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AKTIVITA MOBILITY – VÝZVY

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou
prováděny

dvoustranné

mezinárodní

smlouvy o vědeckotechnické spolupráci
sjednané
s

Českou

partnerskými

státy.

republikou
Cílem

aktivity

MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi
působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory
mobility

výzkumných

pracovníků

spolupracujících

na

řešení

mezinárodních

výzkumných projektů.
Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté (viz konkrétní
výzva), přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům
řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát. Šestileté období je
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v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými
institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy
projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
V současnosti lze na stránkách MŠMT nalézt výzvy ke spolupráci s těmito zeměmi:
ARGENTINA
POLSKO
RAKOUSKO
FRANCIE

Termín pro předkládání návrhů projektů: 30. 3. až 29. 5. 2015
PODMÍNKY
Návrhy společných výzkumných projektů předkládaných v rámci aktivity MOBILITY musí být
klasifikovatelné jako návrhy projektů základního výzkumu definovaného podle článku 2.2. písm. e)
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Návrh společného výzkumného projektu musí být zpravidla předložen současně českou částí týmu
jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě, a to
v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

FINANCE
Podpora společných výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování
cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající
strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany
a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování,
stravné, kapesné).

Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány:


pobyty o délce trvání 1 až 15 dní;



pobyty o délce trvání 1 až 3 měsíce.
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Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí vyčísluje český řešitel společného
výzkumného projektu sám. Maximální výše příspěvku, který Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy poskytuje na uskutečnění cest do zahraničí je stanovena dle podmínek daných
konkrétní výzvou.
Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě
pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky
(ubytování, stravné, kapesné) je stanovena dle podmínek daných konkrétní výzvou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje na řešení 1 společného výzkumného
projektu podporu o výši:


100.000 Kč/rok, tj. 200.000 Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s evropskými
státy;



160.000 Kč/rok, tj. 320.000 Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce
s mimoevropskými státy.

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích,
konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na
těchto

setkáních

přímo

nesouvisí

s

řešením

společného

výzkumného

projektu.

_______________________________________________________________________________
Akademie

věd

České

republiky

vyhlásila

společně s MŠMT výběrové řízení na projekty
MOBILITY v rámci programu PPP na období
řešení od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
Cílem projektů je prohloubení vědecké spolupráce
mezi partnerskými zeměmi, rozšíření možnosti
zapojení začínajících výzkumných pracovníků a studentů, navázání kontaktů pro budoucí rozsáhlejší
záměry, např. pro přípravu žádostí u evropských nebo národních institucí financujících výzkum.
Podporovány budou návrhy projektů ze všech vědních oblastí.
Návrhy projektů lze zasílat do 29. 5. 2015.
Znění výzev pro jednotlivé země v AJ je k dispozici zde. (Po rozkliknutí požadovaného odkazu/země
na webu).
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Na výše uvedeném prvním odkazu lze nalézt také vyhlášená řízení na Mobilitní projekty VaV
se Slovenskem, Německem, Lotyšskem, Tchaj-wanem, Egyptem, Vietnamem.

AKTUÁLNÍ VERZE OP VVV PO FORMÁLNÍM VYJEDNÁVÁNÍ

Dne 13. března 2015 byl Evropské komisi (EK) znovu předložen Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV) po zapracování připomínek a formálním vyjednávání s EK. Předpokládaný
termín schválení OP VVV ze strany EK je konec června 2015.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (aktuální verze k 13. 3. 2015):
OP_VVV_k_13._3._2015.pdf
Více informací je k dispozici na webu MŠMT.

VISEGRAD FUND – VÝZVY

Visegrad Fund podporuje spolupráci mezi
Českou republikou, Slovenskou republikou,
Maďarskem a Polskem. Zapojení partnerů
z těchto čtyř zemí je nezbytnou podmínkou
pro podání projektu v rámci VF.
Hlavním cílem vyhlášených grantů je posilování a prohlubování vzájemných vazeb
mezi členskými zeměmi (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to v oblastech kultury,
vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.
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S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské
čtyřky (V4): (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva
partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.
Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných
z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.
Small Grants – termín odevzdání 1. 6. 2015 – z nich je možné financovat vědecko-výzkumnou
spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci
Více zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/.
Flagship Projects – termín odevzdání 30. 4. 2015
Projektové týmy těchto navrhovaných projektů musí zahrnovat všechny země V4 a nejméně dvě
ze zemí transformujících se ekonomik (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova nebo
Ukraine).
Více zde: http://visegradfund.org/v4eap/flagship/.

STIPENDIA A NABÍDKY PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY

Nabídka možnosti získání grantu vědeckým pracovníkům
Možnost získání stipendia ve výši 200 000 Kč.
Uzávěrka 30. června 2015
Stipendium vypisuje společnost FEI Czech Republic a Československá mikroskopická společnost.
Stipendium mohou získat vědečtí pracovníci nebo Ph.D. studenti, kteří pro svůj výzkum buď
používají elektronový mikroskop, nebo výstupy z něj, nebo se zaměřují na rozvoj elektronové
mikroskopie.
Podrobné

informace

naleznete

na

adrese

http://www.mikrospol.cz/stipendia-a-

souteze/stipendium-fei-a-csms/).
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_______________________________________________________________________________
Nabídka stipendia pro mladé vědecké pracovníky
Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí
stipendium pro mladé začínající vědce.
Stipendium ve výši 1 500 EUR/měsíc je určené pro studenty doktorského a post-doktorského studia
v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd na období 10 měsíců od 1. 10. 2015 do 31. 7. 2016.
Termín pro odevzdání přihlášky je 15. května 2015.
Text výzvy v anglickém jazyce: Ausschreibung Fellowship 2015 englisch.pdf, soubor typu pdf,
(25,36 kB).
Text výzvy v německém jazyce: Ausschreibung Fellowship 2015 deutsch.pdf, soubor typu pdf,
(25,53 kB).
Více informací naleznete zde: http://fiph.de/.

EUREKA – VÝZVA

EUREKA zveřejnila výzvu
pro Dunajský region na
koncepty projektů. Výzva
pro

Dunajský

mezivládní

region

organizace

navazuje na evropskou
strategii

pro

Dunajský

region, která se zaměřuje na bližší spolupráci zemí regionu.
Koncepty projektů musí být podány do 30. dubna 2015, samotné návrhy projektů do
17. června 2015. Hodnocení přihlášek proběhne od října 2015 do ledna 2016.
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Výzva v originálním znění
The EUREKA Danube Region Call results from an initiative following the EU Strategy for
the Danube Region (EUSDR), which aims at a closer collaboration between countries in the
region. The vast majority of Danube countries are members of EUREKA. EUREKA has approved
1680 projects involving those countries.
The deadline for project outlines is April 30, 2015, 17:00 CET. Full project proposals have
to be submitted by June 17, 2015, 17:00 CET. The labelling of successful applications will
take place between October 2015 and January 2016. Download the project application
form.
The countries participating in the initiative are: Austria, Bosnia and Hercegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Montenegro, Romania,
Serbia, Slovak Republic. To check the availability of budget and the funding opportunities
in your country please download the EUREKA Danube Regional Call information.
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY OP VK

Název projektu

Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se
specifickými

vzdělávacími

potřebami

na

Univerzitě

Palackého v Olomouci
CZ.1.07/2.2.00/29.0017
Program podpory

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Celková výše finanční

52 972 771,90

podpory v Kč
Termín realizace

1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Hlavní řešitel

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Webové stránky projektu

http://www.cps.upol.cz/index.php

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Popis projektu
Projekt zapojuje všechny fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vychází z dlouhodobé
koncepce UP ve vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
(dále SVP) a se socioekonomickým znevýhodněním. Náplní projektu je zajistit těmto studentům
komplexní poradenský i technický servis. Součástí projektu je i vytváření adekvátních
materiálních podmínek odstraňujících architektonické bariéry v budovách UP a vybavení
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pracovišť speciálními pomůckami, které umožní studentům se SVP se zapojit do širšího okruhu
nabízených studijních programů UP. Projekt nabízí i odborné proškolení akademických
i ostatních pracovníků UP, např. v oblasti specifik komunikace s těmito studenty, tak aby rozsah
služeb poskytovaných těmto studentům byl co nejkomplexnější. Cílem projektu je vytvoření
inkluzivního prostředí na UP umožňující kvalitní vysokoškolské vzdělávání studentů se SVP
a ze socioekonomickým znevýhodněním.
Hlavní cíle
Cílem projektu je zkvalitnění podmínek studia na UP pro studenty se SVP a se
socioekonomickým znevýhodněním, a to optimalizací podmínek umožňujících jejich studium
včetně zajištění podpůrných služeb ze stran UP tak, aby došlo k vyrovnání studijních příležitostí
a podmínek těchto studentů. Projekt je orientovaný nejen na odstranění architektonických
bariér, ale i na rozšíření rozsahu poradenských a servisních služeb poskytovaných studentům
se SVP a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Inovací projde i vzdělávací oblast na
UP a to možností absolvovat výuku cizího jazyka u nefilologicky zaměřených oborů pod
vedením odborníka proškoleného v oblasti didaktických přístupů ke studentům se SVP. Projekt
umožní v návaznosti na dosavadní zkušenosti optimalizovat zpřístupňování studia, budou
vytvářeny metodické příručky upravující přijímací řízení a examinaci studentů se SVP, nadále
bude v inovované a komplexnější podobě pokračovat v poskytování poradenských,
intervenčních a technických služeb studentům se SVP a se socioekonomickým znevýhodněním;
dojde k rozšíření stávající infrastruktury, služeb, personálního a technického zázemí ve
zpřístupňování studia těmto kategoriím osob. Proškolování a poradenství pro akademické
pracovníky a ostatní pracovníky UP bude poskytováno ve specificích práce se studenty se SVP,
dojde tak ke zvyšování jejich odborných kompetencí. Dále budou realizovány asistenční
a

organizační

služby,

proškolení

odborníků

působících

v

Centru

pomoci

handicapovaným. Důležitou součástí bude informačně osvětová činnost pro ostatní studenty
UP a zapojení odborníků z praxe do výuky. V rámci projektu budou inovována legislativní
opatření stran přístupů a vzdělávání osob se SVP na UP a to s ohledem na jejich konkrétní
individuální potřeby.
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Název projektu

Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických
studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím
jazyce.
CZ.1.07/2.2.00/28.0177

Program podpory

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

Vysokoškolské vzdělávání

Celková výše finanční

10 922 715,11

podpory v Kč
Termín realizace

1. 6. 2012 –31. 5. 2015

Hlavní řešitel

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

Partner projektu

Masarykova univerzita

Webové stránky projektu

http://www.interma.upol.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Záměrem projektu je inovovat akreditované studijní obory Matematika se zaměřením na

vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Matematika se zaměřením na vzdělávání
– v kombinované formě tvorbou dvojjazyčných studijních textů (tj. byla zpracována česká
a anglická verze studijního textu) s cílem rozšířit a zkvalitnit odborné matematické a jazykové
kompetence absolventů. Studenti jsou seznamováni s dvojjazyčnými studijními texty na
matematických seminářích. Zlepšení jazykových znalostí studentů rozšíří možnosti studia na
zahraničních partnerských institucích a dále studentům umožní studovat s pochopením anglickou
odbornou literaturu.
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Jednou z klíčových aktivit projektu tedy byla inovace a vytvoření nových multimediálních
a interaktivních studijních opor pro příslušné disciplíny. Byly připraveny dynamické multimediální
objekty (např. flash animace) a tyto objekty byly zakomponovány do vybraných studijních opor.
Výsledné multimediální materiály, propojující text s dalšími prvky vizuálních prezentací
(dynamických grafů, konstrukcí, animací, videosekvencí, včetně dalších možností např.
rychlého kontextového vyhledávání či přímého odkazování) představují obsahovou stránku elearningové podpory studia. Vytvořené dvojjazyčné studijní texty byly dílem zveřejněny v systému
LMS Unifor (Learning Management System), zde je umístěno 12 studijních textů, dále na
internetových stránkách řešitele projektu http://www.interma.upol.cz/, kde lze nalézt 10 textů
a dále na intranetových stránkách partnerské instituce – Katedry matematiky Pedagogické fakulty

Masarykovy Univerzity v Brně. Studijní materiály jsou tak dostupné nejen studentům obou
participujících fakult, ale i studentům jiných institucí či zájemcům z řad širší veřejnosti.
V rámci projektu byla také v roce 2014 uspořádána již tradiční odborná konference EME
(Elementary Mathematics Education), během níž byla účastníkům představena koncepce a některé
dílčí výstupy projektu.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 16. 3. až 14. 4. 2015 byly
vyhlášeny nové výzvy v programu
Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.



Horizont 2020
o

o

Část I – Vynikající věda


Evropská rada pro výzkum



Akce Marie Skłodowska-Curie



Výzkumné infrastruktury

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu
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o

Základní a průmyslové technologie


Inovace v malých a středních podnicích (MSP)



Přístup k rizikovému financování

Část III – Společenské výzvy


Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky



Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika



Zajištěná, čistá a účinná energie



Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava



Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin



Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování



Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti



Část V – Věda se společností a pro společnost



Evropský inovační a technologický institut



Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje


EUREKA



Vzdělávání, Erasmus+



EURATOM
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o

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže


o

Synergie se strukturálními fondy

Výzvy


Horizont 2020



Ostatní

Politika VaVaI


Evropská politika výzkumu



Evropský výzkumný prostor




Investice do výzkumu

Transfer znalostí

Výsledky výzev Horizont 2020 za rok 2014
Evropská komise zveřejnila výsledky výzev Horizont 2020 za rok 2014. Tato data
obsahují údaje o projektech financovaných EU z programu Horizont 2020. Při každém
projektu jsou uvedeny podrobnosti o jeho cílech, nákladech a trvání. Výsledky jsou
dostupné zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM
Výzvy COST, LIFE, BEZPEČNÁ SPOLEČNOST
H2020: Byly otevřeny čtyři nové výzvy v oblasti Bezpečné společnosti
Do 27. srpna 2015 možné v rámci programu Horizont 2020 podávat návrhy projektů v oblasti
Bezpečné společnosti: zvládání katastrof, boj proti terorismu a organizovanému zločinu, ochrana
hranic a vnější bezpečnost a digitální bezpečnost.
Podrobnosti

zde:

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/h2020-byly-otevreny-ctyri-nove-

vyzvy-v-oblasti-bezpecne.
Podzimní uzávěrka předkládání návrhů na nové akce programu pro Evropskou spolupráci ve
vědě a technologiích COST je 8. září 2015 ve 12.00. COST i nadále zachová jarní a podzimní
termín uzávěrky a návrhy jsou nově předkládány v jednostupňovém řízení. Návrhy akcí lze
předkládat ve všech oblastech výzkumu a vývoje podle klasifikace OECD tj. přírodní vědy,
inženýrství a technologie, lékařské a zdravotnické, zemědělské, sociální a humanitní vědy.
Více informací naleznete zde: http://www.cost.eu/participate/open_call.

Pro program LIFE byl zveřejněn přehled výzev v roce 2015 v podprogramech životní
prostředí a klima. Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na
ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Výzva pokryje následující typy projektů:
tradiční, integrované, technické asistence pro integrované projekty, přípravné.
Výzva pro partnerství neziskových organizací bude zveřejněna v květnu 2015.
Podrobnosti zde: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm.
Výroční zpráva ERC 2014
Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) vydala 25. března 2015 výroční
zprávu za rok 2014. Zpráva obsahuje statistické informace a přehled aktivit a úspěchů ERC. Během
prvního roku provádění Horizontu 2020 ERC spustila výzvy ve všech hlavních schématech
a zúčastnila se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, setkání Americké asociace pro vědecký
pokrok a Evropského obchodního summitu. Celou výroční zprávu ERC naleznete zde.
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Řízení a administrace projektů MSCA


Kdy: 21. 4. 2015



Kde: Helsinki (Finsko)

Finská organizace TEKES pořádá dne 21. dubna v Helsinkách školení k řízení a administraci projektů
Marie Skoldowska-Curie. Školení se zaměří především na akce RISE (Research and Innovation Staff
Exchange), ITN (Innovative Training Networks) a IF (Individual Fellowships). Akci je možné
sledovat i přes webcast. Podrobnější informace naleznete zde.
HR strategie pro výzkumníky a uplatnění článku 32 v grantové dohodě


Kdy: 5. 10. 2015–9.10.2015



Kde: Brusel (Belgie)

V týdnu od 5. do 9. října 2015 se bude v Bruselu konat informační den zaměřený na HR strategii
pro výzkumníky s důrazem na uplatnění čl. 32 v grantové dohodě. Tento článek se věnuje
implementaci Kodexu a Charty pro výzkumníky ze strany institucí. Akce je určena především pro
nováčky (výzkumné instituce s malými zkušenostmi), které má informovat o principech Charty
a Kodexu a jejich implementaci prostřednictvím tzv. Human Resources Strategy for Researchers
(HRS4R). Datum akce bude upřesněno. Předběžné informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
Online portál EHRI propojuje archivy holokaustu z celého světa
Dne 26. března 2015 v průběhu akce v Berlíně (Německo) spustila oficiálně Evropská výzkumná
infastruktura pro holokaust (European Holocaust Research Infrastructure – EHRI, projekt finančně
podpořený ze 7. RP) online portál, který umožňuje přístup z jednoho místa ke všem informačním
zdrojům o holokaustu z celého světa. Další podrobnosti jsou zde a vstup do portálu zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
Workshop ke KETs pro regionální růst: synergie H2020 a ESIF


Kdy: 5. 5. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise a Výbor regionů organizují dne 5. května 2015 v Bruselu workshop nazvaný “Key
Enabling Technologies for Regional Growth: synergies between Horizon 2020 and ESIF”. Cílem
akce je podpořit aktivní dialog výměnu nápadů mezi relevantními subjekty z oblasti klíčových
technologií (Key Enabling Technologies, KETs) v H2020 a národními/regionálními orgány, které se
ucházejí o strukturální fondy. Registrace je možná do 27. dubna 2015 prostřednictvím tohoto
odkazu.
Workshop k biomase


Kdy: 27. 5. 2015–28. 5. 2015



Kde: Alghero (Itálie)

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP Agri) organizuje 27. a 28. května 2015
v Alghero (Itálie) workshop zaměřený na odstraňování technických, ekonomických a sociálních
překážek pro vytvoření nových dodavatelských řetězů pro biomasu. Workshop je určen pro
zemědělce, vlastníky lesů, zástupce průmyslu a veřejné správy. Registrace je otevřena do naplnění
kapacity. Více informací naleznete zde.
Evropská konference o dovednostech v digitálních a klíčových základních technologiích


Kdy: 1. 6. 2015–2. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská konference o dovednostech v digitálních a klíčových základních technologiích (KET), která
se uskuteční ve dnech 1. a 2. června 2015 v Bruselu (Belgie), má za cíl vytvořit interaktivní
platformu pro výměnu názorů v oblasti klíčových technologií a digitálních dovedností. Konference
je organizována v kontextu dvou iniciativ Evropské komise: KET dovednosti a e-leadership. Účast
na konferenci je bezplatná, před oficiálním potvrzením registrace je nezbytné se předběžně
registrovat. Více informací naleznete zde.
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Mezinárodní konference ETOP 2015


Kdy: 29. 6. 2015–2. 7. 2015



Kde: Bordeaux (Francie)

Vzdělávání a odborná příprava v optice a fotonice (Education and Training in Optics and Photonics,
EOP) je mezinárodní konference určená předním pedagogům působících na různých vzdělávacích
úrovních a vyučujících předměty optika a fotonika, s cílem debatovat, představit a poznat vývoj
a nové přístupy ve výuce těchto předmětů. ETOP proběhne ve dnech 29. června až 2. července
2015 v Bordeaux (Francie) a skládá se z prezentací, panelových diskusí, workshopů a exponátů.
Podrobnosti jsou dostupné zde.
Partnerská burza ke klíčovým průmyslovým klíčovým technologiím v Horizontu 2020


Kdy: 6. 10. 2015



Kde: Štrasburk (Francie)

Partnerské setkání ke klíčovým průmyslovým technologiím, které se uskuteční 6. října 2015 ve
Štrasburku (Francie), se zaměří na připravované výzvy v oblasti nanotechnologií a pokročilých
materiálů, biotechnologií, vyspělé výroby, továren budoucnosti a udržitelných podniků. Účastníci
budou mít možnost prezentovat koncepty svých projektů a setkat se se zástupci malých a středních
podniků, univerzit a výzkumných organizací za účelem budoucí spolupráce. Více informací naleznete
zde.
Konference o strategických investicích do evropské výroby


Kdy: 23. 11. 2015–24. 11. 2015



Kde: Lucemburk (Lucembursko)

Konference o strategických investicích do evropské výroby se uskuteční 23. a 24. listopadu 2015
v Lucemburku. Jelikož EU si stanovila cíle pro podporu reindustrializace a zvýšení podílu výroby
v aktuálním HDP z 16 na 20 %, konference se zaměří na hodnocení výzkumu a vývoje v této oblasti
ve srovnání s globálními konkurenty a definuje podmínky pro úspěšnou reindustrializace. Registrace
je otevřena do naplnění kapacity. Více informací o registraci a programu naleznete zde.
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Prezentace z workshopu k transferu technologií v moderní výrobě
Společné výzkumné středisko EK (JRC) organizovalo dne 25. února 2015 v Bruselu workshop
nazvaný "Paving the way for advanced manufacturing: technology transfer". Jedním z klíčových
cílů akce byla diskuse o strategických krocích na všech úrovních, které by urychlily přejímání
moderních technologií evropským výrobním průmyslem. Prezentace přednesené v průběhu akce
jsou k dispozici online zde.
Průvodce synergiemi mezi H2020 a ESIF pro evropskou bio-ekonomiku
Praktická příručka, kterou vydalo konsorcium BBI (Bio-based Industries) se zaměřuje na zásady
kombinování prostředků z Horizontu 2020 s evropskými strukturálními a investičními fondy. Jelikož
evropští lídři podporují synergii prostředků za účelem vypořádání se se společenskými výzvami,
příručka je užitečným nástrojem pro každého, kdo se chystá požádat o BBI fondy. Příručku
naleznete zde.
Výzva k vyjádření zájmu
Evropská komise vyhlašuje výzvu k vyjádření zájmu o zapojení do Aliance pro inovace v oblasti tzv.
internetu věcí (Alliance for Internet of Thinks Innovation, AIOTI). O členství se mohou přihlásit
právnické osoby, které jsou součástí hodnotového řetězce Internet of Things a prokážu zájem. Více
informací naleznete zde.
Ex-post hodnocení a dopady financování v oblasti NMP (7. RP)
Evropská komise zveřejnila studii zaměřenou na ex-post hodnocení a dopady financování
v tematické oblasti NMP v 7. Rámcovém programu (2007–2013). Studii zpracovali Technopolis
Group a německý Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Dokument naleznete
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
Komise podpoří inovativní malé a střední podniky
387 inovativních malých a středních podniků dostane 130,6 mil. eur z programu Horizont 2020
(projekty SME Instrument). Toto jsou nejnovější výsledky výzvy, která spadá nový nástroj na
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financování malých a středních podniků SME Instrument, který byl vytvořen za účelem pomoci
malým firmám získat nápady z laboratoří, dostat je na trh a povzbudit tak růst pracovních míst
v Evropě. Tímto posledním kolem stoupl počet firem financovaných prostřednictvím SME nástroje
na 827 (vč. tří firem z ČR). Více informací naleznete zde.
Evropská soutěž v oblasti společenských inovací 2015
Dne 23. března 2015 byla v Gdaňsku (Polsko) spuštěna Evropská soutěž v oblasti společenských
inovací, v jejímž rámci bude třem nejlepším projektům udělena cena ve výši 50 000 eur. Tématem
soutěže, která je určena pro jednotlivce a organizace s inovativními návrhy sociálních projektů, je
" Nové cesty k růstu." Uzávěrka přihlášek je 8. května 2015. Více informací naleznete zde.

Zpráva o agregaci patentů
Evropská Komise (DG RTD) vydala Zprávu o agregaci patentů. Expertní skupina se zabývala
otázkou, zda je třeba intervenovat na evropské úrovni a prostřednictvím agregace patentů posílit
vývoj na trhu s patenty. Závěry zprávy pro tyto účely nedoporučují použít veřejně financované
fondy, ale podporují vznik specifických fondů pro technologický vývoj v jednotlivých oblastech.
Kompletní zpráva je dostupná zde.
Půjčky garantované EU pro MSP v České republice
Evropský investiční fond (EIF) podepsal dohody se dvěma českými bankovními ústavy – Českou
spořitelnou a Komerční bankou, které budou moci poskytovat inovativním malým a středním
podnikům půjčky garantované EU (pod programem H2020), a to v celkové výši 250 mil. € v průběhu
následujících dvou let. Další informace naleznete zde.
Výzva ERASMUS pro mladé podnikatele
Byla otevřena výzva programu ERASMUS pro mladé podnikatele zaměřená na rozšíření stávající
sítě zprostředkujících organizací, které fungují jako kontaktní body na lokální úrovni v účastnických
zemích. Podrobnější informace naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / PŘÍSTUP
K RIZIKOVÉMU FINANCOVÁNÍ
Půjčky garantované EU pro MSP v České republice
Evropský investiční fond (EIF) podepsal dohody se dvěma českými bankovními ústavy – Českou
spořitelnou a Komerční bankou, které budou moci poskytovat inovativním malým a středním
podnikům půjčky garantované EU (pod programem H2020), a to v celkové výši 250 mil. € v průběhu
následujících dvou let. Další informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Fórum IMI 2015


Kdy: 15. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI ) organizuje dne 15. června 2015 v Bruselu (Belgie) fórum
o výzkumu a inovacích v medicíně a nabízí možnost prodiskutovat předešlé aktivity a budoucí plány.
V rámci akce se budou účastníci zabývat následujícími otázkami: jak daleko se IMI posunula od
svého spuštění v roce 2008? Jak se IMI vyvinula do druhé fáze, která začala před rokem? A jaký
bude její budoucí vývoj? Více informací o fóru, včetně registrace, bude postupně zveřejňováno zde.
Záznam z akce: STOA workshop o ebole
V návaznosti na konferenci EU o ebole se dne 4. března 2015 na půdě Evropského parlamentu
uskutečnil STOA workshop, během kterého experti a výzkumníci hodnotili výzvy, které vypuknutí
epidemie přineslo. Podrobnosti naleznete zde.

21

4. číslo, ročník 2015

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
Konference Water Innovation Europe 2015


Kdy: 24. 6. 2015–26. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Technologická platforma pro dodávky vody a sanitační opatření (WssTP) organizuje výroční
konferenci, která se uskuteční ve dnech 24.–26. června 2015 v Bruselu (Belgie). Tématem
konference je "Role vody v cyklickém hospodářství" a bude se zabývat otázkami použití vody
v cyklickém hospodářství a možností výzkumu přispět k rozvoji této oblasti. Účast na konferenci je
zpoplatněna. Registrace je možná do naplnění kapacity zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ
ENERGIE
12. Mezinárodní konference mladých vědců k energetickým otázkám (CYSENI 2015)


Kdy: 27. 5. 2015–28. 5. 2015



Kde: Kaunas (Litva)

Ve dnech 27.–28. května 2015 s v litevském Kaunasu koná v pořadí již 12. ročník konference
CYSENI 2015 (International Conference of Young Scientists on Energy Issues), která je určena
hlavně doktorandům, postdokům, vysokoškolským studentům a všem dalším mladým vědcům
věnujícím se výzkumu v oblasti energetiky. K tématům konference patří mimo jiné: vodík a palivové
články; obnovitelné zdroje energie; chytré energetické sítě; energetická účinnost a spolehlivost;
znalosti pro tvorbu energetických politik; materiálové vědy a technologie; globální změna
a ekosystémy či jaderné štěpení a ochrana před zářením. Další informace včetně registrace
naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA
Závěrečný workshop projektu Promo-Air


Kdy: 23. 4. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Iniciativa Promo-Air organizuje závěrečný workshop, který se uskuteční 23. dubna 2015 v Bruselu
(Belgie). Promo-Air je iniciativa financovaná Evropskou komisí, která usiluje motivovat mladé
Evropany, aby se rozhodli pro technické studium a kariéru spojenou s letectvím a leteckou
dopravou. Cílem tohoto workshopu je informovat o úspěších iniciativy a prezentovat zkušenosti
získané z práce se středoškolskými studenty. Registrace je možná do naplnění kapacity. Více
informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
Adaptace na změnu klimatu


Kdy: 12. 5. 2015–14. 5. 2015



Kde: Kodaň (Dánsko)

Ve dnech 12.–14. května 2015 se bude v Kodani konat evropská vědecká konference zaměřená na
adaptaci na změnu klimatu. Konference kromě diskuse nad pokrokem a novými poznatky
a zkušenostmi s ohledem na dopad změny klimatu ukáže i jak může adaptace v Evropě přispět
k vytváření pracovních míst a dalším sociálním výhodám. Podrobnosti a registraci naleznete zde.
Nový informační systém o surovinách
Dne 16. března 2015 spustilo Společné výzkumné středisko EK (JRC) Informační systém
o surovinách (Raw Materials Information System, RMIS). Jedná se o obsáhlou databázi politik,
aktivit a dat vztahujících se k evropskému sektoru surovin. RMIS podporuje řadu iniciativ Evropské
komise zaměřených na nedostatek vzácných zdrojů a jejich efektivnějšího využití ve prospěch
ekonomik EU. Záměrem RMIS je rovněž více zviditelnit a posílit konkurenceschopnost surovinového
sektoru EU a současně podpořit zelený a udržitelný růst. Další informace jsou zde a vstup do RMIS
zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ
– SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Setkání projektu TENLaw


Kdy: 8. 5. 2015–9. 5. 2015



Kde: Tartu (Estonsko)

Ve dnech 8. a 9. května 2015 se v Tartu (Estonsko) uskuteční setkání v rámci projektu 7. RP
zaměřeného na nájemné právo a politiku bydlení v Evropě. Cílem projektu je poskytnout srovnávací
výzkum úprav nájemného práva v evropských zemích. Na setkání se bude diskutovat o dílčích
zprávách a roli EU. Registrace je zpoplatněna. Více informací o registraci a programu setkání je
dostupných zde.
Online portál EHRI propojuje archivy holokaustu z celého světa
Dne 26. března 2015 v průběhu akce v Berlíně (Německo) spustila oficiálně Evropská výzkumná
infastruktura pro holokaust (European Holocaust Research Infrastructure – EHRI, projekt finančně
podpořený ze 7. RP) online portál, který umožňuje přístup z jednoho místa ke všem informačním
zdrojům o holokaustu z celého světa. Další podrobnosti jsou zde a vstup do portálu zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
Týden inovativních regionů 2015


Kdy: 4. 6. 2015–5. 6. 2015



Kde: Riga (Lotyšsko)

Tradiční konference pro inovativní regiony – WIRE (Week of Innovative Regions) – se bude konat
ve dnech 4. až 5. června 2015 v lotyšské Rize. Hlavními tématy pro letošní rok budou největší výzvy
při implementaci regionálních strategií, role regionů ve zmírňování rozdílné úrovně inovací
a v překonávání bariér, které brání rozvoji inovací. Podrobnější informace naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST
Výroční konference Eurodoc


Kdy: 27. 4. 2015–28. 4. 2015



Kde: Kluž (Rumunsko)

Výroční konference Evropské rady doktorandů a mladých výzkumníků se uskuteční ve dnech
27. a 28. dubna 2015 v Kluži (Rumunsko). Konference je určena pro zástupce nevládních
organizací, které podporují mladé výzkumníky na počátku jejich kariéry. Diskuse se zaměří na
problémy a výzvy, kterým mladí výzkumníci v různých zemích čelí. Registrace je možná do naplnění
kapacity. Více informací o konferenci a registraci je dostupných zde.
Workshop k biomase


Kdy: 27. 5. 2015–28. 5. 2015



Kde: Alghero (Itálie)

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP Agri) organizuje 27. a 28. května 2015
v Alghero (Itálie) workshop zaměřený na odstraňování technických, ekonomických a sociálních
překážek pro vytvoření nových dodavatelských řetězů pro biomasu. Workshop je určen pro
zemědělce, vlastníky lesů, zástupce průmyslu a veřejné správy. Registrace je otevřena do naplnění
kapacity. Více informací naleznete zde.
Workshop: Rámec pro vynikající výzkum


Kdy: 14. 7. 2015



Kde: Manchester (Velká Británie)

Dne 14. července 2015 se v Manchesteru (Velká Británie) uskuteční workshop zaměřený na Rámec
pro vynikající výzkum (Research Excellence Framework, REF). REF je systém hodnocení kvality
výzkumu na britských vysokých školách. Workshop představí zástupcům univerzit příklady
a zkušenosti z měření dopadu výzkumů a nabídne rady na psaní kvalitních návrhů projektů. Více
informací o programu a registraci naleznete zde.
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4. Mezinárodní vědecké fórum


Kdy: 2. 9. 2015–4. 9. 2015



Kde: Oxford (Velká Británie)

Tématem 4. Mezinárodního vědeckého fóra, které se uskuteční ve dnech 2. až 4. září 2015
v Oxfordu (Velká Británie) je "Vzdělání, klimatická změna a ekonomický rozvoj." Fóra se zúčastní
odborníci, kteří budou moci sdílet své názory na aktuální společenské výzvy a navrhnout kroky pro
budoucí společenský vývoj. Příspěvky z výzkumných oblastí jako zdravotní péče, klimatická studia,
mírová studia, právo, ekonomie, sociální práce, chemie a genderová studia je možné zaslat do
15. srpna 2015. Registrace je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.
Průvodce synergiemi mezi H2020 a ESIF pro evropskou bio-ekonomiku
Praktická příručka, kterou vydalo konsorcium BBI (Bio-based Industries) se zaměřuje na zásady
kombinování prostředků z Horizontu 2020 s evropskými strukturálními a investičními fondy. Jelikož
evropští lídři podporují synergii prostředků za účelem vypořádání se se společenskými výzvami,
příručka je užitečným nástrojem pro každého, kdo se chystá požádat o BBI fondy. Příručku
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
2016 výzva pro KICs
Další dvě znalostní a inovační společenství (KICs), které vzniknou v roce 2016, budou spadat do
tematických oblastí Potraviny pro budoucnost – udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke
spotřebitelům a Výroba s přidanou hodnotou. Prvním krokem pro vytvoření nových KICs bude
zveřejnění výběrových kritérií koncem roku 2015, které budou založeny na pravidlech Evropského
inovačního a technologického institutu. Více informací o nových KICs naleznete v dokumentu zde.
Novými KICs se bude rovněž zabývat konference EIT, která se uskuteční v Budapešti ve dnech
5. až 7. května 2015, podrobnosti o konferenci jsou k dispozici zde.
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HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Řízení a administrace projektů MSCA


Kdy: 21. 4. 2015



Kde: Helsinki (Finsko)

Finská organizace TEKES pořádá dne 21. dubna v Helsinkách školení k řízení a administraci projektů
Marie SkoldowskaCurie. Školení se zaměří především na akce RISE (Research and Innovation Staff
Exchange), ITN (Innovative Training Networks) a IF (Individual Fellowships). Akci je možné
sledovat i přes webcast. Podrobnější informace naleznete zde.
HR strategie pro výzkumníky a uplatnění článku 32 v grantové dohodě


Kdy: 5. 10. 2015–9. 10. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

V týdnu od 5. do 9. října 2015 se bude v Bruselu konat informační den zaměřený na HR strategii
pro výzkumníky s důrazem na uplatnění čl. 32 v grantové dohodě. Tento článek se věnuje
implementaci Kodexu a Charty pro výzkumníky ze strany institucí. Akce je určena především pro
nováčky (výzkumné instituce s malými zkušenostmi), které má informovat o principech Charty
a Kodexu a jejich implementaci prostřednictvím tzv. Human Resources Strategy for Researchers
(HRS4R). Datum akce bude upřesněno. Předběžné informace naleznete zde.
Bulletin European IPR Helpdesk, č. 16 (leden – březen 2015)
V prvním letošním vydání Bulletinu se služba European IPR Helpdesk zaměřila na poskytnutí
praktických informací týkajících se vynucování, správy duševního vlastnictví a další relevantních
otázek. Bulletin je dostupný zde.
Nástroj k IP pro vysoké školy
Úřad duševního vlastnictví Spojeného království (UK Intellectual Property Office) spustil bezplatný
nástroj, který napomáhá vysokoškolským studentům a akademikům orientovat se v problematice
duševního vlastnictví a současně podporuje spolupráci vysokých škol a soukromého sektoru.
Nástroj se skládá ze 4 částí:
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1. IP Tutor
2. StudentshIP Enterprise Awards
3. Intellectual Asset Management Guide
4. Lambert Toolkit
Klikněte zde pro další informace.
Zpráva o agregaci patentů
Evropská Komise (DG RTD) vydala Zprávu o agregaci patentů. Expertní skupina se zabývala
otázkou, zda je třeba intervenovat na evropské úrovni a prostřednictvím agregace patentů posílit
vývoj na trhu s patenty. Závěry zprávy pro tyto účely nedoporučují použít veřejně financované
fondy, ale podporují vznik specifických fondů pro technologický vývoj v jednotlivých oblastech.
Kompletní zpráva je dostupná zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA
Nový program EUREKA pro high-tech investice
V únoru 2015 spustila EUREKA nový pilotní program na podporu malých a středních podniků (MSP)
hledajících soukromé investice. Program nazvaný High Tech Investment Programme (HTIP)
spravuje EUREKA v partnerství se dvěma předními evropskými sítěmi investorů – EBAN a Europe
Unlimited. Skládá se ze školení online i přímo na místě, a to formou webinářů, akademií pro
investiční podniky a fór. Prvních dvou webinářů se zúčastnilo celkem 123 MSP. Prezentace včetně
dalších dokumentů a informací jsou dostupné na webové stránce programu.
EUREKA zveřejnila výzvu pro Dunajský region na koncepty projektů
Výzva pro Dunajský region mezivládní organizace EUREKA navazuje na evropskou strategii pro
Dunajský region, která se zaměřuje na bližší spolupráci zemí regionu. EUREKA zatím v těchto
zemích schválila 1680 projektů. Koncepty projektů musí být podány do 30. dubna 2015, samotné
návrhy projektů do 17. června 2015. Hodnocení přihlášek proběhne od října 2015 do ledna 2016.
Více informací je dostupných zde.
ACQUEAU otevřená výzva
EUREKA klastr ACQUEAU vyhlásil výzvu na předkládání projektů. ACQUEAU je klastr zaměřený na
inovativní projekty v oblasti nakládání s vodou a vodními zdroji. Termín předkládání projektových
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záměrů je 15. května 2015. Termín předkládání úplných projektových návrhů je 3. července 2015
a přidělení label úspěšným projektům v polovině července 2015. Více informací naleznete na
stránkách ACQUEAU.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
Konference o interakci vysokých škol a průmyslu
Síť UIIN (University Industry Innovation Network) organizuje ve dnech 24.–26. června 2015
v Berlíně (Německo) další ročník konference o interakci vysokých škol a průmyslu (2015 University
–Industry Interaction Conference). Konference představuje klíčovou akci pro akademiky, výzkumné
pracovníky, odborníky a zástupce průmyslu, kteří jsou zapojeni do vzájemné spolupráce VŠ
s průmyslem, a do inovací a podnikání. Další informace včetně registrace jsou dostupné zde.
Mezinárodní konference ETOP 2015
Vzdělávání a odborná příprava v optice a fotonice (Education and Training in Optics and Photonics,
EOP) je mezinárodní konference určená předním pedagogům působících na různých vzdělávacích
úrovních a vyučujících předměty optika a fotonika, s cílem debatovat, představit a poznat vývoj
a nové přístupy ve výuce těchto předmětů. ETOP proběhne ve dnech 29. června až 2. července
2015 v Bordeaux (Francie) a skládá se z prezentací, panelových diskusí, workshopů a exponátů.
Podrobnosti jsou dostupné zde.
Výroční konference ACA 2015
Letošní výroční konference ACA (Sdružení pro akademickou spolupráci, Academic Cooperation
Association) se koná ve dnech 14.–16. června 2015 v Bruselu (Belgie). Hlavním tématem
konference jsou institucionální internacionalizační strategie. Jednat se bude o tom, jak takové
strategie vypracovat, jak je pak prakticky implementovat a jak překonat některé z překážek.
Prezentované rozličné přístupy a příklady pocházejí nejen z Evropy, ale i z dalších částí světa. Mezi
pozvanými řečníky pak jsou odborníci z Kanady, Austrálie a Číny. Klikněte zde pro další informace.
Světový kongres environmentálního vzdělávání (WEEC 2015)
Osmý ročník Světového kongresu environmentálního vzdělávání (WEEC 2015) je mezinárodní akce
věnující se tématu vzdělávání pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Koná se ve dnech 29. června
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až 2. července 2015 v Götteborgu (Švédsko) a diskutovány budou otázky soužití a rozvoje planety
Země a lidí. Více informací o kongresu a registrace naleznete na webu akce.
Výzva ERASMUS pro mladé podnikatele
Byla otevřena výzva programu ERASMUS pro mladé podnikatele zaměřená na rozšíření stávající
sítě zprostředkujících organizací, které fungují jako kontaktní body na lokální úrovni v účastnických
zemích. Podrobnější informace naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM
Letní univerzita k fyzice plazmatu a výzkumu v oblasti jaderné fúze
Ústav fyziky plazmatu Společnosti Max Planck organizuje další ročník „Fusion Summer University“
ve dnech 14.–18. září 2015 v německém Garchingu poblíž Mnichova. Školení pokrývá aspekty fyziky
plazmatu s důrazem na jadernou fúzi. Přihlášky jsou přijímány do 31. 5. 2015. Další informace jsou
dostupné zde.
Informační den ITER pro průmysl (montáž a instalace)
Organizace ITER pořádá dne 21. května 2015 v St. Paul-lez-Durance (Francie) Informační den ro
průmysl s cílem představit zaměření montážní a instalační fáze ITER včetně časové plánu veřejných
zakázek. V rámci této celodenní akce bude také poskytnut nejen obecný přehled managementu
plánovaných prací, pravidla zakázek a legislativní předpisy, ale i specifika pracovních smluv.
Registrace je možná do 8. 5. 2015. Detailní informace jsou k dispozici zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY
Průvodce synergiemi mezi H2020 a ESIF pro evropskou bio-ekonomiku
Praktická příručka, kterou vydalo konsorcium BBI (Bio-based Industries) se zaměřuje na zásady
kombinování prostředků z Horizontu 2020 s evropskými strukturálními a investičními fondy. Jelikož
evropští lídři podporují synergii prostředků za účelem vypořádání se se společenskými výzvami,
příručka je užitečným nástrojem pro každého, kdo se chystá požádat o BBI fondy. Příručku
naleznete zde.
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Výstupy z konference lotyšského předsednictví k RIS3
V Rize se ve dnech 12.–13. února 2015 konala mezinárodní konference lotyšského předsednictví
v Radě EU ke strategiím chytré specializace nazvaná „Smart Specialization Strategy: New
Approaches for Partnerships among Education, Research and Industry in Regions“. Prezentace
z této akce jsou nyní dostupné online zde.
Workshop ke KETs pro regionální růst: synergie H2020 a ESIF
Evropská komise a Výbor regionů organizují dne 5. května 2015 v Bruselu workshop nazvaný “Key
Enabling Technologies for Regional Growth: synergies between Horizon 2020 and ESIF”. Cílem
akce je podpořit aktivní dialog výměnu nápadů mezi relevantními subjekty z oblasti klíčových
technologií (Key Enabling Technologies, KETs) v H2020 a národními/regionálními orgány, které se
ucházejí o strukturální fondy. Registrace je možná do 27. dubna 2015 prostřednictvím tohoto
odkazu.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020
Výzvy ECSEL 2015
Společný podnik pro elektronické komponenty a systémy (ECSEL) otevřel dvě výzvy na předkládání
projektů RIA (Research and Innovation Actions) a IA (Innovation Actions). Obě výzvy mají dva
stupně: koncept projektu a úplný projektový návrh. Předložení konceptu je povinné, jen ti účastníci,
kteří ho předloží, budou moci vypracovat úplný projektový návrh. Témata výzvy jsou zveřejněny
v ECSEL víceletém strategickém plánu. Uzávěrka pro předkládání konceptu je 12. května 2015,
úplný projektový návrh musí být podán do 8. září 2015. Více informací naleznete zde.
Výsledky výzev Horizont 2020 za rok 2014
Evropská komise zveřejnila výsledky výzev Horizont 2020 za rok 2014. Tato data obsahují údaje
o projektech financovaných EU z programu Horizont 2020. Při každém projektu jsou uvedeny
podrobnosti o jeho cílech, nákladech a trvání. Výsledky jsou dostupné zde.
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POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
Přidružení Ukrajiny k rámcovému programu Horizont 2020
Dohoda o přidružení Ukrajiny k Horizontu 2020 byla podepsána dne 20. března 2015 v Kyjevě
eurokomisařem pro výzkum, vědy a inovace Carlosem Moedasem a ukrajinským ministrem školství
a věd Serhiy Kvitem. Ukrajinští výzkumní pracovníci, podnikatelé a inovátoři se proto mohou
účastnit H2020 za stejných podmínek jako členské státy EU a další přidružené země. Dohoda sice
musí být ještě ratifikována ukrajinským parlamentem, nicméně ukrajinské subjekty se mohou již
nyní zapojit a nečekat na ratifikaci, neboť dohoda pokrývá období 2015–20. Ukrajina rovněž
požádala o přidružení k programu EURATOM, ale vyjednávání probíhají separátně a dosud
pokračují. Více informací naleznete zde.
Průzkum na zhodnocení současných politik v oblasti inovací
Unie inovací je evropskou iniciativou v rámci strategie Evropa 2020 spuštěnou v roce 2010, jejímž
cílem je podpořit evropské inovační kapacity. Po pěti letech Evropská komise vyhodnocuje její
provádění. Do 15. května 2015 mohou experti vyplnit dotazník, který je zaměřen na nalezení
slabých a silných stránek hlavních pilířů iniciativy. Výsledky dotazníku budou diskutovány na
konferenci "Nový začátek pro Evropu: otevření se ERA inovacím." Dotazník je dostupný zde.
Závěrečná zpráva 7. Rámcového programu
Dne 30. března 2015 byla zveřejněna závěrečná zpráva o implementaci 7. Rámcového programu.
Zpráva je dostupná zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO VÝZKUMU
Seminář ke krácení výdajů ve výzkumu a vzdělávání
Společnost HUMANE (Heads of University Management and Administration Network in Europe)
organizuje ve dnech 24.–25. dubna 2015 v Ghentu (Belgie) seminář nazvaný „Research and
education after severe budget cuts”. Další informace o akci včetně možnosti registrace naleznete
zde.
Zdroj informací – CZELO http://www.czelo.cz/cs
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