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INFORMACE – OP VVV

Evropská komise schválila 13. května 2015
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OP VVV) pro programové období 2014–2020,
jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur.
Znamená to, že Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán OP VVV
bude moci vyhlásit první výzvy. V letošním roce
je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.
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Veškeré informace týkající se OP VVV najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv.

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI – VÝZVA

MINISTERSTVO

ŠKOLSTVÍ,

MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje podle zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního
z

veřejných

vývoje

prostředků

a
a

inovací
o

změně

některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci
programových projektů programu Národní program udržitelnosti II (NPU II).
Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na celém území ČR, kteří splňují podmínky
programu. Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu a o podmínkách
předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve vyhlášení programu a v zadávací
dokumentaci, které lze získat na internetových stránkách MŠMT v části Výzkum a vývoj / Podpora
výzkumu a vývoje / Národní podpora VaVaI / NPU II (LQ), a to na internetové adrese:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-program-udrzitelnosti-ii,

případně

v

Oddělení

podpory výzkumu a vývoje – 321 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, P. O.
Box 78, 118 12 Praha 1, kontaktní osoby: RNDr. Jan Polecha, CSc. tel.: 234 811 507, e-mail:
jan.polecha@msmt.cz a Ing. Jana Hakenová, tel.: 234 811 560, e-mail: hakenova@msmt.cz.
Žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na realizaci projektu VaV je
kompletně vytištěný, úplný návrh programového projektu zpracovaný podle zadávací dokumentace
na předepsaných formulářích. Kompletní návrh programového projektu musí být předán v době
soutěžní lhůty v tištěné i elektronické formě v jediné uzavřené obálce označené adresou
poskytovatele a textem „NPU II – 1. veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, v úředních hodinách podatelny pro
veřejnost
Soutěžní lhůta začíná dne 29. dubna 2015 a končí dne 14. července 2015 v 14.30 hodin.
Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty!
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Výsledky 1. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu NPU II budou zveřejněny dne
9. listopadu 2015 na výše uvedené internetové adrese.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za podmínek
stanovených v ustanovení § 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Zadávací dokumentace a formuláře potřebné pro podání návrhu projektu jsou zde
k volnému stažení: NPUII_vyhlaseni_20150428.rar, (1,58 MB).

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU OMEGA

Technologická agentura České republiky (dále jen
poskytovatel) vyhlásila dne 14. května 2015 třetí
veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji
(dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu
aplikovaného

společenskovědního

výzkumu

a experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program
OMEGA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,
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 Technologické agentury České
republiky za účelem naplňování cílů Programu OMEGA.
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 15. 5. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16.30 hod.
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Uchazeč

musí

odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému

dostupného přes webové stránky poskytovatele 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 „3. veřejná soutěž – program OMEGA – NÁVRH
PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do
datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno
„3. veřejná soutěž – program OMEGA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč
zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace



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



Příručka pro uchazeče OMEGA, 3. veřejná soutěž



Výsledky podporované programem OMEGA



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



Smlouva o poskytnutí podpory



Rozhodnutí o poskytnutí podpory



Všeobecné podmínky



Příklady prokázání způsobilosti uchazeče



Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány
prostřednictvím aplikace HELPDESK dostupné na internetové adrese www.tacr.cz/hesk/
v souladu se směrnicí poskytovatele 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/.
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
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
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dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na
www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.
Poskytovatel upozorňuje, že dle zadávací dokumentace pro 3. veřejnou soutěž programu OMEGA
nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s uchazečem v případě, že uchazeč nedodrží
povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit
účetní závěrky v Obchodním rejstříku. Uchazeč by měl tuto skutečnost prověřit již při podávání
návrhu projektu tak, aby včasně příslušné dokumenty do Obchodního rejstříku dodal.

PROGRAM EUROSTARS (7D)

Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých
a

středních

a

vývojovou

podniků
činnost

provádějících

výzkumnou

spolufinancováním

jejich

nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných
výzkumných projektů tím, že jim poskytne potřebný
právní a organizační rámec. Řešení projektů je
zaměřeno na vývoj nových výrobků, technologických
procesů a služeb. Program umožňuje zvýšit dostupnost, účinnost a účelnost veřejného
financování malých a středních podniků v Evropě. Může se jednat také o podniky, které
nemají

předchozí

zkušenosti

s

mezinárodními

projekty

výzkumu

a vývoje.
Projekty Eurostars nesou tematicky omezeny, nicméně musejí být určeny pro civilní využití.
Projektová činnost je prováděna formou nadnárodní spolupráce alespoň dvou MSP provádějících
výzkum, případně za účasti dalších členů (např. vysokých škol, výzkumných organizací). Očekává
se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení projektu.
EUROSTARS 2 je evropský program určený na podporu pro specificky zaměřené malé a střední
podniky (MSP) provádějící výzkum a vývoj na programovací období 2014-2020.
Uzávěrka čtvrté výzvy je stanovena na 17. září 2015 ve 20.00 hodin.
Do programu Eurostars 2 je nyní zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA:
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Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko,
Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
Návrhy se předkládají jednotlivými žadateli centrálně na sekretariát EUREKA (jediné kontaktní
místo) formou výzev vyhlašovaných na webovém odkazu http://www.eurostars-eureka.eu/.
Další informace jsou na webových adresách: www.eurostars-eureka.eu a www.msmt.cz.
Nejbližší výzva Eurostars:
Program Eurostars 2_4 výzva 2015.pdf, (272,59 kB)
JMCZ_Eurostars_Formular_2014.doc, (1 MB) český formulář, předkládá se poskytovateli v jednom
originálním vyhotovení ke stejnému datu uzávěrky této výzvy programu Eurostars 2 organizované
bruselským sekretariátem.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY – VÝZVA
Lesy České republiky, s.p., vyhlašují výzvu

na

podání nabídky na řešení výzkumného projektu
dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Nejedná se o výzvu dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Řádný průběh
zadávání

a

následného

řešení

výzkumných

projektů v rámci LČR zajišťuje Grantová služba LČR (dále jen GS).
Základní podmínky zadávání výzkumných projektů prostřednictvím GS a podmínky následného
řešení výzkumných projektů jsou stanoveny ve Statutu GS. Tato výzva stanoví náležitosti nabídek
a způsob jejich hodnocení. Další podmínky týkající se realizace výzkumných projektů pak stanoví
vzorová smlouva (příloha č. 3 ke Statutu GS), která je přiložena u zveřejněné výzvy.
Výzva
Témata
Nabídkový formulář
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Vzor smlouvy
Vzor čestného prohlášení
Výsledky soutěže
Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn až po ukončení soutěže (uzavření smlouvy).
Dle znění výzvy bude výsledek oznámen jednotlivým uchazečům do 10 dnů od přijetí nejvhodnější
nabídky.

INFORMACE O VÝZVÁCH NAPŘÍČ OPERAČNÍMI PROGRAMY
A MINISTERSTVY

Národní orgán pro koordinaci ve
spolupráci
aktualizují

s

řídicími

orgány

harmonogramy

výzev

evropských fondů na rok 2015
v novém období. Novinkou jsou tzv.
Avíza

pro

žadatele

o parametrech výzvy, která budou vyhlášena ještě před oficiálním schválením
programů Evropskou komisí.
Řídicí orgány mají s novým programovým obdobím 2014–2020 možnost využít tzv. avízo
pro žadatele o parametrech výzvy. V tomto avízu bude v předstihu zveřejněna většina
podmínek výzvy, na jaké aktivity budou prostředky určeny a na co se musí žadatel ve
svém projektu připravit v době, kdy ještě nebude schválen program Evropskou komisí.
První avíza by měla být vyhlášena ještě v dubnu 2015.
Možnost vyhlásit avíza potvrdilo celkem pět řídicích orgánů: Operační program Životní
prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost a Operační program
Technická pomoc.
Zbývající programy (tedy Integrovaný regionální operační program, OP Doprava, OP Rybářství,
Program rozvoje venkova a OP Praha-pól růstu ČR) plánují vypsat výzvy po schválení programu
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Evropskou komisí. Harmonogramy výzev na rok 2015 najdete na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendarakci?t=4#Tabs.
Rádi bychom též upozornili na aktuální informaci o výzvách plánovaných k vyhlášení
v OP Zaměstnanost v tomto roce.
Plán výzev OPZ na rok 2015
Na základě aktuálního vývoje schvalování OPZ Evropskou komisí a harmonogramu následných
kroků, zejména 1. jednání Monitorovacího výboru OPZ, kde musí být schválena metodika a kritéria
výběru projektů, předpokládáme vyhlášení tzv. Avíza o parametrech výzvy pro žadatele
v květnu a následně vyhlášení prvních řádných výzev s možností podávat žádosti o podporu
v červnu 2015. Tyto první výzvy budou s ohledem na zajištění odpovídajícího čerpání prostředků
OPZ výzvami uzavřenými (s výjimkou výzvy pro sociální partnery), tedy pro předem stanovené
příjemce typu Úřad práce ČR, kraje apod. První otevřené výzvy (dle terminologie OP LZZ na
„grantové“ projekty) budou vyhlášeny v srpnu 2015.
Zároveň upozorňujeme, že byly uveřejněny kontakty na pracovníky řídicího orgánu OPZ, kterým je
možné zasílat dotazy týkající se jednotlivých investičních priorit OPZ.

Žadatelé

budou

moci

v brzké době reagovat na
výzvy z nově schváleného
Operačního programu Životní prostředí. Tento program schválila Evropská komise jako
druhý z deseti operačních programů.
Zároveň Ministerstvo Životního prostředí spolu se SFŽP zveřejnilo potřebné dokumenty pro zahájení
příprav projektů. Souběžně s tím byl aktualizovaný i harmonogram výzev pro rok 2015. Příjem
prvních žádostí by měl být spuštěn 14. 8. 2015. Na výzvy bude vyčleněna částka 8 mld. Kč
a

podpora

se

bude týkat

budování

čistíren

a

kanalizací,

odpadového

hospodářství,

protipovodňových opatření a ochrany ovzduší. Aktualizovaný harmonogram spolu s příkladem
podporovaných aktivit naleznete na http://www.opzp.cz/.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
zveřejnilo předběžnou podobu prvních výzev
v 11 programech podpory OPPIK. Díky těmto
informacím mají zájemci o dotaci možnost
seznámit se s podmínkami využití evropské
podpory ještě před oficiálním vyhlášením
výzev,

které

je

očekáváno

na

přelomu

května

a

června.

Více

viz

http://www.mpo.cz/dokument157731.html.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ – VÝZVA

Ministerstvo zdravotnictví (dále
jen „MZ“) vypisuje v souladu se
zákonem
o

č.

130/2002

podpoře

Sb.,

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících

zákonů

(zákon

o

podpoře

výzkumu,

experimentálního

vývoje

a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou
soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje
naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na
léta 2015–2022 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:


zahájení řešení vybraných projektů je 1. dubna 2016 (s ohledem na skutečné datum
podpisu smluv),



ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019,



předpokládaná délka trvání řešení projektů je 45 měsíců.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem
stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve

9

5. číslo, ročník 2015

zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských
onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti
o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických
formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.
Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu
řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost
pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče
s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně návrhů projektů zajistí
orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti
MZ.
Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni
vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 16. 5. 2015 a končí dnem 30. 6.
2015 (do 23:59 hod.) včetně.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti
uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány
v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na
internetových stránkách MZ.
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci vytvořené Grantovou
agenturou České republiky k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna
a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.


Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)



Zadávací dokumentace (ZDE)



Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015–2022 (ZDE)
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY OP VK

Název projektu

Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace
vybraných oborů v kombinované formě

Program podpory

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Celková výše finanční

23 268 859,38 Kč

podpory v Kč
Termín realizace

1. června 2012 až 31. května 2015

Hlavní řešitel

Mgr. Dana Bilíková

Webové stránky projektu

http://ks.upol.cz/

Projekt Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů
v kombinované formě je zaměřen na vytvoření a zpracování komplexní metodiky distančního
vzdělávání a zkvalitnění realizace kombinované formy studia na FF UP. Druhým stěžejním cílem
projektu je inovace obsahů stávajících akreditovaných oborů v kombinované formě navazující na
požadavky praxe a znalostní ekonomiky (e-learning, příprava výukových materiálů, atd.).
Projekt se systémově zaměřuje na komplexní zajištění realizace kombinované formy studia na FF
UP. Inovace studijních obsahů se týká jednooborových bakalářských oborů Sociální práce,
Andragogika v profilaci na personální management a Muzikologie, dvouoborového bakalářského
studia Divadelní a Filmová věda a jednooborového magisterského studia Andragogika.
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Dosažené výstupy projektu:


Metodika distančního vzdělávání v souladu s požadavky Boloňského procesu. Tato metodika
je implementována na podmínky FF UP a dle této metodiky jsou inovovány stávající
programy v kombinované formě studia.



Inovace kombinovaného studia na FF UP. Inovace zahrnuje rámcové změny týkající se
realizace všech studijních oborů, které jsou do projektu zapojeny, dále změny
e-learningového systému a případné systémové změny.



V návaznosti na inovaci kombinovaného studia na FF UP byla připravena rozsáhlá inovace
jednotlivých studijních oborů zaměřená na aktualizace a úpravy anotací jednotlivých
disciplín a zejména na přípravu distančních studijních textů. V rámci projektu bylo
zpracováno celkem 99 distančních studijních textů.



Inovované distanční studijní texty a další připravené výukové materiály byly převedeny
do multimediální podoby a umístěny do e-learningového systému EDIS, který slouží
k podpoře výuky v kombinované formě.



V letním semestru 2013/2014 a zimním semestru 2014/2015 proběhlo pilotní ověření
inovací kombinovaného studia na FF UP, a to v rámci výuky ve všech zapojených studijních
oborech. V závěru každého semestru byla realizována kompletní evaluace směřující ke
zhodnocení inovovaných prvků (studijní texty, e-learning). Výsledky evaluací jsou
předmětem evaluačních zpráv.

Projekt splnil veškeré plánované cíle a výrazně tak přispěl k posílení role distančního
(kombinovaného) vzdělávání v současném vzdělávacím procesu. Přinesl integraci nových nástrojů
a metod distančního vzdělávání do vzdělávacího systému na FF UP, který tak může zajišťovat
kvalitní studijní zázemí pro studenty v kombinované formě.

Kontakty:
Mgr. Dana Bilíková – hlavní řešitel projektu
e-mail: dana.bilikova@upol.cz, telefon: + 420 606 671 550
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

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

H2020

v

kompletním

přehledu zde.
Rovněž

byly

zveřejněny

drafty

programu HORIZONT 2020 na roky 2016 a 2017.

Drafty programů H2020 na roky 2016 a 2017 jsou dostupné on-line zde: http://www.euridaresearch.com/horizon-2020-news/news-18/index.html
Excellent Science


Marie Sklodowska-Curie Actions



European research infrastructures, including eInfrastructures

Industrial Leadership


Information and Communication Technologies



Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing
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Societal Challenges


Personalised Medicine [Health]



Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy



Secure, clean and efficient energy



Smart, green and integrated transport



Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies



Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens



Horizont 2020
o

o

Část I – Vynikající věda


Budoucí a vznikající technologie



Výzkumné infrastruktury

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu


Základní a průmyslové technologie


Inovace v malých a středních podnicích (MSP)



Část III – Společenské výzvy



Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky



Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika



Zajištěná, čistá a účinná energie
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Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava



Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin



Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy

o

Evropský inovační a technologický institut

o

Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje
o

COST

o

EUREKA

o

Vzdělávání, Erasmus+

o

Ostatní

Politika VaVaI
o

Evropská politika výzkumu

o

Open Access

KONFERENCE V4 K BEZPEČNOSTI DAT


Kdy: 28. 5. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 28. května 2015 se uskuteční v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení Slovenska při EU
konference věnovaná bezpečnosti dat a kybernetické bezpečnosti. Akce s podtitulem „Contribution
of V4 countries to H2020 and innovation effort in data security“ má za cíl představit iniciativy
a aktivity v zemích V4 v dané oblasti, a to konkrétně při budování bezpečného prostředí v cloud
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computingu a vytváření uživatelsky přívětivých řešení bezpečnosti kyberprostoru pro MSP a občany.
Na prezentace bude navazovat panelová diskuze na téma data driven economy a příspěvek
V4 zemí. Pozvánku naleznete zde, registrace je otevřena pod odkazem zde. Předběžný program
konference je k dispozici zde.

SAVE THE DATE: INVAZIVNÍ NEPŮVODNÍ DRUHY – ČESKÝ PŘÍSPĚVEK K VÝZVÁM PRO EVROPSKÝ
VÝZKUM A POLITIKU



Kdy: 3.6.2015 14:00–18:00



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 3. června 2015 kancelář CZELO společně se Stálým zastoupením ČR při EU organizuje v Bruselu
půldenní konferenci na téma invazivních nepůvodních druhů a chorob. Cílem konference diskutovat
výzvy spojené s invazivními nepůvodními druhy a chorobami v Evropě a jejich dopad na vývoj
evropských politik výzkumu v oblasti zemědělství a životního prostředí. Na akci vystoupí pan
europoslanec Pavel Poc, zástupci Evropské komise a výzkumníci z českých a evropských institucí
věnující se problematice invazivních nepůvodních druhů a chorob. V případě zájmu, registrujte se
prosím nejpozději do 1. června 2015 pod odkazem http://geform.tc.cz/iasconference/.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
WORKSHOP OTEVŘENÁ VĚDA A E -INFRASTRUKTURY


Kdy: 3.6.2015 09:00–17:00



Kde: Riga, Lotyšsko

e-IRG pořádá workshop 3. června 2015 v Rize na téma Otevřená věda a e-infrastruktury.
Workshop je doprovodnou akcí konference WIRE 2015 – Evropský týden inovativních regionů.
WIRE 2015 se zaměří na lepší propojení mezi realizací Strategie EU 2020, Horizontem 2020
a politikou soudržnosti. Bližší informace naleznete zde. Registrace: http://e-irg.eu/workshop2015-06-registration.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ A PRŮMYSLOVÉ
TECHNOLOGIE
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE EESI2


Kdy: 28. 5. 2015 až 29. 5. 2015



Kde: Dublin (Irsko)

Druhá evropská softwarová iniciativa Exascale (EESI2) organizuje ve dnech 28. a 29. května 2015
v Dublinu (Irsko) závěrečnou konferenci. Hlavním cílem je vypracovat evropskou vizi a doporučení
pro výzvy, které s sebou přinesou data a programování na počítačích Exascale v roce 2020. Projekt
představí odborné veřejnosti výsledky své dosavadní práce. Registrace je bezplatná a možná do
naplnění kapacity. Více informací naleznete zde.
WORKSHOP : JAK PROPOJIT ROSTOUCÍ TRH INTERNETU VĚCÍ


Kdy: 2. 6. 2015



Kde: Eindhoven (Nizozemsko)

Workshop o tzv. internetu věcí se uskuteční 2. června 2015 v Eindhovenu (Nizozemsko). Cílem
workshopu je nabídnout vhled do fungování rozvíjejícího se trhu, nových technologií a nových
příležitostí v oblasti big data, vzájemně propojených zařízení a softwaru založeném na technologii
cloud. Akce bude doprovázena výstavou, na níž se představí zástupci firem i startupů. Registrace
je zpoplatněna a možná do naplnění kapacity. Více informací, včetně registrace, naleznete zde.
TÝDEN GRAFÉNU 2015


Kdy: 22. 6. 2015–26. 6. 2015



Kde: Manchester (Velká Británie)

Týden grafénu 2015, který se uskuteční od 22. června do 26. června 2015 v Manchesteru (Velká
Británie), se zaměří na vědu, technologii a použití grafénu v souvislosti s 2D materiály
a heterogenními strukturami. Součástí vědeckého programu bude diskuse témat jako fyzikální
vlastnosti grafénu a 2D materiálů, chemické a biologické studie grafénu a jeho použití v elektronice,
fotonice a senzorech. Registrace je zpoplatněna a otevřena do 31. května 2015. Více informací
o programu naleznete zde.
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PARTNERSKÁ BURZA V OBLASTI POKROČILÉ VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ


Kdy: 24. 6. 2015



Kde: Nantes (Francie)



Dne 24. června 2015 se pod záštitou francouzských a britských kontaktních center a sítě
Enterprise Europe Network uskuteční v Nantes (Francie) partnerská burza, jejímž cílem
bude zhodnotit zkušenosti z prvního kola výzev Horizon 2020 a připravit se na druhé kolo.
Účastníci mohou zlepšit své návrhy projektů v oblasti pokročilé výroby a zpracování, továren
budoucnosti (Factories of the Future), SPIRE a dalších; prezentovat své aktivity či seznámit
se s možnými budoucími partnery do projektů. Uzávěrka pro registraci je 19. června 2015.
Více informací je dostupných zde.
Registrace:https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015

SETKÁNÍ INICIATIVY SPIRE


Kdy: 30. 6. 2015



Kde: viz web

Iniciativa PPP (Public-Private Partnership) s názvem SPIRE zaměřená na oblast výrobního průmyslu
a nakládání se zdroji organizuje partnerskou burzu, které se uskuteční 30. června 2015. Akce
umožní výměnu informací o výzvách Horizontu 2020 pro období 2016–2017 a setkání zástupců MSP
z různých výrobních odvětví. Účast není zpoplatněna, ale je určena pouze pro členy ASPIRE (nebo
na pozvánky). Více informací o místě a další detaily budou zveřejněny zde.

AAL FÓRUM 2015


Kdy: 22. 9. 2015–25. 9. 2015



Kde: Gent (Belgie)

Ve dnech 22.–25 září 2015 se v Gentu (Belgie) uskuteční výroční konference programu Ambient
Assisted Living (AAL). Mezi letošní diskutovaná témata patří například propojení nabídky
a poptávky, vzdělávaní a trénink jako pohon rozvoje ALL, řešení interoperability i mnoho jiných.
Více informací je dostupných zde.
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KONFERENCE O FOTONICKÉ INTEGRACI


Kdy: 23. 9. 2015



Kde: Eindhoven (Nizozemsko)

Cílem konference o fotonické integraci, která se uskuteční 23. září 2015 v Eindhovenu
(Nizozemsko), je vysvětlit důležitost integrované fotoniky pro udržení komunikace a propojenosti
v 21. století. Experti z oblasti výzkumu, startupů a velkých firem budou diskutovat témata jako
vývoj generických integračních platforem, integraci fotoniky a mikroelektroniky v čipech
a systémech, využití nových materiálů jako polovodičů a nanofotonických materiálů. Registrace je
zpoplatněna a možná do naplnění kapacity. Více informací je dostupných zde.
EVROPSKÉ DATOVÉ FÓRUM


Kdy: 16. 11. 2015–17. 11. 2015



Kde: Lucemburk (Lucembursko)

Evropské datové fórum se uskuteční ve dnech 16. a 17. listopadu 2015 v Lucemburku. Fórum bude
příležitostí pro setkání zástupců průmyslu, výzkumu, veřejné správy, kteří budou diskutovat výzvy
vyplývající z big data a objevující se datové ekonomiky. Speciální pozornost bude věnována malým
a středním podnikům. Mezi diskutované tematické okruhy patří na datech založené obchodní
modely, technologické inovace a společenské aspekty jako ochrana dat a bezpečnost. Více
informací o programu a registraci je dostupných zde.
SEZNAM PATENTŮ A PUBLIKACÍ PROJEKTŮ 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Evropská komise zveřejnila data o 295 patentech a 18 158 publikacích projektů 7. Rámcového
programu v oblasti informačních a komunikačních technologií za období 2007–2013. Zveřejněné
data pocházejí z výročních zpráv, které pravidelně sestavoval DG CONNECT. Více informací je
dostupných zde.
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO VÝZVY KIC 2016

Evropský institut pro inovace a technologie (European Institute of Innovation and Technology
– EIT) zveřejnil klíčové předpoklady pro příští dvě výzvy KICs (Knowledge and Innovation
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Communities – Znalostní a inovační komunity), které vzniknou v roce 2016. Nové KICs zabývat
těmito tématy: Food4Future (Udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke spotřebitelům)
a Added-value Manufacturing (Výroba s přidanou hodnotou). Další informace o EIT a KIC naleznete
v Úředním věstníku Evropské unie. Prezentace o klíčových předpokladech pro nové výzvy je ke
stažení zde.
ZPRÁVA EXPERTNÍ SKUPINY – OBLAST EKOINOVACÍ

Evropská komise uveřejnila zprávu expertní skupiny programu Horizont 2020 pro oblast ekoinovací
"From Niche to Norm: A systemic approach to Eco–Innovation to achieve a low–carbon, Circular
Economy". Zpráva shrnuje hlavní priority a cíle jednotlivých oblastí. Expertní skupina rovněž
navrhuje cestovní mapu pro systematického dosažení ekoinovací. Zpráva je ke stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
EVROPSKÉ DATOVÉ FÓRUM


Kdy: 16. 11. 2015–17. 11. 2015



Kde: Lucemburk (Lucembursko)

Evropské datové fórum se uskuteční ve dnech 16. a 17. listopadu 2015 v Lucemburku. Fórum bude
příležitostí pro setkání zástupců průmyslu, výzkumu, veřejné správy, kteří budou diskutovat výzvy
vyplývající z big data a objevující se datové ekonomiky. Speciální pozornost bude věnována malým
a středním podnikům. Mezi diskutované tematické okruhy patří na datech založené obchodní
modely, technologické inovace a společenské aspekty jako ochrana dat a bezpečnost. Více
informací o programu a registraci je dostupných zde.
VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO ROČNÍKU CENY PRO INOVATIVNÍ MSP V OBLASTI VODY

Evropská platforma pro vodu vyhlašuje druhý ročník ceny pro MSP registrované v členských státech
EU nebo přidružených zemích, které navrhnou inovativní řešení nebo technologie v jedné
z tematických oblastí, kterými se zabývá Evropská platforma pro vodu. Návrhy budou hodnoceny
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na základě inovativnosti, potenciálu na trhu a užitkovosti strategie. Přihlášky je možné podávat do
22. května 2015. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
6. KONFERENCE EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII


Kdy: 5. 9. 2015–8. 9. 2015



Kde: Birmingham (Velká Británie)



Registrace: http://www.the–embo–meeting.org/registration–abstracts

6. konference Evropské organizace pro molekulární biologii se koná 5. až 8. září 2015
v Birminghamu. Cílem konference je propagovat vědy o živé přírodě a výměna vědeckých výsledků.
Více informací naleznete zde.
AAL FÓRUM 2015


Kdy: 22. 9. 2015–25. 9. 2015



Kde: Gent (Belgie)

Ve dnech 22. až 25 září 2015 se v Gentu (Belgie) uskuteční výroční konference programu Ambient
Assisted Living (AAL). Mezi letošní diskutovaná témata patří například propojení nabídky
a poptávky, vzdělávaní a trénink jako pohon rozvoje ALL, řešení interoperability i mnoho jiných.
Více informací je dostupných zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
SAVE THE DATE : INVAZIVNÍ NEPŮVODNÍ DRUHY – ČESKÝ PŘÍSPĚVEK K VÝZVÁM PRO EVROPSKÝ
VÝZKUM A POLITIKU



Kdy: 3. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)
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Dne 3. června 2015 kancelář CZELO společně se Stálým zastoupením ČR při EU organizuje v Bruselu
půldenní konferenci na téma invazivních nepůvodních druhů a chorob. Cílem konference diskutovat
výzvy spojené s invazivními nepůvodními druhy a chorobami v Evropě a jejich dopad na vývoj
evropských politik výzkumu v oblasti zemědělství a životního prostředí. Na akci vystoupí pan
europoslanec Pavel Poc, zástupci Evropské komise a výzkumníci z českých a evropských institucí
věnující se problematice invazivních nepůvodních druhů a chorob. V případě zájmu, registrujte se
prosím nejpozději do 1. června 2015 pod odkazem http://geform.tc.cz/iasconference/.

SERVICIZE IT! – ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU SPREE


Kdy: 12. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Závěrečná konference projektu SPREE financovaného ze 7. RP se zaměří na implementaci
"servicizing" (tj. přechod od prodeje výrobků k poskytování služeb). Konference si klade za cíl
podporovat větší povědomí a znalosti o úloze rozšířených služeb v ziskové, ale méně zdrojově
náročné podnikatelské činnosti, zvýšit spokojenost spotřebitelů a umožnit udržitelný rozvoj.
V průběhu konference budou prezentovány případové studie v oblasti vody, mobility a zemědělskopotravinářského sektoru realizované v šesti evropských zemích. Více informací naleznete zde.
INFORMAČNÍ DEN BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING 2015


Kdy: 26. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)



Registrace: https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/BIOBASED2015/registration

Společný podnik Bio-Based Industries (BBI) pořádá informační den o pravidlech účasti v BBI dne
26. června 2015. BBI je partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) mezi Evropskou unií
a Bio-Based Industries Consortium. Registrace je možná na tomto odkaze, program naleznete zde.
6. KONFERENCE EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII


Kdy: 5. 9. 2015–8. 9. 2015



Kde: Birmingham (Velká Británie)



Registrace: http://www.the–embo–meeting.org/registration–abstracts
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6. konference Evropské organizace pro molekulární biologii se koná 5. až 8. září 2015
v Birminghamu. Cílem konference je propagovat vědy o živé přírodě a výměna vědeckých výsledků.
Více informací naleznete zde.
VEŘEJNÁ KONZULTACE EK – ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZE
ZEMĚDĚLSTVÍ A VYUŽÍVÁNÍ PŮDY, ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A LESNICTVÍ V SOUVISLOSTI
S RÁMCEM

EU V OBLASTI KLIMATU A ENERGETIKY

EK zahájila veřejnou konzultaci k Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství
a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu
a energetiky. Konzultace se zaměřuje na tzv. LULUCF (tj. land use, land-use change and forestry)
a uskutečňuje se souběžně s konzultací EK k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí
členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky,
které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů. EK vyzývá organizace
a jednotlivce aby přispěli do této debaty. Uzávěrka veřejné konzultace je stanovena na 18. června
2015. Více informací o veřejné konzultaci naleznete zde.
VEŘEJNÁ KONZULTACE EK – ROLE VÝZKUMU V ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU POTRAVIN A BEZPEČNÉ
VÝŽIVY

Evropská komise otevřela on-line veřejnou konzultaci k tématu: Jak mohou věda a inovace pomoci
celosvětově zajistit dostatek bezpečných a udržitelných potravin? Konzultace má vazbu na veletrh
Expo Milano 2015, jehož tématem je tento rok: „Feeding the Planet, Energy for Life“. Cílem EK je
stimulovat politickou diskuzi o globální potravinové bezpečnosti a udržitelnosti a položit základ
debatě o budoucí výzkumné agendě s cílem řešit globální výzvy potravinové a výživové bezpečnosti.
Veřejná konzultace bude otevřena do 1. září 2015 a výsledky budou zveřejněny 15. října 2015.
Více informací o veřejné konzultaci naleznete zde.
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO VÝZVY KIC 2016

Evropský institut pro inovace a technologie (European Institute of Innovation and Technology
– EIT) zveřejnil klíčové předpoklady pro příští dvě výzvy KICs (Knowledge and Innovation
Communities – Znalostní a inovační komunity), které vzniknou v roce 2016. Nové KICs zabývat
těmito tématy: Food4Future (Udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke spotřebitelům) a Addedvalue Manufacturing (Výroba s přidanou hodnotou). Další informace o EIT a KIC naleznete
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v Úředním věstníku Evropské unie. Prezentace o klíčových předpokladech pro nové výzvy je ke
stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ ENERGIE
PARTNERSKÁ BURZA – TECHNOLOGIE PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST VE MĚSTECH


Kdy: 18. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

V rámci týdne pro udržitelnou energii (EUSEW) se bude v Bruselu konat partnerská burza pro oblast
energetických technologií a energetické účinnosti ve městech. Podrobné informace o akci jsou
k dispozici zde.
LETNÍ ŠKOLA STUDENTSKÉ ENERGETICKÉ ASOCIACE


Kdy: 23. 8. 2015–28. 8. 2015



Kde: Budapešť (Maďarsko)

Studentská energetická asociace (Student Association of Energy, SAE) organizuje letní školu, která
se uskuteční ve dnech 23. – 28. srpna 2015 v Budapešti (Maďarsko). Hlavním cílem je vytvořit
základy systému pro udržitelnou elektrickou energii pro vymyšlený stát navrhnout síť rozvodů
s různými druhy elektráren v závislosti na geologických podmínkách, průmyslových a zákaznických
požadavků a ekonomických s ohledem na ekonomické a environmentální faktory. Konference je
určena pro mladé studenty. Registrace je otevřena do 26. července 2015. Více informací je
dostupných zde.
INFORMAČNÍ DEN H2020 ENERGETIKA – 2016/2017


Kdy: 14. 9. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise připravuje na 14. září 2015 informační den pro oblast Zajištěná, čistá a účinná
energie se zaměřením na pracovní program 2016/2017. Registrace na akci bude otevřena
v průběhu června. Předběžné informace naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
23. EVROPSKÁ KONFERENCE A VELETRH O BIOMASE


Kdy: 1. 6. 2015–4. 6. 2015



Kde: Vídeň (Rakousko)

23. Evropská konference a veletrh o biomase, která se uskuteční ve dnech 1. až 4. června 2015 ve
Vídni (Rakousko), je kombinací konference a průmyslového veletrhu. Zúčastní se na ní odborníci
z oblasti výzkumu, průmyslu, politiky a obchodu s biomasou a budou diskutovat témata jako zdroje
biomasy, trhy s biomasou a udržitelnost, biomasa v integrovaných energetických systémech.
Registrace je otevřena do 30. května 2015. Více informací je dostupných zde.
SAVE THE DATE : INVAZIVNÍ NEPŮVODNÍ DRUHY – ČESKÝ PŘÍSPĚVEK K VÝZVÁM PRO EVROPSKÝ
VÝZKUM A POLITIKU



Kdy: 3. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 3. června 2015 kancelář CZELO společně se Stálým zastoupením ČR při EU organizuje v Bruselu
půldenní konferenci na téma invazivních nepůvodních druhů a chorob. Cílem konference diskutovat
výzvy spojené s invazivními nepůvodními druhy a chorobami v Evropě a jejich dopad na vývoj
evropských politik výzkumu v oblasti zemědělství a životního prostředí. Na akci vystoupí pan
europoslanec Pavel Poc, zástupci Evropské komise a výzkumníci z českých a evropských institucí
věnující se problematice invazivních nepůvodních druhů a chorob. V případě zájmu, registrujte se
prosím nejpozději do 1. června 2015 pod odkazem http://geform.tc.cz/iasconference/.
SERVICIZE IT! – ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU SPREE


Kdy: 12. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Závěrečná konference projektu SPREE financovaného ze 7. RP se zaměří na implementaci
"servicizing" (tj. přechod od prodeje výrobků k poskytování služeb). Konference si klade za cíl
podporovat větší povědomí a znalosti o úloze rozšířených služeb v ziskové, ale méně zdrojově
náročné podnikatelské činnosti, zvýšit spokojenost spotřebitelů a umožnit udržitelný rozvoj.
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V průběhu konference budou prezentovány případové studie v oblasti vody, mobility a zemědělskopotravinářského sektoru realizované v šesti evropských zemích. Více informací naleznete zde.
9. GEO EUROPEAN PROJECTS WORKSHOP


Kdy: 15. 6. 2015–16. 6. 2015



Kde: Kodaň, Dánsko



Registrace: http://geo.pbe.eea.europa.eu/library/9th–geo

9. ročník workshopu o evropských projektech GEO se koná 15.–16. června 2015 v Kodani a cílem
je společné setkání evropských subjektů zabývající se Systémem globální pozemské observatoře
(Global Earth Observations System of Systems, GEOSS). Workshop vytvoří platformu pro vzájemné
informování a prostor diskuzi iniciativ GEOSS. Workshop pořád Dánský meteorologický ústav ve
spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Akce by měla přispět
ke zvýšení informovanosti a povědomí o novém implementačním plánu GEO. Zároveň poskytne
vhled do pracovního programu Horizont 2020 pro roky 2016 a 2017. Workshop se zaměří také na
priority budoucích Flagship iniciativ.

INFORMAČNÍ DEN BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING 2015


Kdy: 26. 6. 2015



Kde: Brusel (Belgie)



Registrace: https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/BIOBASED2015/registration

Společný podnik Bio-Based Industries (BBI) pořádá informační den o pravidlech účasti v BBI dne
26. června 2015. BBI je partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) mezi Evropskou unií
a Bio-Based Industries Consortium. Registrace je možná na tomto odkaze, program naleznete zde.
VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO ROČNÍKU CENY PRO INOVATIVNÍ MSP V OBLASTI VODY

Evropská platforma pro vodu vyhlašuje druhý ročník ceny pro MSP registrované v členských státech
EU nebo přidružených zemích, které navrhnou inovativní řešení nebo technologie v jedné
z tematických oblastí, kterými se zabývá Evropská platforma pro vodu. Návrhy budou hodnoceny
na základě inovativnosti, potenciálu na trhu a užitkovosti strategie. Přihlášky je možné podávat do
22. května 2015. Více informací naleznete zde.
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VEŘEJNÁ KONZULTACE EK – ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZE
ZEMĚDĚLSTVÍ A VYUŽÍVÁNÍ PŮDY, ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A LESNICTVÍ V SOUVISLOSTI
S RÁMCEM

EU V OBLASTI KLIMATU A ENERGETIKY

EK zahájila veřejnou konzultaci k Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství
a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu
a energetiky. Konzultace se zaměřuje na tzv. LULUCF (tj. land use, land-use change and forestry)
a uskutečňuje se souběžně s konzultací EK k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí
členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky,
které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů. EK vyzývá organizace
a jednotlivce aby přispěli do této debaty. Uzávěrka veřejné konzultace je stanovena na 18. června
2015. Více informací o veřejné konzultaci naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : WORKSHOP LIFE

Komunikační tým programu LIFE dne 14. 4. 2015 rámcově představil program a dále příklady
dobrých praxí a výsledky projektů, které mohou být dále využívány. Prezentace a záznam naleznete
zde.
EVROPSKÁ KOMISE VYHLÁSILA CENU PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VZDUCHU VE MĚSTECH
Evropská komise vyhlásila 16. dubna 2015 cenu v hodnotě tří milionů eur, kterou obdrží jednotlivec
nebo tým, který vyvine nejlepší materiál pro redukci pevných částic ve vzduchu. Cílem je zlepšit
kvalitu vzduchu v městech a zredukovat zdravotní rizika související se znečištěním vzduchu. Do
soutěže se mohou přihlásit vědci i inovátoři. Navržené řešení musí být cenově dostupné, udržitelné,
inovativní a dobře navržené. Návrhy bude možné zasílat od 26. ledna 2017 do 23. ledna 2018. Více
informací naleznete zde.
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ZPRÁVA EXPERTNÍ SKUPINY – OBLAST EKOINOVACÍ
Evropská komise uveřejnila zprávu expertní skupiny programu Horizont 2020 pro oblast ekoinovací
"From Niche to Norm: A systemic approach to Eco–Innovation to achieve a low-carbon, Circular
Economy". Zpráva shrnuje hlavní priority a cíle jednotlivých oblastí. Expertní skupina rovněž
navrhuje cestovní mapu pro systematického dosažení ekoinovací. Zpráva je ke stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČNOSTI
– OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
KONFERENCE V4 K BEZPEČNOSTI DAT


Kdy: 28. 5. 2015



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 28. května 2015 se uskuteční v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení Slovenska při EU
konference věnovaná bezpečnosti dat a kybernetické bezpečnosti. Akce s podtitulem „Contribution
of V4 countries to H2020 and innovation effort in data security“ má za cíl představit iniciativy
a aktivity v zemích V4 v dané oblasti, a to konkrétně při budování bezpečného prostředí v cloud
computingu a vytváření uživatelsky přívětivých řešení bezpečnosti kyberprostoru pro MSP a občany.
Na prezentace bude navazovat panelová diskuze na téma data driven economy a příspěvek V4
zemí. Pozvánku naleznete zde, registrace je otevřena pod odkazem zde. Předběžný program
konference je k dispozici zde.

ZVEŘEJNĚNÍ PREZENTACÍ Z INFORMAČNÍHO DNE K VÝZVÁM V OBLASTI "ZABEZPEČENÉ
SPOLEČNOSTI "

Evropská komise zveřejnila seznam účastníků a prezentace potenciálních uchazečů z informačního
dne k výzvám H2020 v oblasti „Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy,“
který se uskutečnil 25. března 2015 v Bruselu. Prezentace jsou dostupné zde.
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO VÝZVY KIC 2016

Evropský institut pro inovace a technologie (European Institute of Innovation and Technology
– EIT) zveřejnil klíčové předpoklady pro příští dvě výzvy KICs (Knowledge and Innovation
Communities – Znalostní a inovační komunity), které vzniknou v roce 2016. Nové KICs zabývat
těmito tématy: Food4Future (Udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke spotřebitelům) a Addedvalue Manufacturing (Výroba s přidanou hodnotou). Další informace o EIT a KIC naleznete
v Úředním věstníku Evropské unie. Prezentace o klíčových předpokladech pro nové výzvy je ke
stažení zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
WORKSHOP : PSANÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ANGLIČTINĚ


Kdy: 18. 6. 2015



Kde: Hamburk (Německo)

TuTech Innovation GmbH organizuje 18. června 2015 v Hamburku (Německo) workshop psaní
grantových žádostí v angličtině. Workshop je určen pro uchazeče, pro které angličtina není
mateřským jazykem, a mají ji minimálně na středně pokročilé úrovni. Účastníci se naučí jak
identifikovat efektivní strategie psaní pro čtenáře z různých oborů a vyjadřovat se v angličtině.
Cena workshopu je 565 eur. Registrace je možná do naplnění kapacity. Více informací je
dostupných zde.
ŠKOLÍCÍ SEMINÁŘ K MANAGEMENTU VÝZKUMU


Kdy: 14. 9. 2015–15. 9. 2015



Kde: Hamburk (Německo)

Společnost TuTech Innovation nabízí účast na školícím kursu k managamentu výzkumu (Research
Management Training – ReMat), který se koná v Hamburg ve dnech 14.–15. září 2015. Kurs je
určen především začínajícím výzkumným pracovníkům, zvláště pak kandidátům PhD. Další
informace včetně registrace jsou k dispozici zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST
VÝZVA PROGRAMU COST

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

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
LETNÍ ŠKOLA STUDENTSKÉ ENERGETICKÉ ASOCIACE
Studentská energetická asociace (Student Association of Energy, SAE) organizuje letní školu, která
se uskuteční ve dnech 23.–28. srpna 2015 v Budapešti (Maďarsko). Hlavním cílem je vytvořit
základy systému pro udržitelnou elektrickou energii pro vymyšlený stát navrhnout síť rozvodů
s různými druhy elektráren v závislosti na geologických podmínkách, průmyslových a zákaznických
požadavků a ekonomických s ohledem na ekonomické a environmentální faktory. Konference je
určena pro mladé studenty. Registrace je otevřena do 26. července 2015. Více informací je
dostupných zde.

KONFERENCE PRODEJIP
První výroční konference Mezinárodní asociace pro propagaci a vývoj společných mezinárodních
programů (ProDeJIP) se uskuteční 25. června v Římě (Itálie). Nezisková asociace ProDeJIP vznikla
v rámci projektu Akce Erasmus Mundus 3, který skončil v srpnu 2014, za účelem podpory a rozvoje
společných mezinárodních univerzitních programů. Více informací o programu a registraci bude
dostupných zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ
VÝZVA PROGRAMU LIFE 2015

Pro program LIFE byl zveřejněn přehled výzev v roce 2015 v podprogramech životní prostředí
a klima. Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu
přírody a životního prostředí v Evropské unii. Výzva pokryje následující typy projektů: tradiční,
integrované, technické asistence pro integrované projekty, přípravné. Výzva pro partnerství
neziskových organizací bude zveřejněna v květnu 2015. Více informací naleznete zde.
ZÁZNAM Z AKCE : WORKSHOP LIFE

Komunikační tým programu LIFE dne 14. 4. 2015 rámcově představil program a dále příklady
dobrých praxí a výsledky projektů, které mohou být dále využívány. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS
EUA ZVEŘEJNILA PRŮVODCE K ZAVEDENÍ OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU

Asociace evropských univerzit (European University Association – EUA) zveřejnila dokument
„Kontrolní seznam Otevřeného přístupu pro univerzity: Praktická příručka implementace“ ("Open
Access Checklist for Universities: A practical guide on implementation"). Cílem je podpořit univerzity
při vytváření institucionálních pravidel Otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Dokument je
koncipován jako obecný průvodce při tvorbě institucionálních pravidel Otevřeného přístupu a je
užitečný pro různé zúčastněné strany, včetně managementu, administrativy, knihovníků
a výzkumníků. Více informací a dokument naleznete zde.
ZDROJ : CZELO | ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
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