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VÝZVA MOBILITY MEZI ČESKEM A RAKOUSKEM VYHLÁŠENA
V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve
výzkumu

a

vývoji

na

podporu

mobility

výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY
a v souladu s Dohodou mezi vládou České
republiky

a

vládou

Rakouské

republiky

o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy,
mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných
česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2017–2018.
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 projektů
základního výzkumu.
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Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových
nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí.
Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. až 31. 5. 2016.
Bližší informace najdete níže.
Výzva 2017-2018.doc, soubor typu doc, (98,5 kB)

DRUHÁ VÝZVA INTERREG EUROPE
V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření
nového programu nadnárodní spolupráce pro období
2014–2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje
Rakousko,

Bosnu

a

Hercegovinu,

Bulharsko,

Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko,
Moldavsko,

Černou

Horu,

Rumunsko,

Srbsko,

Slovensko, Slovinsko, Ukrajinu.
Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové
partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů.
Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v
roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální
politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se
území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění
k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit
institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.
Aktuálně je v rámci tohoto programu vyhlášena 2. výzva, která bude otevřena od
5. dubna do 13. května 2016.
Program INTERREG EUROPE se zaměřuje na tyto priority:
1.

Výzkum, technologický rozvoj a inovace
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1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí
2.

Konkurenceschopnost malých a středních podniků

2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací
3.

Nízkouhlíkové hospodářství

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
4.

Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

Podrobnosti v angličtině ke 2. výzvě najdete zde: http://www.interregeurope.eu/.

VÝZVA ČÍSLO 124 V OP ZAMĚSTNANOST

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

sociální

inovace

vyhlašuje

výzvu

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
ŘO OP Zaměstnanost (OP Z) vyhlásil průběžnou výzvu č. 124 Podpora inovačního
prostředí.
Jedná se o průběžnou výzvu, kdy projektové žádosti jsou hodnoceny dle pořadí, ve kterém je
poskytovatel dotace přijal. Hodnocení tedy probíhá průběžně (nikoliv až po termínu ukončení
příjmu projektových žádostí), a to do vyčerpání celkové alokace.
Číslo výzvy: 03_15_124
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Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
v tematických oblastech OPZ
Typ výzvy: otevřená výzva
Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF
– veřejná správa a sociální inovace
Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj
a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních
inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy:
datové

platformy,

znalostní

platformy

(dále

rozdělena

na

dvě

podoblasti),

akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu.


Oprávněným žadatelem je i VVŠ



Datum zahájení příjmu projektových žádostí: 30. 4. 2016



Datum ukončení příjmu projektových žádostí: 30. 11. 2016



Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců (do 31. 3. 2020)



Spolufinancování VVŠ: 5 %



Min. a max. alokace na projekt: 500 tis. Kč až 20 mil. Kč



Celková alokace výzvy: 120 mil. Kč

Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

INFORMACE O CHYSTANÉ VÝZVĚ DELTA
Technologická agentura ČR (dále poskytovatel) tímto
informuje,

že

3. veřejná

soutěž

Programu

podpory

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA
(dále program DELTA) bude vyhlášena dne 27. 4. 2016.
Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA,
jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude
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uvedeno

v Zadávací

dokumentaci,

která

bude

zveřejněna

v den

vyhlášení.

Struktura

elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 2. veřejné soutěže.
KONTAKTNÍ

OSOBY

JEDNOTLIVÝCH

PARTNERSKÝCH

AGENTUR

A TERMÍNY

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ/VÝZEV O PODPORU TĚCHTO PARTNERSKÝCH AGENTUR
Poskytovatel informuje uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních
osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dále
poskytovatel uvádí, termíny vyhlášení soutěží/výzvy o podporu partnerských agentur.
Partnerská agentura KIAT vyhlásila soutěž / výzvu o podporu dne 1. 4. 2016. Partnerská
agentura KETEP bude vyhlašovat soutěž / výzvu o podporu 27. 4. 2016 nebo 28. 4. 2016.

Název

partnerské

agentury

Korea

Institute

for Korea

Institute

Advancement of Technology Technology
(KIAT)

E-mail

dongwan27@kiat.or.kr

skkim@ketep.re.kr

Telefon

+82 2 6009 3185

+82 2 3469 8349

1. 4. 2016

27. nebo 28. 4. 2016

31. 10. 2016

31. 10. 2016

soutěže/výzvy
Předpokládaný
výsledků

and

Planning (KETEP)
Mr. Kim Sang Kyoung

vyhlášení

Energy

Evaluation

Jméno kontaktní osoby Mr. Dongwan Park

Termín

of

termín

soutěže/výzvy

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

SEMINÁŘE K 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA
Poskytovatel pořádá semináře k 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje DELTA.
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Semináře se uskuteční 25. 5. 2016 v Brně – VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00,
místnost č. 321 od 10 hod. a 31. 5. 2016 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00
Praha 6, zasedací místnost č. 043.
Seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob
bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze.
Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha.

SCHVÁLENY NOVÉ PROGRAMY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
Vláda na svém dubnovém zasedání schválila program
Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného
výzkumu

ZÉTA.

Program

je

zaměřen

na

podporu

spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím
zapojení

posluchačů,

akreditovaných

respektive

studijních programů

posluchaček

vysokých

škol

a

mladých výzkumných pracovníků/pracovnic.
Cílem programu je zapojení studentů/studentek a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic do
výzkumné

a vývojové činnosti

směřující k

využití

výsledků

v

praxi,

zvýšení zájmu

studentů/studentek a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic o projekty s konkrétním
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na
hospodářskou sféru.

"Mimo jiné je možné tento program
využít pro schémata ERA NET COFUND
Horizontu

2020,

českých

projektů

což

zvýší
do

zapojení

evropských

výzkumných programů," uvedl předseda
TA ČR Petr Očko. Dílčím cílem programu
je

podpora

vyrovnávání

příležitostí

mladých výzkumných pracovníků – žen
a mužů při řešení projektů aplikovaného

6

4. číslo, ročník 2016

výzkumu financovaných tímto programem.
Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na využívání výsledků
aplikovaného výzkumu, odstranění nerovného postavení studentek a studentů a mladých
vědeckých pracovnic a pracovníků při podávání návrhů projektů. Měl by také umožnit maximální
soustředění studentek a studentů na odbornou práci a nastavit takové podmínky pro uchazečky
a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života u mužů a žen na
výzkumných pracovištích.
ZDROJ INFORMACE: VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZÉTA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vláda ČR rovněž schválila ve středu 30. 3. 2016 nový program Technologické
agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby orgánů státní správy
BETA2. Navazuje tak na končící program BETA zejména svým posláním a cíli a zavádí
jednodušší postupy v celém procesu zadávání veřejných zakázek aplikovaného
výzkumu ve státní správě.
Cílem programu je realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení
současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb,
informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon veřejné
správy. Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou členěny dle potřeb příslušných
orgánů státní správy.
Program je určen zejména pro potřeby těch správních orgánů, které nejsou poskytovateli
podpory výzkumu, vývoje a inovací. Nejsou však z něj vyloučeny ani ty správní orgány, které se
mezi poskytovatele řadí. Program nově umožní kontinuální sběr výzkumných potřeb jednotlivých
resortů, čímž dojde ke značnému zefektivnění a zrychlení průběhu administrace v programu.
ZDROJ INFORMACE: NOVÝ PROGRAM BETA2.
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ EPSILON VYHLÁŠENA
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne
15. března 2016 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu
a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro
Program

na

podporu

aplikovaného

výzkumu

a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen Program),
a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České
republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu EPSILON.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o
způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
Soutěžní lhůta začíná dnem 16. 3. 2016 a končí dnem 27. 4. 2016 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hodin
2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hodin
prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do
23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
Uchazeč

musí

odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému

dostupného přes webové stránky poskytovatele http://www.tacr.cz a zároveň odeslat
„Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky
poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy
v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program EPSILON – NÁVRH
PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče
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do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno
„2. veřejná soutěž – program EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.
Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.
ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ
Zadávací dokumentace ke 2. VS programu EPSILON
Příloha č. 1 – Cíle NPOV a popis prioritních výzkumných cílů resortů pro potřeby
2. veřejné soutěže programu EPSILON
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příručka pro uchazeče ke 2. veřejné soutěži EPSILON
Výsledky podporované programem EPSILON
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Poskytovatel dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány
a

vyřizovány

prostřednictvím

HELPDESK

dostupného

na

internetové

adrese

http://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče
a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.
K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k
veřejné soutěži dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/.
Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení
s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici
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SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané
uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou
zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži
dostupné na http://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 3. 2015 až 14. 4.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

DEBATA NA TÉMA PEČEŤ EXCELENCE
Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 4. dubna 2016 debatu na téma Pečeť excelence,
organizovanou společně s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu
(CZELO) a Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE). Cílem této debaty bylo diskutovat
o

národních

a regionálních schématech financování projektů s tzv. Pečetí excelence (Seal of Excellence, SoE)
a sdílet zkušenosti s vytvářením synergií mezi programem Horizont 2020 a Evropskými
strukturálními a investičními fondy (ESIF). Iniciativa SoE byla zahájena v loňském roce a je
realizovaná v úzké spolupráci Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD)
a Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO). Více informací, včetně
fotogalerie, naleznete zde.
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BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ VÝZVY LIFE
Evropská komise plánuje dne 19. května 2016 otevřít nové výzvy programu LIFE na rok 2016.
Nové výzvy budou zaměřeny na oblasti:
Podpora klima (podprogramy CCA, CCM, GIC),
Životní prostředí (ENV),
Příroda a biodiverzita (NAT)
Správa a informace v životním prostředí (GIE).
Výše dotace: cca 1–2 mil. EUR/projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 60 % (75 % pro projekty LIFE NAT/BIO) EU
+ možnost získat spolufinancování 15 % MŽP.
Předkládání projektových žádostí: do září 2016.
Další informace naleznete zde: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm.

HORIZONT 2020 / PROGRAM HORIZONT 2020
VEŘEJNÉ HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ H2020?

Diskuzní platforma Evropské komise Futurium shromažďuje prostřednictvím otevřené konzultace
názory vědecké komunity ohledně možnosti uplatňování metody veřejného peer review
při hodnocení projektových návrhů předložených v rámci programu Horizont 2020. Názory
a zkušenosti zainteresovaných subjektů jsou následně zveřejňovány. Více informací a podkladový
dokument pilotního projektu přispívajícímu ke konceptu 'Open Science' naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE
INFORMAČNÍ DEN K FET INNOVATION LAUNCHPAD
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Kdy: 20. 4. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 20. dubna 2016 pořádá Výkonná agentura pro výzkum (REA) v Bruselu informační den na
téma výzvy 'Innovation Launchpad' v oblasti budoucích a vznikajících technologií (FET). Výzva se
týká inovačních návrhů vycházejících z projektů financovaných v rámci FET s cílem podpořit jejich
transformaci na sociální či ekonomické inovace. Akce je zaměřena především na potenciální
žadatele. Účastníci mimo jiné získají informace ohledně přípravy návrhů, ale také přehled
o iniciativě 'Lean launchPad' a ERC programu 'Proof of concept'. Více informací a registrační
formulář naleznete zde.

KVANTOVÁ EVROPA: NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ÉRA


Kdy: 17. 5. 2016



Kde: Amsterdam, Nizozemí

Dne 17. 5. 2016 pořádá v Amsterdamu nizozemské ministerstvo hospodářství ve spolupráci
s Evropskou komisí a institutem kvantových technologií QuTech konferenci ke kvantovým
technologiím. Cílem konference je podpořit aktivitu a investice v oblasti kvantových technologií
v Evropě a poskytnout zástupcům vědecké a průmyslové komunity možnost představit strategii
pro zajištění vedoucího postavení Evropy v této oblasti. Na akci bude také oficiálně představen
dokument Quantum Manifesto. Účast na konferenci je na základě pozvánky, o kterou je možné
zažádat. Bližší informace naleznete zde.

HUMAN BRAIN PROJECT SPOUŠTÍ PLATFORMY PRO VÝZKUM
Projekt výzkumu lidského mozku (Human Brain Project, HBP), který je jednou z tzv. FET Flagship
iniciativ, zveřejnil první výsledky výzkumu svých šesti ICT Platforem pro vědeckou komunitu.
Vědci a výzkumníci, kteří nejsou členy konsorcia HBP, mohou zažádat o přístup k prvním
prototypům platforem prostřednictvím jednotného vstupu (tzv. HBP Collaboratory). Zahajovací
akce, která poskytne informace k žádostem o přístup, bude vysílána živě dne 30. 3. 2016 a její
záznam bude následně dostupný také online. Podrobné informace naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
KVANTOVÁ EVROPA: NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ÉRA


Kdy: 17. 5. 2016



Kde: Amsterdam, Nizozemí

Dne 17. 5. 2016 pořádá v Amsterdamu nizozemské ministerstvo hospodářství ve spolupráci
s Evropskou komisí a institutem kvantových technologií QuTech konferenci ke kvantovým
technologiím. Cílem konference je podpořit aktivitu a investice v oblasti kvantových technologií
v Evropě a poskytnout zástupcům vědecké a průmyslové komunity možnost představit strategii
pro zajištění vedoucího postavení Evropy v této oblasti. Na akci bude také oficiálně představen
dokument Quantum Manifesto. Účast na konferenci je na základě pozvánky, o kterou je možné
zažádat. Bližší informace naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU INDUSTRE

Projekt IndustRE zveřejnil závěrečnou zprávu, ve které představuje nejvhodnější business modely
a tržní překážky flexibilní spotřeby energie pro průmysl. Dokument rovněž obsahuje doporučení
pro tvůrce politiky, které jim mají napomoct při zlepšování regulačních a tržních podmínek.
Zpráva vychází z podnětů relevantních zainteresovaných subjektů získaných prostřednictvím
rozsáhlé konzultace. Celá zpráva je dostupná zde.

STUDIE K PRŮMYSLU 4.0

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu publikoval analýzu
iniciativy Průmysl 4.0. Analýza informuje o roli politik v oblasti průmyslu na úrovni EU v podpoře
členských států a podniků v procesu propojování digitálních technologií s průmyslovými výrobky
a službami. Studie představuje iniciativu Průmysl 4.0, analyzuje technologický, sociální a
podnikový rozměr změny a poskytuje politická doporučení. Celá analýza je ke stažení zde.

KONZULTACE KE STRATEGII VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH AKTIVIT V OBLASTI NMBP NA LÉTA
2018–2020

14

4. číslo, ročník 2016

Evropská komise spustila konzultaci zainteresovaných subjektů ke Strategii výzkumných
a inovačních aktivit programu Horizont 2020 pro následující programové období 2018–2020.
Konzultace se týká části 'LEIT-NMBP', která zahrnuje nanotechnologie, vyspělé materiály,
biotechnologie a vyspělou výrobu a zpracování. Konzultace se skládá z pěti otázek, z nichž čtyři
jsou společné pro všechny části Horizontu 2020 a jedna se týká konkrétních výzev části 'NMBP'.
Konzultace bude probíhat do 2. 5. 2016. Podrobné informace naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
VEŘEJNÁ KONZULTACE V RÁMCI INICIATIVY NA PODPORU START-UPŮ

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy pro strat-upy. Cílem konzultace je
získat zpětnou vazbu ze strany všech zainteresovaných subjektů, včetně podnikatelů a start-upů,
ohledně toho jak vhodně reagovat na potřeby start-upů a jak obecně zlepšit podmínky pro jejich
fungování v Evropě. Konzultace se skládá ze čtyř částí, které odpovídají jednotlivých fázím
životního cyklu firmy. Každá z nich umožňuje účastníkům vyjádřit se ke konkrétním příkladům
politických nebo podpůrných opatření. Konzultace bude probíhat do 30. 6. 2016. Více informací
naleznete zde.

SISI – NOVÝ NÁSTROJ PRO SEKURITIZACI ÚVĚRŮ MSP

Evropská komise, Evropský investiční fond (EIF) a Evropská investiční banka (EIB) spustily 1.
dubna 2016 na konferenci Innovative Enterprise v Haagu nástroj „SME Initiative Securitisation
Instrument“ (SISI), který dále usnadní poskytování úvěrů pro MSP. Nástroj SISI má fungovat na
základě zvýšení likvidity evropských bank prostřednictvím kombinace zdrojů z Evropských
strukturálních
a investičních fondů (ESIF), rozpočtu H2020 a dále prostředků programu COSME a relevantních
finančních programů EIB a EIF.
Více informací lze nalézt v následujícím odkazu.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
KONFERENCE AVIESAN O TECHNOLOGIÍCH PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY


Kdy: 28. 6. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 28. 6. 2016 pořádají Francouzská národní aliance pro přírodní vědy a zdraví (Aviesan) pátou
vědeckou konferenci v Bruselu. Akce bude tematicky zaměřena na mikrobiomy, metagenomiku,
epigenetiku a technologie personalizované medicíny. Registrace je možná prostřednictvím tohoto
mailu: aviesan@clora.eu. Program naleznete zde. Jazykem konference bude angličtina.

INFORMAČNÍ DEN SC1 (ZDRAVÍ)


Kdy: 8. 7. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 8. 7. 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den ke společenské výzvě 1
(Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky), konkrétně k výzvám pracovního
programu na rok 2017. Více informací bude postupně zveřejňováno zde.

HUMAN BRAIN PROJECT SPOUŠTÍ PLATFORMY PRO VÝZKUM

Projekt výzkumu lidského mozku (Human Brain Project, HBP), který je jednou z tzv. FET Flagship
iniciativ, zveřejnil první výsledky výzkumu svých šesti ICT Plaforem pro vědeckou komunitu. Vědci
a výzkumníci, kteří nejsou členy konsorcia HBP, mohou zažádat o přístup k prvním prototypům
platforem prostřednictvím jednotného vstupu (tzv. HBP Collaboratory). Zahajovací akce, která
poskytne informace k žádostem o přístup, bude vysílána živě dne 30. 3. 2016 a její záznam bude
následně dostupný také online. Podrobné informace naleznete zde.

DVĚ NOVÉ VÝZVY V RÁMCI 3RD HEALTH PROGRAMME

Evropská komise vyhlásila v rámci programu 3rd Health Programme (hlavní implementační
nástroj strategie EU v oblasti zdraví) dvě nové výzvy: první z nich je pro pilotní projekt zaměřený
na chronické onemocnění ledvin. Druhá výzva se týká vytváření evropských referenčních sítí a
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bude financována na základě rámcové dohody o partnerství (FPA) na dobu maximálně pěti let
(2017 do 2021). Další informace naleznete na následujících odkazech: Pilotní projekt Chronické
onemocnění ledvin s uzávěrkou přihlášek do 16. června 2016. Evropské referenční sítě s
uzávěrkou přihlášek do 21. června 2016.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
KONFERENCE INICIATIVY SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ (JPI) PRO VODU 2016


Kdy: 19. 5. 2016



Kde: Řím, Itálie

Dne 19. 5. 2016 pořádá Iniciativa společného programování pro vodu (JPI) výroční konferenci
v Římě. Hlavním cílem akce je představit novou verzi Strategické výzkumnou a inovační agendu
(SRIA) a diskutovat o možnostech její implementace. SRIA určuje hlavní výzvy pro výzkum v pěti
tematických oblastech: zlepšování udržitelnosti ekosystémů a lidského blahobytu; vývoj
bezpečných vodních systémů pro obyvatele; podpora konkurenceschopnosti ve vodním průmyslu;
realizace úspornějšího hospodaření s vodou v rámci biohospodářství; udržitelné řízení vodních
zdrojů s cílem zlepšit koloběh vody. Program nabídne vyzvané přednášky a prezentace, po
kterých bude následovat diskuse a také kulatý stůl na téma významu mezinárodní spolupráce při
řešení výzev v oblasti vody. Předběžný program naleznete zde, registrační formulář je dostupný
zde.

INFORMAČNÍ TÝDEN SPOLEČENSKÉ VÝZVY 2 PRO ROK 2017

Ve dnech 27. až 29. 6. 2016 se v Bruselu bude konat informační týden ke Společenské výzvě
2 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika zaměřený na výzvy pracovního
programu na rok 2017. V rámci informačního týdne proběhne několik akcí:
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27/06 – Popularizační akce, kde budou prezentovány ukončené nebo probíhající projekty
relevantní pro výzvy 2017.
28/06 – Informační den Společenské výzvy 2, který poskytne praktické rady ohledně
vytváření úspěšných návrhů.
28/06 – Brokerage akce, která umožní vytváření konsorcií.
29/06 – Den koordinátorů vybraných projektů výzev v roce 2015, kde budou poskytnuty
informace ohledně toho, jak úspěšně řídit projekty.
Žadatelé mají také možnost zorganizovat samostatné paralelní schůzky.
Další informace k jednotlivým akcím budou aktualizovány zde.

EU – INDIE MECHANISMUS SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ RÁMCI PROGRAMU H2020

Indický ústav biotechnologie (Indian Department of Biotechnology, DBT) a Evropská komise se
dohodly na mechanismus financování indických účastníků (co-funding mechanism, CFM) při jejich
účasti na společných výzkumných a inovačních projektech realizovaných partnery z Indie a EU
v rámci programu Horizont 2020. Výzkumníci, podniky (MSP), výzkumné instituce a univerzity
z Indie budou mít možnost efektivně spolupracovat se svými evropskými protějšky při účasti na
projektech Horizontu 2020, což oběma stranám poskytne přístup k vynikajícím znalostem,
výzkumným datům a k nejlepším světovým výzkumníkům. Mechanismus se vztahuje na předem
vybrané výzvy, především v oblasti zemědělství, biotechnologií, bio-energie, zdraví, vodních
zdrojů, nových materiálů a nanotechnologií. Podrobné informace včetně seznamu relevantních
výzev
a návod jak zažádat naleznete zde.
Dále byla také obnovena dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi EU a Indií do roku
2020.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
ECOSUMMIT 2016 NA TÉMA EKOLOGICKÉ UDRŽITELNOSTI
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Kdy: 29. 8. 2016 až 1. 9. 2016



Kde: Montpellier (Francie)

Ve dnech 29. 8. až 1. 9. 2016 pořádá organizace Elsevier pátý ročník mezinárodní konference
'EcoSummit Congress on Ecological Sustainability: Engineering Change' ve francouzském
Motpellier. Konference slouží jako fórum pro vědce ke sdílení poznatků o konceptech a metodách
určených k holistickému užití v managementu životního prostředí. Letošní ročník se zaměří na
ekologii pevninských ekosystémů, především na ekosystémy náchylné vlivům klimatických změn
a antropogenního tlaku. Program bude zahrnovat řadu paralelních zasedání a doprovodných akcí
včetně terénní exkurze. Další informace naleznete zde. Registrace je zpoplatněna.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
WORKSHOP K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ DO VÝZVY TEAMING PHASE 1


Kdy: 19. 4. 2016



Kde: Praha (Česká republika)

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. dubna 2016 celodenní workshop k přípravě
projektů do výzvy TEAMING Phase 1 rámcového programu Horizont 2020 – část Šíření excelence
a podpora účasti. Záměrem workshopu je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového
návrhu do dané výzvy (označení WIDESPREAD-04-2017), která se otevře 28. 7. 2016. Účastníci
získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných
strategiích, které musí být v návrhu zmíněny, včetně informace o podobě business plánu.
Představeny budou rovněž výstupy první výzvy (statistiky, zkušenosti koordinátorů a pohled
hodnotitelů). Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC
KATALOG VÝZKUMNÝCH DAT JRC
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Společné výzkumné středisko Evropské komise uveřejnilo svá výzkumná data v souladu se
strategií Otevřené vědy Evropské komise, která má za cíl zlepšit výměnu dat a tím podpořit
inovace
a hospodářský růst. Katalog (JRC Data Catalogue) je dostupný online a data jsou zde zdarma
k nahlédnutí i ke stažení. Katalog bude taktéž dostupný na portálu EU Open Data Portal, který je
zdrojem dat vyprodukovaných EU institucemi. Tisková zpráva je dostupná zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
WEBINÁŘ : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH FINANCOVANÝCH EU (H2020)


Kdy: 4. 5. 2016 10:30–11:46



Kde: webinář

Webinář bude zaměřen na základní pravidla duševního vlastnictví v programu Horizont 2020
a otázky duševní vlastnictví v Akcích Marie Skłodowské Curie (MSCA). Poskytne rovněž základní
návody, jak nakládat s duševním vlastnictvím v evropských projektech se zaměření na specifika
grantové dohody MSCA a vlastnictví výsledků a nakládání se stávajícími znalostmi. Více informací
naleznete zde.

KONFERENCE O VYMÁHÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IPR)


Kdy: 21. 6. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 21. 6. 2016 pořádá Generální ředitelství GROWTH Evropské komise (Vnitřní trh, průmysl,
podnikání a malé a střední podniky) v Bruselu konferenci s názvem 'IPR Enforcement
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Conference'. Akce poskytne prostor k diskuzi na téma současného vývoje v oblasti duševního
vlastnictví
v návaznosti na závěry Strategie jednotného digitálního trhu z května 2015 a z října 2015
a Komuniké o autorských právech z prosince 2015. Událost je zaměřena na 'decision-makery',
agentury zabývající se vymáháním IPR, nadnárodní společnosti a další zainteresované subjekty.
Program zahrnuje vyzvané přednášky a panelové debaty s představiteli jednotlivých iniciativ
vyvíjených na úrovni EU. Další informace naleznete zde.

VEŘEJNÉ HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ H2020?

Diskuzní platforma Evropské komise Futurium shromažďuje prostřednictvím otevřené konzultace
názory vědecké komunity ohledně možnosti uplatňování metody veřejného peer review
při hodnocení projektových návrhů předložených v rámci programu Horizont 2020. Názory
a zkušenosti zainteresovaných subjektů jsou následně zveřejňovány. Více informací a podkladový
dokument pilotního projektu přispívajícímu ke konceptu 'Open Science' naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST
ZPRAVODAJ COST

Aktuální vydání zpravodaje COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) se
zaměřuje například na následující témata: zahájení nových COST Akcí, informace o otevřené
výzvě a prezentaci COST na European Science Open Forum 2016. Zpravodaj naleznete ke stažení
zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
EUA WEBINÁŘ : 'THE WAY FORWARD TO DOCTORAL EDUCATION '


Kdy: 27. 4. 2016



Kde: online webinář

Dne 27. 4. 2016 pořádá Rada Evropské asociace univerzit (European University Association –
EUA) pro doktorské studium webinář, kde bude prezentován dokument 'Taking Salzburg
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Forward'. Dokument se zabývá výzvami v oblasti doktorského studia, kterým čelí evropské
univerzity. Další informace a registrační formulář naleznete zde.

KONFERENCE „SAFE AND OPEN HIGHER EDUCATION: THE DUTCH APPROACH“


Kdy: 20. 6. 2016



Kde: Rotterdam (Nizozemí)

Konference „Safe and Open Higher Education: the Dutch Approach“ se koná v nizozemském
Rotterdamu dne 20. června 2016. Holandské vysoké školy spojily své síly, aby usilovaly o
jednotný přístup k řešení otázek souvisejících s bezpečností. Vysoké školy společně pracují na
těchto tématech: alarmující chování studentů, kybernetická bezpečnost, krizové řízení a ochrana
soukromí. Účastníci konference získají poznatky o nizozemském přístupu k těmto otázkám a
budou moci si vyměňovat příklady osvědčený postupů s evropskými kolegy. Více informací o akci
naleznete zde.

11. EVROPSKÉ FÓRUM O ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Kdy: 17. 11. 2016 až 19. 11. 2016



Kde: Lublaň, Slovinsko

Ve dnech 17. až 19. 11. 2016 pořádají Evropská asociace pro zajištění kvality vysokoškolského
vzdělávání (ENQA), Evropská studentská unie (ESU), Evropská asociace univerzit (EUA) a
Evropská asociace institucí ve vyšším vzdělávání (EURASHE) ve slovinské Lublani 11. Evropské
fórum
o zajištění kvality vyššího vzdělávání (11th European Quality Assurance Forum). Fórum je
diskuzní platformou, jejímž tématem bude 'Quality in context- embedding improvement'.
Předmětem zasedání budou politiky a praxe pro zajištění kvality a jejich specifický vědní,
institucionální
a národní kontext. Uzávěrka pro příspěvky a návrhy seminářů je 25. 6. 2016. Registrace bude
spuštěna v červnu. Další informace naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : ACCESS AND INTEGRATION OF REFUGEE STUDENTS IN EUROPEAN HIGHER
EDUCATION
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Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) organizovala dne 23. března
2016 webinář zaměřený na přístup a integraci studentů uprchlíků do systému vyššího vzdělávání
v Evropě. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY
1. SMARTER KONFERENCE K CHYTRÝM SPECIALIZACÍM A REGIONÁLNÍM ROZVOJI


Kdy: 28. 9. 2016 až 30. 9. 2016



Kde: Seville (Španělsko)

Ve dnech 28. až 30. 9. 2016 pořádá platforma Evropské komise pro chytré specializace 'Smart
Specialization Platform' ve španělské Seville konferenci s názvem 'SMARTER Conference on Smart
Specialisation and Territorial Development'. Aktuálně je otevřena výzva pro příspěvky akademiků
i zástupců z praxe na témata spojená s analýzou regionálního kontextu v souvislosti s chytrými
specializacemi a na téma uplatňování strategií S3 v méně rozvinutých regionech. Uzávěrka pro
abstrakty je 30. 6. 2016. Podrobné informace naleznete zde.

DEBATA NA TÉMA PEČEŤ EXCELENCE
Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 4. dubna 2016 debatu na téma Pečeť excelence,
organizovanou společně s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu
(CZELO) a Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE). Cílem této debaty bylo diskutovat
o

národních

a regionálních schématech financování projektů s tzv. Pečetí excelence (Seal of Excellence, SoE)
a sdílet zkušenosti s vytvářením synergií mezi programem Horizont 2020 a Evropskými
strukturálními a investičními fondy (ESIF). Iniciativa SoE byla zahájena v loňském roce a je
realizovaná v úzké spolupráci Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD)
a Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO). Více informací, včetně
fotogalerie, naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ
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SEMINÁŘ: PODPORA ČESKÝCH VÝZKUMNÍKŮ V BRUSELU PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO MEZINÁRODNÍCH
VAVAI AKTIVIT


Kdy: 27. 4. 2016



Kde: Brno (Česká republika)

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace a Kancelář Jihomoravského kraje pro
meziregionální spolupráci spolupořádají Seminář Podpora českých výzkumníků v Bruselu při
zapojování do mezinárodních VaVaI aktivit, který se koná dne 27. dubna 2016 v Brně (Česká
republika). Součástí programu je prezentace činností a služeb kanceláře CZELO. Zájemci se
mohou registrovat do 21. 4. 2016. Více informací naleznete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ
VÝZVA EFSA

EFSA (European Food Safety Authority) vyhlásila druhé kolo tematických grantů pro návrhy
projektů týkajících se vývoje metodologie v posouzení nově vznikajících potravinových rizik, směsí
mykotoxinů a zvířecích nemocí. Cílem dotačního programu je zprostředkování vědecké spolupráce
v rámci EU, podpoření inovací a výměnu expertiz a praxe v oblastech spojených s činností
EFSA. Výzva pokrývá tyto tři skupiny: způsoby a systémy pro identifikaci nově vznikajících
potravinových rizik, zavedené postupy pro posuzování rizik směsí mykotoxinů v potravinách
a

krmivech

a

metody

pro

hodnocení

odolnosti

zvířat

vůči

nemocím

a

infekcím.

V následujícím odkazu lze nalézt další informace o grantovém programu spolu se seznamem
potenciálních žadatelských institucí a organizací, jež byl navržen členskými státy EU, a které mají
možnost podat návrhy do 6. 10. 2016.

DVĚ NOVÉ VÝZVY V RÁMCI 3RD HEALTH PROGRAMME

Evropská komise vyhlásila v rámci programu 3rd Health Programme (hlavní implementační
nástroj strategie EU v oblasti zdraví) dvě nové výzvy: první z nich je pro pilotní projekt zaměřený
na chronické onemocnění ledvin. Druhá výzva se týká vytváření evropských referenčních sítí a
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bude financována na základě rámcové dohody o partnerství (FPA) na dobu maximálně pěti let
(2017 do 2021). Další informace naleznete na následujících odkazech: Pilotní projekt Chronické
onemocnění ledvin s uzávěrkou přihlášek do 16. června 2016. Evropské referenční sítě s
uzávěrkou přihlášek do 21. června 2016.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH
EU – INDIE MECHANISMUS SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ RÁMCI PROGRAMU H2020

Indický ústav biotechnologie (Indian Department of Biotechnology, DBT) a Evropská komise se
dohodly na mechanismus financování indických účastníků (co-funding mechanism, CFM) při jejich
účasti na společných výzkumných a inovačních projektech realizovaných partnery z Indie a EU
v rámci programu Horizont 2020. Výzkumníci, podniky (MSP), výzkumné instituce a univerzity
z Indie budou mít možnost efektivně spolupracovat se svými evropskými protějšky při účasti na
projektech Horizontu 2020, což oběma stranám poskytne přístup k vynikajícím znalostem,
výzkumným datům a k nejlepším světovým výzkumníkům. Mechanismus se vztahuje na předem
vybrané výzvy, především v oblasti zemědělství, biotechnologií, bio-energie, zdraví, vodních
zdrojů, nových materiálů a nanotechnologií. Podrobné informace včetně seznamu relevantních
výzev
a návod jak zažádat naleznete zde.
Dále byla také obnovena dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi EU a Indií do roku
2020.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
KATALOG VÝZKUMNÝCH DAT JRC

Společné výzkumné středisko Evropské komise uveřejnilo svá výzkumná data v souladu se
strategií Otevřené vědy Evropské komise, která má za cíl zlepšit výměnu dat a tím podpořit
inovace
a hospodářský růst. Katalog (JRC Data Catalogue) je dostupný online a data jsou zde zdarma
k nahlédnutí i ke stažení. Katalog bude taktéž dostupný na portálu EU Open Data Portal, který je
zdrojem dat vyprodukovaných EU institucemi. Tisková zpráva je dostupná zde.
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INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU – ZPRÁVA O POKROKU

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)
k březnu 2016. EFSI je nástrojem, který má podpořit financování projektů infrastruktur a inovací
a přilákat soukromý kapitál. Zpráva naznačuje, že doposud nástroj napomohl mobilizovat
investice ve výši přibližně 76 miliard eur. Zpráva také ukazuje geografického rozložení projektů a
míru zapojení jednotlivých sektorů. Související dokumenty a další informace naleznete zde.

STUDIE K PRŮMYSLU 4.0

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu publikoval analýzu
iniciativy Průmysl 4.0. Analýza informuje o roli politik v oblasti průmyslu na úrovni EU v podpoře
členských států a podniků v procesu propojování digitálních technologií s průmyslovými výrobky
a službami. Studie představuje iniciativu Průmysl 4.0, analyzuje technologický, sociální a
podnikový rozměr změny a poskytuje politická doporučení. Celá analýza je ke stažení zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU
OPEN SCIENCE – ŽHAVÉ TÉMA EVROPSKÉ VAVAI POLITIKY

Otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu financovaného z veřejných prostředků (včetně
rozšíření povinnosti pro projekty H2020 aj.), vytvoření společné evropské datové infrastruktury
tzv. European Open Science Cloud (EOSC), související legislativní úpravy IPR ale také změna
hodnocení výzkumu (v duchu Sanfranciské deklarace DORA http://www.ascb.org/dora/), jinými
slovy Open Science, patří v současnosti k nejvýraznějším tématům evropské politiky VaVaI.
Mobilizují se aktéři jako Sdružení evropských univerzit (European University Association, EUA,
více zde), poziční dokument počátkem dubna vydala také asociace Science Europe, která
sdružuje evropské poskytovatele financí na podporu výzkumu (European Research Funding
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Organizations, celý dokument zde). Open Science je také stěžejní VaVaI prioritou současného
nizozemského předsednictví: na stejnojmenné konferenci v Amsterdamu ve dnech 4. a 5. dubna
2016 byly zahájeny přípravy na Amsterdamské výzvě k Open Science, akčním plánu pro
implementaci OS, který bude předložen na radě EU pro konkurenceschopnost na konci května
2016.

SISI – NOVÝ NÁSTROJ PRO SEKURITIZACI ÚVĚRŮ MSP

Evropská komise, Evropský investiční fond (EIF) a Evropská investiční banka (EIB) spustily 1.
dubna 2016 na konferenci Innovative Enterprise v Haagu nástroj „SME Initiative Securitisation
Instrument“ (SISI), který dále usnadní poskytování úvěrů pro MSP. Nástroj SISI má fungovat na
základě zvýšení likvidity evropských bank prostřednictvím kombinace zdrojů z Evropských
strukturálních
a investičních fondů (ESIF), rozpočtu H2020 a dále prostředků programu COSME a relevantních
finančních programů EIB a EIF.
Více informací lze nalézt v následujícím odkazu.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ
KONFERENCE INICIATIVY SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ (JPI) PRO VODU 2016


Kdy: 19. 5. 2016



Kde: Řím, Itálie

Dne 19. 5. 2016 pořádá Iniciativa společného programování pro vodu (JPI) výroční konferenci
v Římě. Hlavním cílem akce je představit novou verzi Strategické výzkumnou a inovační agendu
(SRIA) a diskutovat o možnostech její implementace. SRIA určuje hlavní výzvy pro výzkum v pěti
tematických oblastech: zlepšování udržitelnosti ekosystémů a lidského blahobytu; vývoj
bezpečných vodních systémů pro obyvatele; podpora konkurenceschopnosti ve vodním průmyslu;
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realizace úspornějšího hospodaření s vodou v rámci biohospodářství; udržitelné řízení vodních
zdrojů s cílem zlepšit koloběh vody. Program nabídne vyzvané přednášky a prezentace, po
kterých bude následovat diskuse a také kulatý stůl na téma významu mezinárodní spolupráce při
řešení výzev v oblasti vody. Předběžný program naleznete zde, registrační formulář je dostupný
zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS
KATALOG VÝZKUMNÝCH DAT JRC

Společné výzkumné středisko Evropské komise uveřejnilo svá výzkumná data v souladu se
strategií Otevřené vědy Evropské komise, která má za cíl zlepšit výměnu dat a tím podpořit
inovace
a hospodářský růst. Katalog (JRC Data Catalogue) je dostupný online a data jsou zde zdarma
k nahlédnutí i ke stažení. Katalog bude taktéž dostupný na portálu EU Open Data Portal, který je
zdrojem dat vyprodukovaných EU institucemi. Tisková zpráva je dostupná zde.

"DARE TO SHARE ", PORADNÍ ZPRÁVA AWTI K OPEN SCIENCE

Nizozemský poradní orgán pro vědu, technologie a inovace (Adviesraad voor wetenschap,
technologie en innovatie, AWTI) uveřejnil anglickou verzi zprávy Dare to share: Open access
and data sharing in science. Zpráva byla vypracována jako podklad pro předsednickou
konferenci Open Science v Amsterdamu ve dnech 4.–5. dubna 2016. Přichází s hlavním závěrem,
že otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu (Open Access) má významný potenciál
příznivě ovlivnit zejména společnost a průmyslovo-podnikatelský sektor, aniž by negativně
dopadal na uveřejňování vědeckých článků ve vědecké obci. Je však nutné vyvinout úsilí a
podpořit politickou vůli k tomu, aby nové poznatky ze světa VaV byly nejen zpřístupněny, ale také
podány srozumitelně širší veřejnosti. Odkaz na kompletní zprávu a také na tiskovou zprávu a
abstrakt naleznete zde.

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