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TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR VYHLÁSILA VEŘEJNOU SOUTĚŽ
V PROGRAMU GAMA
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
vyhlásila dne 20. března 2017 první veřejnou
soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále
jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
(program GAMA), podprogram 2. Veřejná soutěž
bude

zaměřena

pouze

na

podporu

projektů
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uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of
Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1.
Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
Předmětem

této

veřejné

soutěže

je

výběr

návrhů

projektů

aplikovaného

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem
naplňování cílů programu GAMA.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
Soutěžní lhůta začíná dnem 21. 3. 2017 a končí dnem 2. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude přijímán do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA
ČR.
2. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou
přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk, v kategorii Program GAMA veřejná soutěž, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost
o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve
formátu Google Tabulek. Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového
formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do VS uchazeč
stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) nebo Open DocumentFormat
(.ods) a následně musí být do VS podán prostřednictvím datové zprávy z datové
schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém
poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA - PP 2 – NÁVRH
PROJEKTU“.
Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost
uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno
„1. veřejná soutěž – program GAMA - PP 2 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI HLAVNÍHO
UCHAZEČE“.
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ID datové schránky TA ČR: afth9xp

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ
Zadávací dokumentace k 1. VS programu GAMA, PP2 - Seal of Excellence
Příloha č. 1 Čestné prohlášení pro uchazeče-Swom statement of the applicant
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Smlouva o poskytnutí podpory
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Formulář Žádost o výpis z rejstříků trestů - fyzická osoba
Všeobecné podmínky v4

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu
se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory v1. Telefonické dotazy
nebudou zodpovídány.
K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy
k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.
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PROGRAM INTER EXCELLENCE MŠMT VYHLÁSIL VEŘEJNÉ
SOUTĚŽE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích
TRANSFER (LTT18)

podprogramu INTERpro

podání

projektů

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních
projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových
mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech
mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno
přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo
vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu
členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.
Podrobnosti

zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-

souteze-programu-inter-excellence-3

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji.
Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech
špičkových mezinárodních institucích nevládního charakteru.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.
Podrobnosti

zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-

souteze-programu-inter-excellence-4
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MINISTERSTVO KULTURY VYHLÁSILO 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽ
V PROGRAMU NAKI II

Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného
výzkumu dosáhnout

zachování

a

udržitelné

rozvíjení specifické národní a kulturní identity
i integrity a kulturního dědictví v kontextu
evropské a světové kultury ve 21. století a
v podmínkách očekávaných globálních změn.

Soutěžní lhůta začíná 14. 3. 2017 a končí 2. 5. 2017 ve 14:00.

Globální cíl č. 1: Národní identita
Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví
Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Soubory ke stažení
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Vyhlášení 2. veřejné soutěže NAKI II na období let 2018-2022.zip,

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky vyhlašuje
v souladu
18. května

s unesením
2016

vlády

výzvu

č. 448

ze dne

k podávání

návrhů

grantových projektů v rámci skupiny grantových
projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním
výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).
Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady
(ERC), viz
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Gran
tee.pdf
Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC
žadatelů“):
1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou
(ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá
od vyhlášení výzvy do roku 2022.
2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.
Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3
až 6 kalendářních měsíců.
3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky
stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené
v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“),
viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky
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uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem
grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou
hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo
ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední
hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“
bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení
projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat
a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG),
a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně
následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty
se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze
podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti,
na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále
jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“
a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas
Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména:
hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho
tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky
navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu,
posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává
z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž
alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
7. Podklady

a informace

nezbytné

pro zpracování

a podání

návrhů

projektů,

jako

např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení
návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány
v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/:
8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR
na adrese: https://panel.gacr.cz/.
10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž
identifikátor je „a8uadk4“.
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11. Rozhodnutí

o udělení

podpory

GA ČR

zveřejní

na internetových

stránkách

(http://www.gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora
ERC žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GAČR písemně na Helpdesk:
https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authent
ication=0&hd_submit
nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , popřípadě konzultovat telefonicky
na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).
Přílohy
Výzva ERC_final_na web_2017
Pravidla_ERC_ 2017

PŘEDSTAVUJEME REALIZOVANÉ PROJEKTY

Název projektu: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.
Výzkum, interpretace, prezentace. RČ: DG16P02B003
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Projekt vědecké regionální výstavy „Gotické a raně renesanční um ění ve
východních Čechách 1200 –1550“ (NAKI II)
Ivo Hlobil

Problematika r egion álně zaměř ených vý stavních počinů v e stř edoevropském
prostoru

je

v

současné

době

nanejvý š

aktuální.

Dokladem

je

množství

realizovaných projektů jen z a poslední desetiletí, k teré d efinovaly specifik a
středověké výtvarn é kultury jedno tlivý ch r egionů Německa, Rak ouska, Slovenska
a Polska.
Zájem medieval istů o poznání a prezentaci středověkého um ění v jednotlivých
regionech

českého

státu

vedl

v minulosti

realizací

něk olika

rozsáhlých

regionálních případně zemských výstav. N ejstarší projekt toho to druhu realizoval
v roce 1928 Josef Opitz, zam ěřený na region severozápad ních Čech, tehdy
s převahou německého obyvatelstva. Průkopnickou výstavu umění gotiky na
Moravě a ve Slezsku uskutečni l Albert Kutal v Zemsk ém muzeu v Brně v roce
1935. V šedesátých l etech 2 0. sto letí iniciovali Jaromír Homolk a a Jiří Kropáček
výstavu pozdně gotic kého umění Jižních Čech, jež se uskuteč nila v roce 1965
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. V důsledku politických událostí
„pražského

jara

19 68“

se

se

v dalšíc h

zamýšlených

projektech

podařilo

pokračovat až po politickém převratu v listopadu 1989. V letech 1999 -200 0
došlo

na

vý tvarno u

kulturu

pozdního

středověku

a

r aného

novověku

v moravském a slez ském prostředí, trojicí paralelních výstav v Brně, Opavě
a Olomouci, připravených Ivo Hlobilem a Kaliopi Cham oniko lou. Tento projekt
završilo

Muz eum

u mění

v Olomouci

vystav ením

nejvýznam nější

děl

v Římě

(Palazzo di Venezia, pod patronací prezidenta Česk é republik y Václava Havla
a preziden ta i tal ské republiky Carlo Azeglio Ciampi). V Západočeské galeri i
v Plzni a Národní gal erii v Praze byl v letech 2013−2014 před stav en výstavní
projekt „ Obrazy krásy a spásy“ mapující gotické umění v oblasti j ihozápadních
Čech,

návazn ě

byla

v

Národní

galerii

v Praze

otevřena

regionáln í

uměleckohistorická výstava gotické umění seve rozápadních Čech.
Region východních Čech patří k těm zbývajícím územím Č eska, k de se analogický
výstavní zám ěr s v ědecky pojatým katalogem zatím nepodařilo realizovat.
Nicméně před n ěkoli ka lety vz nikla na Katedře dějin umění F ilozofické fakul ty
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Univerzi ty Palackého v Olomouci - oblíbená alma mater studentů dějin uměn í
z Východních Čech - iniciativa tento nedostatek napravit a v roce 2011 započaly
první

práce

směřuj ící

k

u skutečnění

východočeské

výstavy .

Spolupráce

s Královéhradeckým krajem se otevřela p říležitost prezentovat první badatelské
výsledky odborné veřejnosti na v ědecké k onferenci v Hradci Kr álové (3.− 5. 12.
2013, internetový sborník z konference je dostupný na webu Ú stavu děj i umění
AV ČR v Praze). Návazně projekt výzkumu a výstavy východočes ké gotiky a rané
renesance uspěl v grantové soutěži Minister stva kultury ČR a byl zařazen do
programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní
a kulturní iden ti ty na léta 2016 až 2022 (NAKI II, řešitelé projektu: Univerzita
Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, příjemce – koordinátor, Katedra dějin
umění, vedoucí katedry Rostislav Švácha, příjemce – koordinátora Ivo Hlobil,
projektový manaž er Pavla Tr esterová,

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.

v. i., Národní památkový ústa v a Muzeum východních Čech v Hradci Králové –
realizace výstavy 2019). Otevřel a se tak cesta k aktuálnímu zhodnocení výtvarn é
kultury východních Čech, včetně významných historických souvislo stí toho to
regionu ve středu Koruny české, včetně Kladska, se Slez skem a Lužicí.
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Neinvazivní průzkum několika pozdně gotických deskových obrazů uložených v depozitáři
v Regionálním muzeu v Chrudimi
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Dokumentace nástěnných maleb v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích
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TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR VYHLÁSILA VEŘEJNOU SOUTĚŽ
V PROGRAMU ZÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR)
vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen
veřejná

soutěž)

pro

Program

na

podporu

aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program
ZÉTA).

Tematicky

spolupráce

bude

akademické

prostřednictvím

zapojení

zaměřena
sféry

na

podporu

a

podniků

posluchačů/posluchaček

magisterských a doktorských studijních programů
vysokých

škol

a

mladých

výzkumných

pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.
Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů
programu ZÉTA.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahrazuje
stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na
ista.tacr.cz.
Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí dnem 10. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
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2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod.
prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou
přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA
dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání
elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím
datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být
uvedeno „1. veřejná soutěž – program ZÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.
Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové
schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž
– program ZÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá
prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.
ID datové schránky TA ČR: afth9xp.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace k 1. VS ZÉTA



Příloha

č.

1

-

Čestné

prohlášení

za

uchazeče

-

Sworn

statement

of the applicant


Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací podporovaných programem ZÉTA



Výsledky podporované programem ZÉTA



Smlouva o poskytnutí podpory



Rozhodnutí o poskytnutí podpory



Všeobecné podmínky



Příklady prokázání způsobilosti uchazeče



Příručka pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu ZÉTA



Formulář - Žádost o výpis z Rejstříku trestů



Formulář

Potvrzení

certifikačního

orgánu

pro

druh

výsledku

Nmet

-

certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV
TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu
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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 www.tacr.cz/hesk.
TA ČR 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
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 www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

ESPON VYHLÁŠENA VÝZVA

Hlavním výstupem vyhlášeného výběrového
řízení by měly být regionální data týkající se
zelených infrastruktur a ekosystémových
služeb v Evropě na různých úrovních správy
v souladu se strategií EU v oblasti biologické
rozmanitosti.
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 650.000 EUR bez DPH, ale včetně všech
jiných daní a výdajů.
Jak podat nabídku
O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese
tenders@espon.eu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání.
Lhůta pro podání nabídek je 5. května 2016 v 10:00 středoevropského času.
Více informací
Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu:
tenders@espon.eu.
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Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku
Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a
na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/).
Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách programu spolupráce ESPON.

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR VYHLÁSILA VEŘEJNOU SOUTĚŽ
V PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura České republiky (dále jen
TA ČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou
soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále
jen veřejná

soutěž)

pro

Program

na

podporu

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
EPSILON (dále jen program EPSILON), a to dle
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního

vývoje

a inovací

z veřejných

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů
programu EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní
výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
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TA ČR upozorňuje, že v roce 2017 vyhlásí také 1. veřejnou soutěž programu THÉTA, která je
zaměřena na podporu projektů z oblasti energetiky. Vzhledem k této skutečnosti je výčet cílů
Národních

priorit

orientovaného

výzkumu

z

prioritní

oblasti

Udržitelnost

energetiky

a materiálových zdrojů pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON zúžen.
TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradí
stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na
ista.tacr.cz.
Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 4. 2017 a končí dnem 17. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin
prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou
přijímány do 23:59:59hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA
dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání
elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím
datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být
uvedeno „3. veřejná soutěž – program EPSILON – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí
doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR,
v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program
EPSILON – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání
způsobilosti samostatně ze své datové schránky.
ID datové schránky TA ČR: afth9xp.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace k 3. VS programu EPSILON



Příloha č. 1 - Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant



Příloha č. 2 - Prioritní výzkumné cíle Českého báňského úřadu pro potřeby 3.
veřejné soutěže programu EPSILON



Příloha č. 3 - Prioritní výzkumné cíle Ministerstva dopravy České republiky pro
potřeby 3. veřejné soutěže programu EPSILON
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Příloha č. 4 - Prioritní výzkumní cíle Ministerstva životního prostředí České
republiky pro potřeby 3. veřejné soutěže programu EPSILON



Příručka pro uchazeče k 3. veřejné soutěži EPSILON



Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací 3. veřejné soutěže programu EPSILON



Výsledky podporované programem EPSILON



Smlouva o poskytnutí podpory



Rozhodnutí o poskytnutí podpory



Všeobecné podmínky



Příklady prokázání způsobilosti uchazeče



Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese 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 www.tacr.cz/hesk.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 3. 2017 až 13. 4.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERC)

Dne 9. 2. 2017 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci (IGLO WG
INCO). Na setkání vystoupila Maarja Adojaan z Výkonné agentury ERC (ERCEA) s prezentací na
téma aktuálních údajů o Mezinárodní spolupráci Evropské rady pro výzkum se třetími zeměmi.
Prezentace k dispozici zde.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ERC ZA ROK 2016

Evropská rada pro výzkum (European Research Council - ERC) zveřejnila svou výroční zprávu za
rok 2016. Zpráva shrnuje činnost v uplynulém roce. ERC v roce 2016 vyhodnotila 7 644
projektových návrhů, což představuje nárůst o 10,4% oproti roku 2015, k financování bylo
vybráno ve výzvě Starting Grant 374 a ve výzvě Consolidator Grant 314 projektů. Celý dokument
je dostupný zde.

ZÁKLADNÍ STATISTIKA ERC VÝZEV

Evropská rada pro výzkum (European Research Council - ERC) pravidelně zveřejňuje základní
statistiky výzev. Aktualizovaný přehled je dostupný zde a obsahuje data od roku 2007. Přehled
klíčových úspěchů ERC za 10 let existence naleznete v této tiskové zprávě.

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

MSCA PODPOŘILY JIŽ 100 000 ŠPIČKOVÝCH VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Evropská unie oslavila dne 7. března 2017 stotisícího výzkumníka podpořeného Akcemi Marie
Skłodowska Curie (MSCA) od zahájení programu před 20 lety. U této příležitosti vydala brožuru
profilů 30 vybraných výzkumníků, která ukazuje důležitost mobility ve vědeckém světě. Brožura je
dostupná zde a více informací naleznete zde. Výzva Individual Fellowships 2017 bude otevřena
v dubnu s rozpočtem 249 milionů EUR a dokumenty budou dostupné na portálu účastníka zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ
TECHNOLOGIE
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FET OPEN RIA – INFORMAČNÍ DEN 2017


Kdy: 27. 4. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 27. dubna 2017 se v Bruselu uskuteční Informační den k výzvám RIA (Výzkumné a inovační
akce) v 1. pilíři programu H2020, části Budoucí a vznikající technologie (Future Emerging
Technologies, FET - Open). Účastníci se dozví rady a typy pro podávání projektových návrhů
nebo jaké jsou procedury a kritéria hodnocení. Bližší informace naleznete zde.

VÝSLEDKY STŘEDNĚDOBÉHO HODNOCENÍ FET FLAGSHIPS

V únoru 2017 zveřejnila EK (DG CNECT) výsledky střednědobého hodnocení projektů FET
Flagships (Graphene a HBP). Doporučení expertního grémia poslouží nejen ke zlepšení
implementace stávajících vlajkových lodí FET, ale také pro nastavení připravovaných projektů
FET, (např. v oblasti kvantových technologií, Quantum Technologies Flagship). Odborníci
v hodnocení doporučují lepší propojení excelentní vědy s aplikační sférou a inovacemi, lepší
zasazení strategického směřování FET do mezinárodního kontextu nebo redefinování indikátorů
pro hodnocení (KPI). Celou zprávu si přečtěte zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I - VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

KONFERENCE EGI 2017 V PARTNERSTVÍ SE SUMMITEM INDIGO


Kdy: 9. 5. 2017 - 12. 5. 2017



Kde: Catania (Itálie)

Ve dnech od 9. do 12. května 2017 se v sicilské Catanii uskuteční konference EGI (European Grid
Infrastructure) v partnerství se summitem INDIGO, organizovaným konsorciem projektu INDIGO
DataCloud project. Konference EGI 2017 se bude soustředit na společenství evropských
rozvodových sítí. Na programu konference je technický plán EGI, autorizace, ověření pravosti,
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službám výpočetní technologie HTC a Cloud, stejně tak jako ukládání a uchovávání dat a jejich
aktualizace

ve

službách

vědeckých

komunit.

INDIGO summit 2017 bude vlajkovou událostí projektu INDIGO DataCloud project se zaměřením
na zapojení uživatelů a katalog služeb projektu. Obě události hostí INFN-Catania (součást
italského Národního ústavu jaderné fyziky). Více informací naleznete zde.
E -I NFRASTRUCTURE

REFLECTION GROUP (E-IRG) ZVEŘEJNILA CESTOVNÍ MAPU

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) zveřejnila na závěr roku 2016 svou cestovní mapu.
Cestovní mapa obsahuje doporučení pro výzkumné e-infrastruktury, poskytovatele a Evropskou
komisi. Klíčovým doporučením pro výzkumné e-infrastruktury je např. zvýšení inovací v oblasti
poskytovaných služeb nebo standardizace při zacházení s daty, pro poskytovatele koordinace
aktivit na národní úrovni, která umožní konzistentní a efektivní využití na evropské úrovni.
Dokument je dostupný zde.

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

NANOMATERIÁLY : PRŮMYSLOVÝ WORKSHOP KONCEPTU SAFE-BY-DESIGN (SBD)


Kdy: 24. 4. 2017 - 25. 4. 2017



Kde: Bilbao (Španělsko)

Ve dnech 24. až 25. dubna 2017 se v Bilbao uskuteční Průmyslový workshop konceptu Safe-byDesign (SbD). Velké množství projektů SbD je financováno v rámci programu H2020, který
spoléhá na schopnosti průmyslu uchopit tento koncept a použít přístroje s využitím nanomateriálů
k bezpečnější a šetrnější výrobě. Workshop má za cíl rozšířit povědomí o projektech a přijmout
myšlenku SbD i do podniků a naopak poskytne projektům SbD lepší představu o potřebách
dalších zainteresovaných stran a zástupců průmyslu. Více informací naleznete zde.

TÝDENNÍ SUMMIT EVROPSKÉHO HPC 2017
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Kdy: 15. 5. 2017 - 19. 5. 2017



Kde: Barcelona (Španělsko)

Od 15. do 19. května 2017 se uskuteční týdenní summit Evropského high performance computing
ve španělské Barceloně. Summit je pořádaný projektem EXDCI za účelem najít synergie mezi
všemi stranami HPC ekosystému a bude se skládat z workshopů různých HPC iniciativ z Evropy.
V průběhu týdne summit nabídne workshop projektu EXDCI, PRACEdays17, projektů FET HPC
a Centre of Excellence. Více informací naleznete zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE SPOLEČNÝM PODNIKŮM

Veřejná konzultace EK k sedmi Společným podnikům (Joint Undertakings - JU) v rámci programu
Horizont 2020 je otevřena do 10. března 2017. Otázky jsou zaměřeny na efektivitu a účinnost
společných podniků (Bio-based Industries (BBI), Clean Sky 2 (CS 2), Electronic Components and
Systems for European Leadership (ECSEL), Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2), Innovative
Medicines Initiative 2 (IMI 2), Single European Sky ATM Research (SESAR) a Shift2Rail), jejich
úspěchy, vědecké výstupy a širší socio-ekonomický dopad. Veřejná konzultace poskytne podněty
pro fungování Společných podniků do konce H2020 a také v následujícím období. Více informací
zde.
E -I NFRASTRUCTURE

REFLECTION GROUP (E-IRG) ZVEŘEJNILA CESTOVNÍ MAPU

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) zveřejnila na závěr roku 2016 svou cestovní mapu.
Cestovní mapa obsahuje doporučení pro výzkumné e-infrastruktury, poskytovatele a Evropskou
komisi. Klíčovým doporučením pro výzkumné e-infrastruktury je např. zvýšení inovací v oblasti
poskytovaných služeb nebo standardizace při zacházení s daty, pro poskytovatele koordinace
aktivit na národní úrovni, která umožní konzistentní a efektivní využití na evropské úrovni.
Dokument je dostupný zde.

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

23

4. číslo, ročník 2017

FÓRUM DIGITÁLNÍCH INOVACÍ (DIF 2017)


Kdy: 10. 5. 2017 - 11. 5. 2017



Kde: Amsterdam (Nizozemsko)

Ve dnech 10. a 11. května 2017 se v Amsterdamu uskuteční Fórum digitálních inovací (Digital
Innovation Forum, DIF) organizované společně technologickou iniciativou (ARTEMIS) a ITEA
(klastr EUREKA v oblasti softwarových systémů a služeb). DIF 2017 se soustředí na průmyslově
řízenou digitální inovaci a bude se zabývat především výsledky výzkumu a inovace a vznikajícími
globálními výzvami pro nejen evropskou vizi o budoucnosti postavené na průmyslu. Registrace je
zpoplatněna. Další informace naleznete zde.

VÝZVA K PODPISU PAKTU PRO INOVACE

Pakt

pro

inovace

vznikl

na

půdě Evropského

parlamentu

v

roce

2015.

Platforma

Knowledge4innovation aktuálně vyzývá k podpisu všechny, kteří sdílejí zájem o inovaci a věří
v důležitost implementace činností, jež přispějí k propagaci a podpoře priorit evropské inovace.
Pakt pro inovace zdůrazňuje, že rozvoj evropské inovace závisí na společném intenzivním úsilí
k vytvoření pro-inovativních podmínek a efektivního inovačního ekosystému. Mezi současnými
signatáři se nacházejí členové Evropské komise, Parlamentu, VaVaI stakeholderů, zástupci
akademické obce, malé i střední podniky a další organizace. Signatáři Inovačního paktu jsou
informováni o novinkách a mají příležitost zapojit se do pěti pracovních skupin zabývající se
důležitými tématy na podporu rozvoje a implementace inovací v evropském prostoru. Více
informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

EVROPSKÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA VÝZKUM XYLELLA FASTIDIOSA

24

4. číslo, ročník 2017



Kdy: 13. 11. 2017 - 15. 11. 2017



Kde: Palma de Mallorca (Španělsko)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA) organizuje ve
dnech 13. - 15. listopadu 2017 konferenci zaměřenou na evropský výzkum Xylella fastidiosa
a hledání globálních odpovědí. Akce poskytne platformu pro diskusi o výsledcích výzkumu X.
fastidiosa a jejích vektorů a také se zaměří na probíhajících kontrolu ohnisek výskytu v Evropě.
Konferenci bude možné sledovat on-line a více informací zde.

KONGRES WSAVA 2017


Kdy: 25. 11. 2017 - 28. 11. 2017



Kde: Kodaň (Dánsko)

Od 25. do 28. listopadu 2017 se v dánské Kodani uskuteční 42. ročník konference Světové
veterinární asociace pro malá zvířata (WSAVA). Fórum poskytne prostor pro setkání odborníků
a sdílení znalostí z oblasti péče a přístupu k léčbě malých zvířat. Kongres slouží k rozšíření
znalostí a zisk informací od předních odborníků. Více informací o akci včetně registračních
poplatků a programu lze nalézt zde.

NOVÁ BROŽURA EIP-AGRI O TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SÍTÍCH

Evropského inovačního partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (European
Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI) vydalo brožuru
zaměřenou na tematické pracovní sítě v rámci programu H2020. Sítě jsou specificky zaměřené
a sdružují praktické uživatele i vědecké pracovníky, kteří spolu tedy vytvářejí praktické výstupu.
Tematické pracovní sítě si kladou dva cíle: sbírat existující vědecké poznatky a praktické
zkušenosti a předkládat je ve formě snadno srozumitelných materiálů koncovému uživateli
k implementaci. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A
ÚČINNÁ ENERGIE
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PARTNERSKÁ BURZA E² TECH4CITIES 2017


Kdy: 23. 6. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 23. června 2017 se v Bruselu v rámci EU týdne Udržitelné energetiky 2017 (EUSEW 2017)
uskuteční třetí ročník partnerské burzy Energie a účinné technologie pro města (Energy and
Efficiency Technologies for Cities) organizované sítí Enterprise Europe. Tématy letošní akce jsou
zdroje obnovitelné energie, energeticky účinné budovy, informační a komunikační technologie,
města a komunity s udržitelným rozvojem, příležitosti evropského výzkumu a inovací v Horizontu
2020, energetický management a využití. Více informací naleznete zde.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EK V OBLASTECH UDRŽITELNÉ ENERGETIKY A KLIMATICKÝCH ZMĚN

Březnové setkání IGLO Open bylo věnováno rozvojové spolupráci EK v oblastech udržitelné
energetiky

a

klimatických

změn,

se

zvláštním

zřetelem

na

spolupráci

GŘ

pro

mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO) a GŘ pro VaI (DG RTD). Na setkání
vystoupila Karine Genty (Sustainable Energy and Climate Change Unit, DG DEVCO). V prezentaci
Em-powering Development je přehled právního základu a politického kontextu, dále hlavní pilíře
této spolupráce (politická agenda, vč. nejdůležitějších iniciativ jako AREI či aktivit Paktu starostů
a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors), investiční nástroje a nástroje budování
kapacit, např. ElectriFI nebo priority aliance GCCA+. Zvláštní důraz byl věnován možnostem
spolupráce v posledním pracovním programu pro léta 2018-2020 Horizontu 2020 (příprava
flagship for Africa) a dále vzniku Politického dialogu na vysoké úrovni ke spolupráci v obalstech
vědy, technologií a inovací (více k Africa-EU partnership High level policy dialogue (HLPD)
on Science, Technology and Innovation). Spolupráce v oblasti environmentálních studií,
klimatických změn a udržitelné energii bude rovněž předmětem 5. summitu EU - Afrika
v Abidžánu (Pobřeží Slonoviny) v listopadu 2017.
Prezentace je dostupná zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

-

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

INTELIGENTNÍ,

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA
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SVĚTOVÁ KONFERENCE THE FUTURE OF TRANSPORTATION 2017


Kdy: 5. 7. 2017 - 6. 7. 2017



Kde: Kolín nad Rýnem, Německo

Ve dnech 5. až 6. července 2017 se v německém Kolíně nad Rýnem uskuteční světová
konference The Future of Transportation s tématem 2020-2030 a dál. Konference se bude
soustředit na budoucnost dopravy především futuristických vizí dopravy mimo zemský povrch.
Bude se zabývat možnostmi udržitelného rozvoje dopravy po roce 2030. Více informací naleznete
zde.

KONFERENCE ARES A WORKSHOP SECPID 2017


Kdy: 29. 8. 2017 - 2. 9. 2017



Kde: Reggio Calabria (Itálie)

Dne 29. srpna až 2. září 2017 se v italském Reggio Calabria uskuteční mezinárodní konference
ARES s tématem Dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Součástí konference bude také
workshop pořádaný dvěma projekty z H2020: CREDENTIAL a PRISMACLOUD. Workshop se bude
zabývat bezpečností, soukromím a managementem identity v Cloudu. Více informací naleznete
zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE SPOLEČNÝM PODNIKŮM

Veřejná konzultace EK k sedmi Společným podnikům (Joint Undertakings - JU) v rámci programu
Horizont 2020 je otevřena do 10. března 2017. Otázky jsou zaměřeny na efektivitu a účinnost
společných podniků (Bio-based Industries (BBI), Clean Sky 2 (CS 2), Electronic Components and
Systems for European Leadership (ECSEL), Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2), Innovative
Medicines Initiative 2 (IMI 2), Single European Sky ATM Research (SESAR) a Shift2Rail), jejich
úspěchy, vědecké výstupy a širší socio-ekonomický dopad. Veřejná konzultace poskytne podněty
pro fungování Společných podniků do konce H2020 a také v následujícím období. Více informací
zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN

PARTNERSKÁ BURZA E² TECH4CITIES 2017


Kdy: 23. 6. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 23. června 2017 se v Bruselu v rámci EU týdne Udržitelné energetiky 2017 (EUSEW 2017)
uskuteční třetí ročník partnerské burzy Energie a účinné technologie pro města (Energy and
Efficiency Technologies for Cities) organizované sítí Enterprise Europe. Tématy letošní akce jsou
zdroje obnovitelné energie, energeticky účinné budovy, informační a komunikační technologie,
města a komunity s udržitelným rozvojem, příležitosti evropského výzkumu a inovací v Horizontu
2020, energetický management a využití. Více informací naleznete zde.

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ SC5

Evropská komise uveřejnila přehled projektů doposud vybraných k financování ve společenské
výzvě 5 - Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny. 218 podpořených
projektů získalo příspěvek EU ve výši 1 092 mil. EUR. Jedná se o projekty z výzev roku 2014 2016. Dokument je dostupný zde. Více o SC5 naleznete zde.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EK V OBLASTECH UDRŽITELNÉ ENERGETIKY A KLIMATICKÝCH ZMĚN

Březnové setkání IGLO Open bylo věnováno rozvojové spolupráci EK v oblastech udržitelné
energetiky

a

klimatických

změn,

se

zvláštním

zřetelem

na

spolupráci

GŘ

pro

mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO) a GŘ pro VaI (DG RTD). Na setkání
vystoupila Karine Genty (Sustainable Energy and Climate Change Unit, DG DEVCO). V prezentaci
Em-powering Development je přehled právního základu a politického kontextu, dále hlavní pilíře
této spolupráce (politická agenda, vč. nejdůležitějších iniciativ jako AREI či aktivit Paktu starostů
a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors), investiční nástroje a nástroje budování
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kapacit, např. ElectriFI nebo priority aliance GCCA+. Zvláštní důraz byl věnován možnostem
spolupráce v posledním pracovním programu pro léta 2018-2020 Horizontu 2020 (příprava
flagship for Africa) a dále vzniku Politického dialogu na vysoké úrovni ke spolupráci v obalstech
vědy, technologií a inovací (více k Africa-EU partnership High level policy dialogue (HLPD)
on Science, Technology and Innovation). Spolupráce v oblasti environmentálních studií,
klimatických změn a udržitelné energii bude rovněž předmětem 5. summitu EU - Afrika
v Abidžánu (Pobřeží Slonoviny) v listopadu 2017.
Prezentace je dostupná zde.

PRVNÍ STATISTIKA VÝZVY SC5

Evropská komise zveřejnila první informace o výzvách v rámci SC5 Změna klimatu, životní
prostředí a využívání zdrojů a surovin s uzávěrkou 7. března 2017. EK obdržela celkem 401
projektových návrhů, nejvíce byly zastoupeny projektové návrhy v oblasti oběhového
hospodářství (117), dále oblast surovin (80) a řešení založená na přírodě (61). Projektové návrhy
budou v průběhu března a dubna 2017 hodnoceny nezávislými experty. Další informace
naleznete zde.

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

ZPRÁVA O NUTNOSTI VÝRAZNĚJŠÍHO ZAPOJENÍ SSH V PROJEKTECH H2020

Zpráva vydaná Poradní skupinou zabývající se budoucností a vznikajícími technologiemi (FET) ve
své analýze zdůraznila nezbytnost výraznějšího zapojení sociálních a humanitních věd do projektů
programu H2020. Závěr analýzy poukazuje na roli sociálního kontextu, v němž by měly být
technologické inovace aplikovány. Poradní skupina doporučila větší podporu interdisciplinárního
přístupu ve výzkumu, který by měl propojovat technické a přírodní disciplíny se sociálními
a humanitními vědami. Moderní technologie vyvinuté díky H2020 mohou být úspěšné pouze,
pokud budou odpovídat potřebám trhu a společnosti. S rychlým rozvojem a novinkami
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v technologiích přichází ruku v ruce také velká zodpovědnost a ohromný potenciál. Technologický
vývoj tedy musí věnovat pozornost sociálnímu kontextu. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV - ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI

OPEN DAYS – 15. EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A MĚST


Kdy: 9. 10. 2017 - 12. 10. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční Open Days – European Week of Regions
and Cities, každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony představují své modely růstu,
tvorbu pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, s ohledem na význam místní
a regionální úrovně pro evropskou správu. Open Days jsou klíčovou akcí pro regionální politiku
EU, s více než 6000 účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných
v Bruselu během uvedeného týdne. Bližší informace k aktivní či pasivní účasti, programu,
doprovodným akcím a registraci jsou k dispozici zde.

ZÁZNAM Z AKCE : WIDENING PARTICIPATION AND SPREADING EXCELLENCE IN FP9

Dne 24. 2. 2017 pořádala polská styčná kancelář PolSCA prezentaci zaměřenou na Spreading
Excellence and Widening Participation in the FP9. Řečníky byli Jana Kolar, CERIC-ERIC; Dimitri
Corpakis, Former Head of Unit at European Commission; Marina Ranga, European Commission’s
DG Joint Research Centre in Seville; Krzysztof Jan Kurzydłowski, Warsaw University of
Technology a Jan Krzysztof Frąckowiak, vedoucí PolSCA 2005-2017. Hosté se věnovali používání
nástrojů WIDESPREAD, návrhům řešení problematických témat a jejich vylepšení pro FP9, historii
a vývoji zapojení Polska do rámcových programů EU. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde,
prezentace řečníků: Jana Kolar, Dimitri Corpakis, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Jan
Krzysztof Frąckowiak.
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HORIZONT 2020 / ČÁST V - VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST

3. EVROPSKÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA POSUZOVÁNÍ DOPADŮ TECHNOLOGIÍ


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



Kde: Cork (Velká Británie)

Konference "3rd European Technology Assessment Conference" s podtitulkem "New technologies
and societal challenges: Bridging the worlds of science, society & policy making" se koná
v britském Corku ve dnech 17. - 19. května 2017. Akce navazuje na předchozí konference
zaměřené na posuzování dopadů technologií (technology assessment), které se uskutečnily
v Praze (2013) a Berlíně (2015). Cílem je diskuze o možnostech metod posuzování dopadů
technologií a ostatních příbuzných aktivit, jako jsou: věda a technologie, odpovědný výzkum
a inovace (responsible research and innovation - RRI), zapojení veřejnosti do rozhodovacích
procesů a foresight. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST VI - NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC

PUBLIKACE JRC - INTERNACIONALIZACE VAVAI ORGANIZACÍ

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre - JRC) zveřejnilo tzv. policy brief zaměřený
na internacionalizaci VaVaI institucí, jejich motivaci a bariéry a strategie. Dokument obsahuje
také praktické příklady. Dokument je dostupný zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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TRÉNINKOVÝ SEMINÁŘ MEDIACE SPORŮ VAVAI V BRUSELU


Kdy: 18. 5. 2017 - 19. 5. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Od 18. do 19. května 2017 Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace pro duševní
vlastnictví (WIPO) a Německá styčná kancelář pro vědu a výzkum (KoWi) pořádají v Bruselu
tréninkový seminář. Seminář se zabývá mediací sporů v oblasti výzkumu a vývoje a souvisejících
komerčních ujednání (Mediation in Disputes on R&D and Related Commercial Agreements).
Seminář zahrnuje intenzivní dvoudenní trénink techniky mediace pomocí simulace případových
studií na poli intelektuálního vlastnictví a praktická cvičení. Více informací o akci včetně
registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

MGA H2020 - VERZE 4.0 (27. 2. 2017)

Dne 27. února 2017 zveřejnila Evropská komise pozměněnou modelovou grantovou dohodu
programu Horizont 2020. Nová pravidla, která mají retroaktivní platnost (grantové dohody
podepsané v prvních výzvách H2020, tj. od 2014). Nejzásadnější změnou MGA 4.0 je úprava
výpočtu osobních nákladů, konkrétně položek tvořících základ pro výpočet hodinové sazby, kam
nebyly např. započítávány některé příplatky (bonusy) a dodatečné odměny (additional
remuneration). Fakticky toto zjednodušení představuje návrat k pravidlům platných v 7.RP
a oceňují je zejména výzkumníci ze zemí s nižšími příjmy (vč. ČR).
MGA H2020 4.0 je dostupná zde.

ÚPRAVA PLATOVÝCH PODMÍNEK VÝZKUMNÍKŮ V PROJEKTECH H2020

V návaznosti na uveřejnění pozměněné verze Modelové grantové dohody programu Horizont
2020 (verze 4.0 z 27. 2. 2017, více zde) se (se zpětnou platností) mění pravidla pro výpočet
platů výzkumníků zapojených do projektů programu Horizont 2020. Zejména se jedná o novou
definici dodatečné odměny (additional remuneration). Doposud do této kategorie spadaly veškeré
platové položky nad rámec základní mzdy a nezapočítávaly se přímo do základu pro výpočet
hodinové sazby, což představovalo zejména administrativní zátěž. Nová definice upravuje
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dodatečnou odměnu pouze tu částku, která přesahuje celkovou mzdu, jakou by výzkumný
pracovník obdržel v národním projektu. Případný přesah lze rovněž považovat za uznatelný
náklad, a to do výše 8000 euro. Cílem této změny bude zatraktivnění účasti v projektech H2020
v zemích s nižšími příjmy.
Podrobněji z oficiálního vyjádření EK zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA

NOVÉ PERIODIKUM EUREKA

EUREKA, mezivládní síť k prosazování inovací a platforma pro spolupráci a rozvoj vědy
a výzkumu, si klade za cíl informovat a otevírat možnosti zapojení do projektů. V rámci přiblížení
svých aktivit a novinek ve VaVaI vydává EUREKA od ledna 2017 nové periodikum, jehož
první číslo je ke stažení zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+

OTEVŘENA KONZULTACE K CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Od 22. února 2017 otevřela Evropská komise (EK) veřejnou konzultaci k programu celoživotního
vzdělávání formou online dotazníku k vyjádření jejich názoru na klíčové kompetence celoživotního
vzdělávání. Dotazník umožňuje nahrát max. 2 strany formátu A4. Konzultace se uzavře 19.
května 2017. Vítané jsou návrhy a příspěvky všech občanů a organizací (zejména však zástupců
oblasti vzdělávání, politických činitelů a organizací, zřizovatelů vzdělávacích programů, vyučujících
a lektorů, sociálních partnerů, představitelů úřadů práce, kariérních center, výzkumníků
a akademiků). Cílem konzultace má být revize Rámce klíčových kompetencí z r. 2006 (Key
Competences Framework). Konzultace se proto zaměřuje na následující témata: slabé a silné
stránky použití kompetencí 2006, prioritní oblasti změny v tomto rámci a definice kompetencí
nutné k zjištění a reakce na potřeby současného a budoucího vzdělávání a výcviku, nástroje
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a procesy k podpoře klíčových kompetencí k zajištění rozvoje všech účastníků. Více informací
naleznete zde.

OTEVŘENA KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ PROGRAMU ERASMUS +

Od 28. února do 31. května 2017 je otevřena konzultace ke střednědobému hodnocení programu
Erasmus +. Konzultace má za cíl získat komentáře a pohledy od různých stakeholderů
a všeobecné veřejnosti relevantní k programovým cílům Erasmus + a efektivitě postupů k jejich
dosažení a výkonnosti implementace. Konzultace se zabývá také koherencí programu a jeho
přidané hodnoty ve vztahu k výzvám a příležitostem pro vzdělávání a trénink mládeže a ve sportu
v porovnání s tím, čeho by mohly dosáhnout členské státy samostatně. Konzultace pokrývá také
předchůdce Erasmus + a obsahuje otázky týkající se budoucnosti Erasmus + po roce 2020.
Konzultace probíhá formou online dotazníku. Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY

OPEN DAYS – 15. EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A MĚST


Kdy: 9. 10. 2017 - 12. 10. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční Open Days – European Week of Regions
and Cities, každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony představují své modely růstu,
tvorbu pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, s ohledem na význam místní
a regionální úrovně pro evropskou správu. Open Days jsou klíčovou akcí pro regionální politiku
EU, s více než 6000 účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných
v Bruselu během uvedeného týdne. Bližší informace k aktivní či pasivní účasti, programu,
doprovodným akcím a registraci jsou k dispozici zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ

EUROSTEELMASTER 2017 TRÉNINKOVÝ KURZ PRO EVROPSKÝ OCELÁŘSKÝ SEKTOR


Kdy: 15. 5. 2017 - 19. 5. 2017



Kde: Terni (Itálie)

Ve dnech 15. až 19. května 2017 se v italském Terni uskuteční tréninkový kurz Eurosteelmaster
organizovaný CSM s podporou Evropské komise, EUROFER, Federacciai a ESTEP (Evropská
platforma ocelářské technologie). Vítáni jsou účastníci z evropských ocelářských společností.
Trénink je zaměřen na všechny aktéry pohybující se v ocelářském průmyslu a spřízněných
odvětvích. Návštěvníci by měli být držitelé univerzitního vzdělání či odborné zkušenosti. Více
informací naleznete zde.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZVY PROGRAMU LIFE

Evropská komise zveřejnila indikativní harmonogram výzev programu LIFE. Program LIFE
podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale
také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity. Výzva je předpokládána dne 28.
dubna 2017. Přehled jednotlivých výzev naleznete zde. Přehled konzultačních dnů v ČR naleznete
zde.

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA

KULATÝ STŮL MŠMT KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ H2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Technologickým centrem AV ČR
uspořádalo dne 9. 3. 2017 Kulatý stůl ke střednědobému hodnocení rámcového programu
Horizont 2020. Střednědobé hodnocení H2020 bude probíhat po větší část roku 2017, přičemž
jeho výstupy budou Evropské komisi sloužit též pro přípravu oficiálního návrhu 9. rámcového
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programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, který by měl být zveřejněn na přelomu let 2017
a 2018. Účelem kulatého stolu bylo, společně se zástupci ministerstev ČR, Úřadu vlády ČR,
Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, reprezentací vysokých škol, Akademie věd ČR
a dalších sdružení, iniciovat veřejnou debatu k dosavadním zkušenostem s rámcovým programem
Horizont 2020 a na základě těchto zkušeností zahájit i debatu nad podobou 9. rámcového
programu EU. Další informace včetně prezentací naleznete zde.

VÝROČNÍ KONFERENCE EARMA 2017


Kdy: 24. 4. 2017 - 26. 4. 2017



Kde: Valletta (Malta)

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 se v maltském městě Vallettě uskuteční výroční konference
pořádaná Evropskou asociací výzkumných manažerů a administrátorů (EARMA) v letošním roce
zaměřená na aktuální problematiku dopadu Brexitu na spolupráci a propojení výzkumníků.
Konference nastíní poprvé také implikace, které vystoupení UK bude mít na jejich spolupráci a na
výzkum a vědu v EU i s ohledem na budoucí financování projektů. Registrace je zpoplatněna.
Další informace naleznete zde.

CENY PRO MLADÉ EVROPSKÉ VĚDCE (EYRA) 2017

Od 23. února 2017 vyhlásilo sdružení EuroScience výzvu k předkládání nominací na udělení Cen
pro mladé evropské výzkumníky (European Young Researchers Award, EYRA 2017). Ocenění je
udělováno vědcům, kteří podali výjimečný vědecký výkon, zejména jako lídři výzkumného
projektu. Má za úkol inspirovat mladé výzkumníky k zapojení se do vědy a výzkumu. Posuzovat
se bude kvalita výzkumných výsledků, role výzkumníka v definování projektu a inspirace pro
ostatní (studenty, kolegy z týmu a výzkumníky) a dosah k širší veřejnosti. Další informace jsou
dostupné zde.

VÝSTUPY SCHŮZKY 'HORIZON 2020 – PERFORMANCE AND FURTHER SIMPLIFICATION '
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Dne 28. 2. 2017 pořádala EK seminář 'Horizon 2020 – Performance and Further Simplification'
zaměřený na další zjednodušování rámcového programu H2020 (a jeho nástupce 9.RP). Setkání
se účastnili vysocí představitelé EK a tvůrci evropské výzkumné politiky, europoslanci, zástupci
Evropského účetního dvora a nejvýznamnější organizace VaVaI. Komisař pro výzkum a inovace
Carlos Moedas ve své úvodní řeči zdůraznil záměr usilovat o další zjednodušení pravidel účasti
a snížení administrativní zátěže, která je překážkou nejen pro inovativní podniky (zejména MSP
a startupy), ale také např. pro účastníky z 3. zemí. EK hodlá některá zjednodušení otestovat již
v posledním pracovním programu H2020 (2018-2020), osvědčené postupy lze očekávat v 9.RP.
Jedná se o 4 hlavní směry:


Úprava a zjednodušení pravidel pro finanční náklady, mj. zahrnuto v MGA 4.0 (více zde)



Méně témat i výzev s cílem maximalizovat dopad (nutno dále řešit pravděpodobné
navýšení již nyní neudržitelného převisu poptávky / oversubscription)



Usnadnit účast startupům a inovativním podnikům (např. zrušením předem daných témat
pro oblast SME Instrument)



Rozšíření tzv. pevných částek (lump-sum funding), tj. zavedení v rozumné míře
financování na základě výstupů, nikoli vstupů.

Celý videozáznam lze zpětně shlédnout zde.
Bližší informace také zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU

SVĚTOVÁ KONFERENCE O VÝZKUMNÉ INTEGRITĚ 2017


Kdy: 28. 5. 2017 - 31. 5. 2017



Kde: Amsterdam (Nizozemsko)

Ve dnech 28. až 31. května 2017 se v Amsterdamu uskuteční pátý ročník „Světové konference
o výzkumné integritě“. Hlavní náplní konference je posouzení efektivity ve výzkumu, propagace
integrity a zhodnocení nejdůležitějších způsobů prosazení integrity ve výzkumu. Registrace je
zpoplatněna. Další informace naleznete zde.
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POLITIKA

VAVAI

/

EVROPSKÝ

VÝZKUMNÝ

PROSTOR

/

MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNÉ PLATFORMY EU A INDIE PRO SOCIÁLNÍ A HUMANITNÍ VĚDY (EQUIP)


Kdy: 24. 4. 2017



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 24. dubna 2017 se v Bruselu uskuteční představení společné platformy EU a Indie pro
sociální a humanitní vědy EqUIP zaměřené na výzkum a inovace. Tématem večera je nerovnost,
růst, prostor, digitální archivy a databáze jako zdroj sdílených znalostí, inovace, udržitelný
blahobyt a prosperita, sociální transformace, kulturní vyjádření, mezikulturní propojení a dialog.
Více informací naleznete zde.

PUBLIKACE JRC - INTERNACIONALIZACE VAVAI ORGANIZACÍ

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre - JRC) zveřejnilo tzv. policy brief zaměřený
na internacionalizaci VaVaI institucí, jejich motivaci a bariéry a strategie. Dokument obsahuje
také praktické příklady. Dokument je dostupný zde.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERC)

Dne 9. 2. 2017 se konalo setkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci (IGLO WG
INCO). Na setkání vystoupila Maarja Adojaan z Výkonné agentury ERC (ERCEA) s prezentací na
téma aktuálních údajů o Mezinárodní spolupráci Evropské rady pro výzkum se třetími zeměmi.
Prezentace k dispozici zde.

PROGRAM ENLIGHTEN YOUR RESEARCH (EYR) OTEVÍRÁ NOVÉ VÝZVY PRO ZEMĚ VÝCHODNÍHO
PARTNERSTVÍ
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Evropská komise otevřela nové výzvy programu Eastern Partnership Connect (EaPConnect)
k propagaci mezinárodní výzkumné spolupráce v oblasti a pokročilých počítačových sítí se zeměmi
Východního partnerství (VP). Program přichází s příležitostí pro výzkumné komunity v regionu VP
pomocí výzev Enlighten Your Research (EYR).. V letošním roce vyzývá EYR všechny výzkumníky
v regionu VP v jakémkoli oboru, aby předložili projektové návrhy, v nichž zdůrazní, jak by mohl
přístup k internetu a výpočetním technologiím výrazně zlepšit jejich výzkumné procesy. Vybrané
týmy získají zdarma účast na letošní konferenci k E-infrastrukturám VP v Minsku ve dnech 27. až
28. září 2017 organizované projektem EaPConnect- kde budou představeny projekty vybraných
týmů. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ
ZDROJE

MSCA PODPOŘILY JIŽ 100 000 ŠPIČKOVÝCH VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Evropská unie oslavila dne 7. března 2017 stotisícího výzkumníka podpořeného Akcemi Marie
Skłodowska Curie (MSCA) od zahájení programu před 20 lety. U této příležitosti vydala brožuru
profilů 30 vybraných výzkumníků, která ukazuje důležitost mobility ve vědeckém světě. Brožura je
dostupná zde a více informací naleznete zde. Výzva Individual Fellowships 2017 bude otevřena
v dubnu s rozpočtem 249 milionů EUR a dokumenty budou dostupné na portálu účastníka zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS

3. EVROPSKÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA POSUZOVÁNÍ DOPADŮ TECHNOLOGIÍ


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



Kde: Cork (Velká Británie)

Konference "3rd European Technology Assessment Conference" s podtitulkem "New technologies
and societal challenges: Bridging the worlds of science, society & policy making" se koná
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v britském Corku ve dnech 17. - 19. května 2017. Akce navazuje na předchozí konference
zaměřené na posuzování dopadů technologií (technology assessment), které se uskutečnily
v Praze (2013) a Berlíně (2015). Cílem je diskuze o možnostech metod posuzování dopadů
technologií a ostatních příbuzných aktivit, jako jsou: věda a technologie, odpovědný výzkum
a inovace (responsible research and innovation - RRI), zapojení veřejnosti do rozhodovacích
procesů a foresight. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt
zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ

EIP-AGRI HLEDÁ ODBORNÍKY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ

Evropské inovační partnerství pro zemědělství (EIP-AGRI) hledá do tzv. Focus Groups experty
v oblastech "New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change"
a "Grazing for Carbon". Focus Groups hledají praktická inovativní řešení a příležitosti v daných
oblastech, identifikují dopady a diskutují výsledky výzkumu a jejich praktické dopady. Podrobné
informace a online přihlášku naleznete zde.

NOVÁ BROŽURA EIP-AGRI O TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SÍTÍCH

Evropského inovačního partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (European
Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI) vydalo brožuru
zaměřenou na tematické pracovní sítě v rámci programu H2020. Sítě jsou specificky zaměřené
a sdružují praktické uživatele i vědecké pracovníky, kteří spolu tedy vytvářejí praktické výstupu.
Tematické pracovní sítě si kladou dva cíle: sbírat existující vědecké poznatky a praktické
zkušenosti a předkládat je ve formě snadno srozumitelných materiálů koncovému uživateli
k implementaci. Více informací naleznete zde.
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ZDROJ INFORMACÍ: CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
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