮM YSLU / ZÁK LADNÍ A
P RŮM YSLOVÉ TECHNOLOGI E
Továrny budoucnosti pro automobilový průmysl
•

Kdy: 28. 2. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 28. února 2018 se v Bruselu uskuteční workshop s názvem: „Továrny budoucnosti pro
automobilový průmysl" (‘Factories of the Future for Automotive’). Cílem akce je informovat
zástupce výzkumu a inovací v oblasti automobilového průmyslu o nedávných evropských
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projektech v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro továrny budoucnosti
(FoF)". Počet účastníků je omezený. Více informací a registrace jsou k dispozici zde.

Budoucnost průmyslových infrastruktur pro výzkum a inovace
•

Kdy: 1. 3. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 1. března 2018 se v Bruselu uskuteční workshop: „Směrem k evropskému přístupu
k průmyslovým infrastrukturám pro výzkum a inovace“ (Towards a European approach on
Industrial Infrastructures for Research and Innovation). Hlavními řešenými otázkami budou
potřeby průmyslu pro různé typy potenciálních uživatelů, obecný přehled již existujících iniciativ
a viditelnost. Více informací naleznete zde.

Partnerská burza „Successful R&I in Europe 2018“
•

Kdy: 15. 3. 2018 - 16. 3. 2018

•

Kde: Düsseldorf (Německo)

Ve dnech 15. - 16. března 2018, se v Düsseldorfu uskuteční 9. výroční konference pro výzkumné
pracovníky a podnikatele z oblasti Severního Porýní-Vestfálska a evropských regionů s názvem:
„Successful R&I in Europe 2018. Cílem akce je umožnit navázání nových partnerství pro projekty
Horizont 2020. Účastníci budou mít příležitost prezentovat svoje projektové návrhy v paralelních
skupinách zaměřených na sedm témat současného pracovního programu H2020 2018-2020.
Konkrétně

půjde

o

následující

oblasti:

Informační

a

komunikační

technologie

(ICT),

Nanotechnologie, Materiály a výroba (NMM), Energie, Udržitelná ekonomika, Vědy o živé přírodě
a Doprava. Registrace je otevřena do 7. března 2018. Více informací včetně registračních
poplatků a registrace je k dispozici zde.

Setkaní partnerů ke čtvrté průmyslové revoluci
•

Kdy: 28. 3. 2018

•

Kde: Sofia (Bulharsko)
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Dne 28. března 2018 se v Sofii uskuteční setkání partnerů ke čtvrté průmyslové revoluci -IMM
Industry 4.0. Akce je organizována bulharskou průmyslovou asociací spolu se sítí Enterprise
Europe Network a proběhne v rámci expozice MachTech&InfoTech. Hlavním účelem je
poskytnout platformu pro navázání technologické, vědecké a obchodní spolupráce mezi
mezinárodními společnostmi, výzkumnými centry a klastry a přispět tak k budování budoucích
konsorcií. Akce bude zaměřena především na mechatroniku, průmyslovou automatizaci
a software, 3D tisk, zpracování kovů a laserové technologie. Registrace je otevřena do 20. března
2018. Více informací o akci a registraci najdete zde.

Druhé symposium ZEISS
•

Kdy: 17. 4. 2018 - 19. 4. 2018

•

Kde: Oberkochen (Německo)

Ve dnech 17. - 19. dubna 2018 se v německém Oberkochenu uskuteční druhé symposium ZEISS
s názvem "Optika v kvantovém světě" (ZEISS Symposium: the "Optics in the Quantum World").
Cílem akce je vytvořit platformu pro odborníky, která by identifikovala trendy a požadavky
v oblasti výzkumu optiky. Počet účastníků je omezen. Více informací a registrace naleznete zde.

Konference programu QuantERA-NET Cofund
•

Kdy: 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018

•

Kde: Bukurešť (Rumunsko)

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v Bukurešti uskuteční konference v rámci programu QuantERA
ERA-NET Cofund in Quantum Technologies, kde budou zveřejněny projekty financované
z programu QuantERA. První den umožní účastníkům příležitost osobního setkání s koordinátory
projektů financovaných ve výzvě QuantERA 2017, a seznámit se tak s jejich výzkumnými cíli
a aktivitami. Druhý den konference bude věnován pouze stranám participujícím v programu
QuantERA. Další informace včetně registrace dostupné do konce února naleznete zde .

Partnerská burza v oblasti eHealth
•

Kdy: 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018
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•

Kde: Göteborg (Švédsko)

Ve dnech 24. 25. dubna 2018 se v Göteborgu uskuteční partnerská burza B2B v oblasti eHealth.
Akce pořádaná sítí Enterprise Europe Network ve spolupráci s podnikatelským regionem
Göteborg, Scanbalt a HealthTech Nordic, poskytne platformu pro setkání s vedoucími pracovníky
v oblasti digitálních technologií a v oblasti zdravotnictví, klíčovými představiteli veřejného mínění
a slibnými společnostmi a poskytne tak příležitost na vytipování partnerů pro budoucí konsorcia.
Registrace je otevřená do 8. dubna 2018. Více informací a registrace naleznete zde.

26. ročník Evropské konference a exhibice biomasy – EUBCE 2018
•

Kdy: 14. 5. 2018 - 18. 5. 2018

•

Kde: Kodaň (Dánsko)

Ve dnech 14. – 18. května 2018 se bude konat v dánské Kodani evropská konference a veletrh
zaměřený na biomasu. EUBCE (26th EuropeanBiomass Conference and Exhibition) poskytne
nejnovější výsledky výzkumu, vývoje a inovačních aktivit a je zaměřená na využití biomasy,
biokapaliny a biopaliva pro výrobu tepla a elektřiny, dopravu a produkty biovýroby v průmyslu
a jejich politický kontext. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze
nalézt zde.

Summit evropského HPC 2018
•

Kdy: 29. 5. 2018 - 31. 5. 2018

•

Kde: Lublaň (Slovinsko)

Od 29. do 31. května 2018 se uskuteční summit evropského výpočetního clusteru (High
Performance Computing - HPC) ve slovinské Lublani, kde se setkají hlavní partneři HPC v Evropě.
Jednou z hlavních událostí summitu je konference PRACEdays18, odborníci z akademického
a průmyslového sektoru zde představí pokroky v oblasti vědy a inženýrství podporovaných HPC.
Zaregistrovat se můžete do 7. května 2018 zde. Více informací naleznete zde

Výzvy EIT na zřízení KIC Manufacturing a Urban Mobility
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Evropský inovační a technologický institut (EIT) otevřel výzvy na zřízení dvou nových znalostních
a inovačních společenství (KIC) v oblasti městské mobility (EIT Urban Mobility) a výroby s
přidanou hodnotou (EIT Manufacturing). Návrhy by se měly soustředit na vývoj inovačních
produktů a služeb, které by řešili společenské výzvy. Registrace je otevřena do července 2018.
Informační den EIT se uskuteční 13. února 2018 v Bruselu. Více informací a registrace jsou k
dispozici zde.

CERIC-ERIC vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů
Konsorcium středoevropské výzkumné infrastruktury (Central European Research Infrastructure
Consortium - CERIC-ERIC) otevřelo výzvu k předkládání projektových návrhů. Projekty mohou být
předkládány pro realizaci multidisciplinárního a multi-technického výzkumu, ve všech oblastech
materiálového výzkumu, biomateriálů a nanotechnologii. Lhůta pro předložení návrhů se zpětnou
vazbou je 1. března 2018. Uzávěrka pro zkušené uživatele je 30. března 2018. Více informací je k
dispozici zde. Odevzdání návrhů je možné zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I - VEDOUCÍ P OSTAVENÍ V P RŮM YSLU / I NOVACE V
M ALÝCH A STŘEDNÍ CH P ODNI CÍ CH (M SP )
Summit EU-Startups 2018
•

Kdy: 24. 4. 2018

•

Kde: Barcelona (Španělsko)

Dne 24. dubna 2018 se v Barceloně uskuteční každoroční summit EU Startups. Akce představí
několik nových evropských startupů a současných nejúspěšnějších podnikatelů. Vstupenky na
akci jsou rozděleny mezi 3 cenové kategorie mezi 85 € a 195 €. Více informací naleznete zde.
Nákup vstupenek je k dispozici zde.

Doporučení skupiny inovátorů na vysoké úrovni týkající se zřízení EIC
Dne 24. ledna 2018, skupina inovátorů na vysoké úrovni zveřejnila svůj kompletní soubor
doporučení o zřízení Evropské rady pro inovace (EIC) s názvem "Evropa je zpět: urychlení
průlomových inovací" (Europe is back: Accelerating breakthrough innovation). Publikace uvádí
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čtyři hlavní faktory, které brání průlomové a hluboké inovaci v Evropě: financování, povědomí,
rozsah a talent. Prostřednictvím těchto faktorů uvádí důvody, proč je nutné zřídit EIC a další
doporučení pro její fungovaní. Doporučení zahrnují posílení inovací, stimulovaní soukromé
investice, sdílení úspěchů, využíti evropských ekosystémů a spojování lidí Navrhovaná doporučení
mají pomoc Evropské komisi ve finalizaci návrhu EIC v 9.RP. Více informací naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / ZDRAVÍ , DEM OGRAFI CK Á
ZM ĚNA A DOBRÉ ŽI VOTNÍ P ODM Í NK Y

Partnerská burza v oblasti eHealth
•

Kdy: 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018

•

Kde: Göteborg (Švédsko)

Ve dnech 24. 25. dubna 2018 se v Göteborgu uskuteční partnerská burza B2B v oblasti eHealth.
Akce pořádaná sítí Enterprise Europe Network ve spolupráci s podnikatelským regionem
Göteborg, Scanbalt a HealthTech Nordic, poskytne platformu pro setkání s vedoucími pracovníky
v oblasti digitálních technologií a v oblasti zdravotnictví, klíčovými představiteli veřejného mínění
a slibnými společnostmi a poskytne tak příležitost na vytipování partnerů pro budoucí konsorcia.
Registrace je otevřená do 8. dubna 2018. Více informací a registrace naleznete zde.

Message from Alliance4Life
Dne 30. ledna 2018 uspořádali Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO),
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Stále zastoupení ČR při EU a Zastoupení
Jihomoravského kraje v Bruselu akci s názvem „M essage from Alliance4Life “. Cílem akce bylo
představit bruselskému publiku iniciativu a projekt H2020 Alliance4Life, jehož koordinátorem je
Masarykova univerzita, CEITEC jakož i jednotlivé instituce zapojené do projektu. Aliance chce
přispět k formování vědní politiky a vědních priorit na národní i evropské úrovni, ke zlepšení
účasti EU-13 v rámcových programech a k využití synergií mezi strukturálními fondy a rámcovými
programy EU. V rámci akce byla také představena deklarace projektu, která byla podepsána v
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Brně v rámci kick-off meetingu Alliance4Life, ve dnech 15. - 17. ledna 2018. Celou deklaraci
naleznete zde a více informací zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / P OTRAVI NY, ZEM ĚDĚLSTVÍ ,
VODNÍ HOSP ODÁŘSTVÍ A BI OEKONOM I K A
26. ročník Evropské konference a exhibice biomasy – EUBCE 2018
•

Kdy: 14. 5. 2018 - 18. 5. 2018

•

Kde: Kodaň (Dánsko)

Ve dnech 14. – 18. května 2018 se bude konat v dánské Kodani evropská konference a veletrh
zaměřený na biomasu. EUBCE (26th EuropeanBiomass Conference and Exhibition) poskytne
nejnovější výsledky výzkumu, vývoje a inovačních aktivit a je zaměřená na využití biomasy,
biokapaliny a biopaliva pro výrobu tepla a elektřiny, dopravu a produkty biovýroby v průmyslu a
jejich politický kontext. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

Studie “Towards a sustainable European forest-based bioeconomy“
Studie “Cesta k udržitelnému rozvoji evropské lesnické bioekonomiky“ (Towards a sustainable
European forest-based bioeconomy) diskutuje ekonomickou, sociální a environmentální
udržitelnost evropské lesnické bioekonomiky a klíčové faktory, které mohou ovlivnit její vývoj.
Závěry jsou určeny tvůrcům politik, ale i široké veřejnosti. Celá studie je k dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJI ŠTĚNÁ, ČI STÁ A ÚČI NNÁ
ENERGI E
Evropský týden pro udržitelnou energii- EUSEW 2018
•

Kdy: 5. 6. 2018 - 7. 6. 2018

•

Kde: Evropská unie
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Ve dnech 5. až 7. června 2018 se uskuteční každoroční Evropský týden udržitelné energie (EU
Sustainable Energy Week - EUSEW). Akce je pořádaná Evropskou komisí ve spolupráci
s relevantními aktéři v oblasti energetiky a její cílem akce je poskytnout platformu pro diskusi
o novém politickém vývoji, osvědčených postupech a myšlenkách udržitelné energie a o
budoucnosti evropské energie. Akce se koná každoročně od roku 2006 a tvoří ji: hlavní
konference v Bruselu věnovaná politice udržitelné energetiky, udělování cen za významné inovace
v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů (EUSEW Awards) a konečně tzv. Energy
Days, dílčí akce organizované po dobu celého měsíce napříč EU s cílem šířit povědomí
o energetických otázkách. Více informací a registrace naleznete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / I NTELI GENTNÍ , EK OLOGI CK Á A
I NTEGROVANÁ DOP RAVA
Výzvy EIT na zřízení KIC Manufacturing a Urban Mobility
Evropský inovační a technologický institut (EIT) otevřel výzvy na zřízení dvou nových znalostních
a inovačních společenství (KIC) v oblasti městské mobility (EIT Urban Mobility) a výroby
s přidanou hodnotou (EIT Manufacturing). Návrhy by se měly soustředit na vývoj inovačních
produktů a služeb, které by řešili společenské výzvy. Registrace je otevřena do července 2018.
Informační den EIT se uskuteční 13. února 2018 v Bruselu. Více informací a registrace jsou k
dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSK É VÝZVY / ZM ĚNA K LI M ATU, ŽI VOTNÍ
P ROSTŘEDÍ A VYUŽÍ VÁNÍ ZDROJŮ A SUROVI N

Green Week 2018
•

Kdy: 21. 5. 2018 - 25. 5. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Tradiční akce Green Week se uskuteční v Bruselu ve dnech 21. – 25. května 2018. Hlavním
tématem je „Green cities for a Greener Future“ a zaměřovat se bude na zkoumání způsobů,
jakými EU pomáhá městům stát se lepšími místy pro život a práci. Rovněž bude prezentován
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vývoj politiky v oblasti ovzduší, hluku, odpadů a vod. Související akce se budou konat ve stejný
týden po celé EU. Další informace najdete zde

Hodnocení strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Evropská komise otevřela konzultaci k hodnocení strategie EU k přizpůsobení se změně klimatu.
Tato Strategie byla přijata v dubnu 2013 s cílem zvýšit odolnost území EU na dopady změny
klimatu. Hodnocení srovnává realizaci a úspěchy strategie s tím, co se čekávalo v době jejího
přijetí v roce 2013. Veřejná konzultace je otevřena do 1. března 2018. Další informace o
konzultaci jsou k dispozici zde.

Plastový odpad: Evropská strategie na ochranu planety
Evropská komise přijala první celoevropskou strategii týkající se plastů, jejímž cílem je chránit
životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem. Ve své strategii EK uvádí, že do roku
2030 budou všechny plasty v EU recyklovatelné, sníží se využívání plastů pro jednorázové užití a
bude zakázáno úmyslné používání mikroplastů. Je důležité změnit způsob, jakým se v současnosti
plasty vyrábějí, používají a recyklují, posunout tak tuto problematiku blíže k oběhovému
hospodářství. Celé sdělení EK ke strategii je k dispozici zde.

Poziční dokument o budoucnosti EIP v oblasti surovin
Řídící skupina na vysoké úrovni Evropského inovačního partnerství v oblasti surovin (European
Innovation Partnerships, EIP) zveřejnila svůj poziční dokument k následájícím obdobím.
Dokument hodnotí výzvy EK a přikládá doporučení, které by měly být brány v úvahu při přípravě
následujícího finančního rámce. EIP skupina poskytuje poradenství Evropské komisi, členským
státům i soukromému sektoru o iniciativách v oblasti surovin. V tomto pozičním dokumentu
skupina doporučuje např. následující: přístup založený na hodnotovém řetězci, větší míra účasti
MSP, ochrana výroby a trhu v EU, či podpora vědy a výzkumu. Bližší informace najdete zde.

HORI ZONT 2020 / ČÁST I I I - SP OLEČENSKÉ VÝZVY / EVROP A V M ĚNÍ CÍ M SE SVĚTĚ SP OLEČNOSTI P ODP ORUJÍ CÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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Záznam z akce: Implicit Bias in Academia
Kancelář CZELO se dne 18. ledna 2018 zúčastnila konference Ligy evropských výzkumných
univerzit (LERU), v rámci které byl představen poziční dokument „Předsudky vůči kariérní pozici
žen v akademické sféře“ (Implicit bias in academia: A challenge to the meritocratic principle and
to women’s careers - And what to do about it). Součástí akce bylo představení samotného
dokumentu a panelová diskuse s odborníky. Celý prezentovaný dokument je k nalezení zde.
Zpráva z události je k dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / EVR OP SK Ý I NOVAČNÍ A TECHNOLOGI CK Ý I NSTI TUT
Výzvy EIT na zřízení KIC Manufacturing a Urban Mobility
Evropský inovační a technologický institut (EIT) otevřel výzvy na zřízení dvou nových znalostních
a inovačních společenství (KIC) v oblasti městské mobility (EIT Urban Mobility) a výroby s
přidanou hodnotou (EIT Manufacturing). Návrhy by se měly soustředit na vývoj inovačních
produktů a služeb, které by řešili společenské výzvy. Registrace je otevřena do července 2018.
Informační den EIT se uskuteční 13. února 2018 v Bruselu. Více informací a registrace jsou k
dispozici zde.

EIT Digital Magisterské studium v oblasti kybernetické bezpečnosti
Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) EIT
Digital nabízí magisterský obor kybernetická bezpečnost, jenž bude v září 2018 nově otevřen na
partnerské univerzitě v Rennes (Francie). EIT Digital v současnosti spolupracuje se 17 předními
technickými univerzitami, jejímž cílem je vzdělávat profesionály v oblasti digitálních technologií.
Celkem EIT Digital nabízí 8 magisterských programů, více informací o programech zde. Zájemci o
studium kybernetické bezpečnosti mohou podávat své přihlášky do 15. dubna 2018 zde.
Více informací najdete zde.

Stanovisko Evropské komise k nezávislému hodnocení EIT
Evropská komise vydala stanovisko k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu
(European Institute of Innovation and Technology – EIT) založené na nezávislém hodnocení a
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přezkumu. Ve stanovisku Komise uznává úspěchy, význam a jedinečnost EIT a jeho šesti
inovačních společenství, a také zdůrazňuje oblasti, které by mohly být zlepšeny. Stanovisko také
znovu potvrzuje doporučení učiněná nezávislým hodnocením pro spolupráci Komise a EIT v
oblastech, jako je například, měření a podávání rozsáhlejších zpráv o činnostech a dosažených
výsledcích souvisejících s politickými prioritami EU v tematických oblastech. Více informací je k
dispozici zde.

HORI ZONT 2020 / FI NANČNÍ OTÁZK Y, I P A ŘÍ ZENÍ P ROJEK TŮ

Den koordinátorů H2020
•

Kdy: 22. 2. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 22. února 2018 pořádá Evropská komise v Bruselu Den koordinátorů H2020, jehož cílem je
poskytnout veškeré informace o přípravě a podpisu grantové dohody. Akce je určená především
pro koordinátorům projektových návrhů, kteří byli vyzváni k přípravě grantové dohody. Místa pro
ostatní účastníky jsou omezená. Více informací a registrace je k dispozici zde. Akci lze sledovat v
přímém přenosu prostřednictvím tohoto odkazu.

Webinář o IP v projektech financovaných EU
•

Kdy: 11. 4. 2018

•

Kde: online

Dne 11. dubna 2018, organizuje European IPR Helpdesk webinář na téma IP v projektech
financovaných EU / Horizon2020. Seminář bude diskutovat především o tom, jak správně řešit
společné problémy, nástrahy a výzvy v oblasti IP. Registrace je otevřena do 20. března 2018.
Více informací a registrace naleznete zde.

Bulletin European IPR Helpdesk, č. 28 (leden – březen 2018)
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Bulletin European IPR Helpdesk přináší vyjádření WIPO k politikám IP a diskuse o otevřeném
přístupu k výsledkům výzkumu. Dalšími klíčovými body jsou spolupráce ve výzkumných
projektech s dodržením ochrany IP, řízení IP v rámci výzkumných projektů a programy a iniciativy
Lucemburského národního výzkumného fondu (FNR). Celý bulletin je k dispozici zde.

DALŠÍ P ROGRAM Y A N ÁSTROJE / EUREK A
Vyhlášení 4. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve
výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Program je určen na podporu mezinárodní spolupráce
malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity
výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
Uzávěrka je 27. března 2018. Více informací naleznete zde.

DALŠÍ P ROGRAM Y A N ÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ , ERASM US+

Konference o spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi v oblasti vysokoškolského
a odborného vzdělávání a přípravy
•

Kdy: 14. 3. 2018 - 16. 3. 2018

•

Kde: Varšava (Polsko)

Ve dnech 14. a 16. března 2018 se ve Varšavě koná mezinárodní konference zaměřená na
spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi v oblasti vysokoškolského a odborného
vzdělávání a přípravy s cílem posílit spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi střední Asie. Akci
organizuje Polské Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělání za podpory Evropské komise.
Cílem konference (Conference on cooperation between employers and education institutions in
higher education and vocational education and training) je hledat řešení, společný základ a
spolupráci mezi zaměstnavateli a vysokoškolskými institucemi. V případě zájmu o další informace
kontaktujte Agnieszku Berezy (Agnieszka.Bereza@mnisw.gov.pl) nebo Christiana Wagnera
(christian.wagner@proqualityconsult.de).
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Výroční konference EUA 2018
•

Kdy: 5. 4. 2018 - 6. 4. 2018

•

Kde: Curych (Švýcarsko)

Univerzita v Curychu je letošním hostitelem výroční konference Sdružení evropských univerzit
(EUA), jenž se uskuteční ve dnech 5. – 6. dubna 2018. Na konferenci bude diskutována role
univerzit na utváření a rozvíjení mezikulturních vědomostí. Účastníkům akce konference přinese
jedinečnou příležitost poznat, jak a čím přispívají evropské univerzity k formování společnosti jako
celku, zda splňují společenskou odpovědnost, kterou nesou. Dále budou prezentovány praktické
příklady institucionálních postupů, národních, evropských politik a iniciativ, do kterých se
univerzity zapojují. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

4. mezinárodní konference Higher Education Advances 2018
•

Kdy: 20. 6. 2018 - 22. 6. 2018

•

Kde: Valencie (Španělsko)

4. ročník mezinárodní konference HEAd´18 (Higher Education Advances 2018) se uskuteční ve
dnech 20. – 22. června 2018 na Vysoké škole polytechnické ve španělské Valencii. Konference
umožní setkání vědců a odborníků, kteří budou moci sdílet zkušenosti a výsledky výzkumů v
akademické sféře. Diskutovaná témata budou např. následující: inovativní materiály a nové
nástroje pro výuku, vzdělávací technologie (např. virtuální laboratoře, e-learning), vzdělávací
strategie, nové teorie a modely výuky / učení nebo globalizace v reformách školství a vzdělávání.
Další informace najdete zde.

Prohlášení generace Erasmus+: 30 doporučení pro budoucnost programu Erasmus+
Generace Erasmus+, studenti a další účastníci aktivit programu ERASMUS, publikovala své
doporučující prohlášení o budoucnosti programu po roce 2020 v návaznosti na 30 let existence
tohoto programu. Dokument obsahuje 30 doporučení odrážející vizi a priority generace Erasmus+
ohledně budoucnosti programu po roce 2020 v šesti klíčových oblastech: společenské výzvy,
nedostatečné dovednosti, občanská angažovanost, inkluze, globální dimenze a zjednodušení
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programu Erasmus+. Tyto doporučení mají za cíl program rozšířit a rovněž zvětšit jeho vliv na
budoucnost Evropy. Celý dokument najdete zde.

EIT Digital Magisterské studium v oblasti kybernetické bezpečnosti
Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) EIT
Digital nabízí magisterský obor kybernetická bezpečnost, jenž bude v září 2018 nově otevřen na
partnerské univerzitě v Rennes (Francie). EIT Digital v současnosti spolupracuje se 17 předními
technickými univerzitami, jejímž cílem je vzdělávat profesionály v oblasti digitálních technologií.
Celkem EIT Digital nabízí 8 magisterských programů, více informací o programech zde. Zájemci o
studium kybernetické bezpečnosti mohou podávat své přihlášky do 15. dubna 2018 zde.
Více informací najdete zde.

Platforma pro výsledky projektů Erasmus+
Erasmus+ má dostupnou databázi s popisem, výsledky a kontaktními informacemi o všech
projektech financovaných v rámci programu Erasmus+ a některých projektech financovaných v
rámci svých předcházejících programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
Více informací naleznete zde.

DALŠÍ P ROGRAM Y A N ÁSTROJE / SYNERGI E SE STRUK TURÁLNÍ M I FONDY
Úloha evropských regionů a měst v budoucí politice VaVaI
•

Kdy: 20. 2. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 20. února 2018 se v Bruselu uskuteční konference s názvem: Propojování území: Úloha
evropských regionů a měst v budoucí politice VaVaI (Connecting territories: the role of European
Regions and Cities in the future EU policies for R&I). Akce je organizována Evropským výborem
regionů a jejím účelem je diskutovat o budoucí evropské politice VaVaI a úloze, kterou by v ní
měly hrát regiony a města. Registrace je otevřena do 15. února 2018. Více informací a registrace
jsou k dispozici zde.
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Veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů
Evropská komise spustila nové veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů. Občané a organizace
mají nyní možnost se podílet na dalším směřování politik a iniciativ EU vyplněním online
dotazníků, které jsou k dispozici až do 8. března 2018. Po skončení konzultačního období,
odpovědi budou komisí shrnuty a dále zohledněny při návrzích víceletého finančního rámce po
roce 2020 a další generaci finančních programů. Celkem je možné vyplnit 6 dotazníků na odlišné
oblasti.
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti strategické infrastruktury
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti bezpečnosti
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti migrace
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti investic, výzkumu a inovací,
MSP a jednotného trhu
Bližší informace jsou k dispozici zde.

MLE o rozšiřující se účasti a součinnosti mezi programem Horizont 2020 a ESIF
Cílem tohoto cvičení vzájemného učení (Mutual Learning Exercise - MLE) je podporovat účast
členských států v rámcových programech EU a využít synergie při používaní Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF) na národní úrovni. MLE se zúčastňuje 14 zemí a je
strukturováno pro 6 setkání a jednu událost pro šíření informací. Prioritními tématy jsou: Přilákat
kvalifikovaný personál výzkumu a vývoje včetně podnikatelského sektoru, podporovat spolupráci
mezi vědou a obchodem, zlepšit vytváření sítí prostřednictvím účasti na různých činnostech,
podporovat rozvoj dovedností, informací, komunikaci a školení. Ve vztahu k synergiím se zabývá
tím, jak umožnit účinný a strukturovaný dialog mezi vnitrostátními řídícími orgány strukturálních
fondů a orgány pro výzkum a vývoj rámcového programu a součinností na politické, strategické a
operativní úrovni. Více informací naleznete zde.

Záznam z akce: Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020
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Dne 25. ledna 2018 se v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU uskutečnila akce s
názvem: „Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020“ (Czech Perspective on Future of
Cohesion Policy after 2020). Hlavním cílem akce bylo diskutovat o kohezní politice v kontextu
přípravy budoucí podoby evropských strukturálních fondů (ESIF) a víceletého finančního rámce a
poukázat na zkušenosti českých orgánů provádějící územní rozměr programů ESIF, a to jak v
současném, tak v předchozím programovém období. Součástí akce bylo také představení
dokumentu: "Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020". Záznam kanceláře CZELO
naleznete zde.

NABÍ DK Y SP OLUP RÁCE, STÁŽE / BELGI E
100 let české státnosti – kulturní program v Belgii
České centrum Brusel ve spolupráci se svými partnery připravilo na rok 2018 bohatý kulturní
program. Rok 2018 je stým rokem české a slovenské státnosti. Je rokem oslav, připomínání,
diskutování a reflexe milníků a jejich vlivu na současnost a budoucnost. Český kulturní program v
Bruselu zpracovává výročí (v jednotném i množném čísle) z různých úhlů a různými formami:
skrze debaty, filmová promítání, tanec, výstavy či hudbu. Seznam všech akcí naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI / ČESK Á REP UBLI K A
Záznam z akce: Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020
Dne 25. ledna 2018 se v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU uskutečnila akce s
názvem: „Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020“ (Czech Perspective on Future of
Cohesion Policy after 2020). Hlavním cílem akce bylo diskutovat o kohezní politice v kontextu
přípravy budoucí podoby evropských strukturálních fondů (ESIF) a víceletého finančního rámce a
poukázat na zkušenosti českých orgánů provádějící územní rozměr programů ESIF, a to jak v
současném, tak v předchozím programovém období. Součástí akce bylo také představení
dokumentu: "Pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020". Záznam kanceláře CZELO
naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI / EVROP SK Á P OLI TI K A VÝZK UM U
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Konference: Circular Economy Stakeholder Conference
•

Kdy: 20. 2. 2018 - 21. 2. 2018

•

Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem pořádá ve dnech 20. –
21. února 2018 v Bruselu konferenci k oběhovému hospodářství. Tato dvoudenní konference
umožní diskuzi o budoucích cílech a nových odvětvích oběhového hospodářství a dále představí
prvotní úspěchy Evropské platformy oběhového hospodářství (European Circular Economy
Stakeholder Platform). Účastníci konference seznámí se zkušenostmi klíčových hráčů a jejich
přechodu k oběhovému a nízkouhlíkovému hospodářství. Další informace na těchto webových
stránkách.

Brožury k tzv. “Focus areas” pracovního programu H2020 pro období 2018 – 2020
Poslední tři roky pracovního programu WP 2018 – 2020 programu H2020 budou zaměřeny na tzv.
prioritní oblasti (Focus areas). K těmto prioritním oblastem vydala Evropská komise informační
brožury: Budoucí nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, Oběhové hospodářství,
Digitalizace a transformace evropského průmyslu a služeb, Účinnější bezpečnostní Unie. Příručky
dále prezentují ostatní programy přispívající prioritním oblastem k dosažení udržitelného rozvoje.
Publikované příručky jsou k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sites/horizon2020/files/LC_boo
klet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sites/horizon2020/files/CE_boo
klet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sites/horizon2020/files/DT_bo
oklet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sites/horizon2020/files/SU_bo
oklet.pdf

Veřejná konzultace o zřízení Evropského inovačního fondu
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Dne 15. ledna 2018 zahájila Evropská komise on-line konzultaci o budoucnosti nízkouhlíkových
inovativních technologií v Evropě. Cílem je investovat část příjmů ze systému EU pro obchodování
s emisemi (EU ETS) do demonstračních projektů nízkouhlíkových technologií prostřednictvím
nového inovačního fondu. Konzultace bude probíhat po dobu 12 týdnů a ukončená bude 10.
dubna 2018. Více informací naleznete zde.

Plastový odpad: Evropská strategie na ochranu planety
Evropská komise přijala první celoevropskou strategii týkající se plastů, jejímž cílem je chránit
životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem. Ve své strategii EK uvádí, že do roku
2030 budou všechny plasty v EU recyklovatelné, sníží se využívání plastů pro jednorázové užití a
bude zakázáno úmyslné používání mikroplastů. Je důležité změnit způsob, jakým se v současnosti
plasty vyrábějí, používají a recyklují, posunout tak tuto problematiku blíže k oběhovému
hospodářství. Celé sdělení EK ke strategii je k dispozici zde.

Výroční zpráva o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování
programu Horizont v roce 2016
V prosinci 2017 publikovala Evropská komise svoji výroční zprávu o činnostech EU v oblasti
výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont v roce 2016, jejímž cílem je
poskytnout stručný přehled hlavních opatření, která byla v daném roce provedena. Tato zpráva
dále zahrnuje roční údaje z monitorování programu H2020 ve vztahu k výzvám uzavřeným v roce
2016 pod programem H2020. Pozitivně zpráva hodnotí navržený investiční plán pro Evropu a také
Evropský fond pro strategické cíle. V oblasti energetiky a klimatu byla přijata řada opatření
souhrnně nazývající se “Čistá energie pro všechny Evropany“ (Clean energy for all Europeans)
zdůrazňující apel na urychlení inovací v oblasti čisté energie. Co se týče uplatňování pracovního
programu H2020 2016-2017, pracovní program je sladěn s politickým programem Komise,
zejména s prioritami, jako je jednotný digitální trh, energetická unie, oběhové hospodářství a
Evropský fond pro strategické investice (EFSI). V roce 2016, program H2020 prošel druhou
zjednodušovací fází, započaly přípravy pilotního projektu paušálního financování, taktéž byly
podporovány synergie (např. Společný podnik Clean Sky 2, společný podnik ECSEL) s evropskými
strukturálními a investičními fondy a přípravná akce “cesta ke špičkovému výzkumu“. Zlepšena
byla také genderová dimenze i mezinárodní spolupráce v programu. Pokud jde o nejvyšší podíl
účasti členských států EU na podepsaných grantových dohodách, Německo se umístilo na prvním

28

2. číslo, ročník 2018

místě,

následováno

Spojeným

království

a

Španělskem.

Celá zpráva je k dispozici zde.

Doporučení skupiny inovátorů na vysoké úrovni týkající se zřízení EIC
Dne 24. ledna 2018, skupina inovátorů na vysoké úrovni zveřejnila svůj kompletní soubor
doporučení o zřízení Evropské rady pro inovace (EIC) s názvem "Evropa je zpět: urychlení
průlomových inovací" (Europe is back: Accelerating breakthrough innovation). Publikace uvádí
čtyři hlavní faktory, které brání průlomové a hluboké inovaci v Evropě: financování, povědomí,
rozsah a talent. Prostřednictvím těchto faktorů uvádí důvody, proč je nutné zřídit EIC a další
doporučení pro její fungovaní. Doporučení zahrnují posílení inovací, stimulovaní soukromé
investice, sdílení úspěchů, využíti evropských ekosystémů a spojování lidí Navrhovaná doporučení
mají pomoc Evropské komisi ve finalizaci návrhu EIC v 9.RP. Více informací naleznete zde.

P OLI TI K A VAVAI / EVROP SK Ý VÝZK UM NÝ P ROSTOR (ERA) / HODNOCENÍ VÝZK UM U
Novinky
Zveřejněné referenční dokumenty k 7. RP a H2020
Evropská komise v prosinci 2017 zveřejnila seznam hodnotitelů projektů H2020 za rok 2016 spolu
s dalšími referenčními dokumenty k 7. RP. K dispozici zde.
Seznam českých hodnotitelů, který připravila kancelář CZELO je k dispozici zde.

P OLI TI K A VAVAI / EVROP SK Ý VÝZK UM NÝ P ROSTOR (ERA) /

I NVESTI CE DO

VÝZK UM U
Veřejná konzultace o zřízení Evropského inovačního fondu
Dne 15. ledna 2018 zahájila Evropská komise on-line konzultaci o budoucnosti nízkouhlíkových
inovativních technologií v Evropě. Cílem je investovat část příjmů ze systému EU pro obchodování
s emisemi (EU ETS) do demonstračních projektů nízkouhlíkových technologií prostřednictvím
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nového inovačního fondu. Konzultace bude probíhat po dobu 12 týdnů a ukončená bude 10.
dubna 2018. Více informací naleznete zde.

Návrh zprávy EP k následujícímu víceletému finančnímu rámci
Evropský parlament chce v příštím sedmiletém rozpočtovém cyklu EU zvýšit rozpočet pro výzkum
na nejméně 120€ biliónu. V návrhu zprávy k následujícímu víceletému finančnímu rámci, který byl
zveřejněn dne 16. ledna 2018, Evropský parlament uvádí, že stávající částka 77€ miliard ve
výzkumném programu není dostatečná pro vysoký počet žadatelů. Tohle rozhodnutí navazuje na
silný závazek Evropské komise, z týdne předtím, která říkala o ušetření výzkumu z rozpočtových
škrtů po roce 2020. Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) ve
svém stanovisku uvádí, že v 9. RP by měli být navýšené především finanční kapitoly pro zdraví a
vesmírný výzkum. Dalším cílem je také větší důraz na provádění výzkumu a inovací
prostřednictvím společných podniků ve smyslu článku 171 Smlouvy. Kompletní návrh zprávy je k
dispozici zde a stanovisko výboru ITRE je k dispozici zde.

P OLI TI K A VAVAI /

EVROP SKÝ VÝZK UM NÝ P ROSTOR (ERA) /

M EZI NÁRODNÍ

SP OLUP RÁCE

Konference o spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi v oblasti vysokoškolského
a odborného vzdělávání a přípravy
•

Kdy: 14. 3. 2018 - 16. 3. 2018

•

Kde: Varšava (Polsko)

Ve dnech 14. a 16. března 2018 se ve Varšavě koná mezinárodní konference zaměřená na
spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi v oblasti vysokoškolského a odborného
vzdělávání a přípravy s cílem posílit spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi střední Asie. Akci
organizuje Polské Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělání za podpory Evropské komise.
Cílem konference (Conference on cooperation between employers and education institutions in
higher education and vocational education and training) je hledat řešení, společný základ a
spolupráci mezi zaměstnavateli a vysokoškolskými institucemi. V případě zájmu o další informace
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kontaktujte Agnieszku Berezy (Agnieszka.Bereza@mnisw.gov.pl), nebo Christiana Wagnera
(christian.wagner@proqualityconsult.de).

P OLI TI K A VAVAI / SP OLEČNÉ P ROGRAM OVANÍ

Konference programu QuantERA-NET Cofund
•

Kdy: 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018

•

Kde: Bukurešť (Rumunsko)

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v Bukurešti uskuteční konference v rámci programu QuantERA
ERA-NET Cofund in Quantum Technologies, kde budou zveřejněny projekty financované z
programu QuantERA. První den umožní účastníkům příležitost osobního setkání s koordinátory
projektů financovaných ve výzvě QuantERA 2017, a seznámit se tak s jejich výzkumnými cíli a
aktivitami. Druhý den konference bude věnován pouze stranám participujícím v programu
QuantERA. Další informace včetně registrace dostupné do konce února naleznete zde .

P OLI TI K A VAVAI / P ŘÍ P RAVY 9.RP
Veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů
Evropská komise spustila nové veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů. Občané a organizace
mají nyní možnost se podílet na dalším směřování politik a iniciativ EU vyplněním online
dotazníků, které jsou k dispozici až do 8. března 2018. Po skončení konzultačního období,
odpovědi budou komisí shrnuty a dále zohledněny při návrzích víceletého finančního rámce po
roce 2020 a další generaci finančních programů. Celkem je možné vyplnit 6 dotazníků na odlišné
oblasti.
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti strategické infrastruktury
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti bezpečnosti
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti migrace
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility
Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti investic, výzkumu a inovací,
MSP a jednotného trhu
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Bližší informace jsou k dispozici zde.

Hodnotící zpráva k workshopu “Stakeholders Workshop on Further Simplification“
Evropská komise vydala hodnotící zprávu k workshopu “Stakeholders Workshop on Further
Simplification“, který se konal 20. října 2017 v Bruselu, kde zúčastněné strany diskutovaly o
využití zjednodušujících procesů do příprav a fungování 9.RP s ohledem na již učiněné kroky
zjednodušující program H2020. Zpráva tak obsahuje závěry konference a stanovuje kroky ke
zjednodušení 9.RP. Celá zpráva je k dispozici zde.

Návrh zprávy EP k následujícímu víceletému finančnímu rámci
Evropský parlament chce v příštím sedmiletém rozpočtovém cyklu EU zvýšit rozpočet pro výzkum
na nejméně 120€ biliónu. V návrhu zprávy k následujícímu víceletému finančnímu rámci, který byl
zveřejněn dne 16. ledna 2018, Evropský parlament uvádí, že stávající částka 77€ miliard ve
výzkumném programu není dostatečná pro vysoký počet žadatelů. Tohle rozhodnutí navazuje na
silný závazek Evropské komise, z týdne předtím, která říkala o ušetření výzkumu z rozpočtových
škrtů po roce 2020. Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) ve
svém stanovisku uvádí, že v 9. RP by měli být navýšené především finanční kapitoly pro zdraví a
vesmírný výzkum. Dalším cílem je také větší důraz na provádění výzkumu a inovací
prostřednictvím společných podniků ve smyslu článku 171 Smlouvy. Kompletní návrh zprávy je k
dispozici zde a stanovisko výboru ITRE je k dispozici zde.

Doporučení skupiny inovátorů na vysoké úrovni týkající se zřízení EIC
Dne 24. ledna 2018, skupina inovátorů na vysoké úrovni zveřejnila svůj kompletní soubor
doporučení o zřízení Evropská rada pro inovace (EIC) s názvem "Evropa je zpět: urychlení
průlomových inovací" (Europe is back: Accelerating breakthrough innovation). Publikace uvádí
čtyři hlavní faktory, které brání průlomové a hluboké inovaci v Evropě: financování, povědomí,
rozsah a talent. Prostřednictvím těchto faktorů uvádí důvody, proč je nutné zřídit EIC a další
doporučení pro její fungovaní. Doporučení zahrnují posílení inovací, stimulovaní soukromé
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investice, sdílení úspěchů, využíti evropských ekosystémů a spojování lidí Navrhovaná doporučení
mají pomoc Evropské komisi ve finalizaci návrhu EIC v 9.RP. Více informací naleznete zde.

Videozáznam z akce: STOA workshop k cílově orientovanému výzkumu a inovacím
Dne 24. ledna 2018 uspořádala platforma Evropského parlamentu pro posouzení vědeckých a
technologických možností (STOA) v Bruselu workshop na téma „EU mission-oriented R&I policy“.
Cílem workshopu bylo diskutovat o nadcházejícím rámcovém programu v oblasti výzkumu a
inovací (9.RP). Videozáznam z akce je k dispozici zde.

Záznam z akce: Shaping the new EU framework programme: from Horizon 2020 to FP9
Kancelář CZELO vypracovala záznam z konference "Shaping the new EU framework programme:
from Horizon 2020 to FP9". Konference poskytla prostor pro diskuzi o možných základních
charakteristikách 9.RP a srovnání těchto změn se stávajícím programem Horizont 2020. Záznam
je dostupný zde.

P OLI TI K A VAVAI / OP EN ACCESS, OP EN DATA
Zpráva Evropské komise na téma Open Science
Evropská komise zveřejnila čtvrtou tematickou zprávu o tzv. vzájemném učení (Mutual Learning
Exercise - MLE) na téma Open Science. Zpráva navrhuje národní mapu pro provádění tzv.
otevřené vědy (Open Science), která uvádí kroky pro přechod k národní výzkumné politice
podporující aktivity Open Science. Zpráva také uvádí recenze stávajících zkušeností s Open
Science, činnostmi, souvisejícími politikami a shrnutí všeobecné strategie. Více
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