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VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU
APLIKOVANÉHO SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A HUMANITNÍHO VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ ÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen
program ÉTA), 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.
Informace k soutěži naleznete na stránkách Technologické agentury ČR ZDE.
Záznam ze semináře ke 2. VS – TAČRship ÉTA naleznete ZDE.

Dokumenty spojené s 2. veřejnou soutěží:
Zadávací dokumentace k 2. VS programu ÉTA
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Příloha č. 2 - Výzvy 21. století
Příloha č. 3 - Aplikační garant – vysvětlení pro uchazeče
Příloha č. 4 - Prioritní výzkumné cíle pro potřeby 2. veřejné soutěže programu ÉTA
Příloha č. 5 - Kritéria hodnocení
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Smlouva o poskytnutí podpory v5
Všeobecné podmínky v5
Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných
programem ÉTA
Výsledky podporované programem ÉTA
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Struktura oborů OECD – Fields or Research and Development (FORD)
Struktura návrhu projektu (přihlášky)
Příručka pro uchazeče k 2. veřejné soutěži ÉTA
Zdroj: TAČR
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Dne 2. 5. 2018 se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář, který reflektoval
loňskou 1. veřejnou soutěž programu TAČR ÉTA. Byly zde také nastíněny chystané změny pro 2.
veřejnou soutěž.
Prezentaci ze semináře naleznete zde.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2019-2020
V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a
pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o
vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných
projektů s dobou řešení 2019-2020.
Výzva:
Výzva Polsko 2019-2020, soubor typu pdf, (428,83 kB)
Formuláře, soubor typu zip, (43,77 kB)
Výzva polského partnera je publikována zde:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
Zdroj: MŠMT

TŘETÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ INTER-VECTOR – LTV19
Dne 30. 4. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR
(LTV19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 5. 2018 do 22. 6. 2018.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
Zadávací dokumentace, soubor typu zip, (4,4 MB)
Inzerát v obchodním věstníku, soubor typu pdf, (293,59 kB)
Vzor textu smlouvy, soubor typu zip, (97,64 kB)
Statut a jednací řád – INTER-VECTOR, soubor typu pdf, (2,34 MB)
Zdroj: MŠMT
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HORIZONT 2020

Novinky
Akce
Události
Výzvy
VYHLÁŠENA VÝZVA MARIE SKŁODOWSKÁ-CURIE INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS
Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva MSCA-IF-2018: Individual Fellowships
Jedná se o projekty zaměřené na individuální mobilitu výzkumných pracovníků.
Projekt podává hostitelská instituce, resp. vybraný školitel ve spolupráci s výzkumným pracovníkem.
Deadline pro podávání projektů přes Participant Portal je 12.9.2018.
Typy projektů:
Standard EF [MSCA-IF-EF-ST] – stáž výzkumníka v hostitelské instituci v některé členské nebo
asociované zemi EU
CAR – Career Restart panel [MSCA-IF-EF-CAR] – určeno výzkumníkům, kteří chtějí opět nastartovat
svoji karieru např. po mateřské dovolené, práci mimo výzkumnou sféru
RI – Reintegration panel [MSCA-IF-EF-RI] – určeno výzkumníkům, kteří působili mimo EU, pro jejich
návrat do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může se jednat i o návrat do mateřské
instituce)
Society and Enterprise panel [MSCA-IF-EF-SE] – stáž v hostitelské instituci v některé členské nebo
asociované zemi EU, která je z neakademického sektoru
Global Fellowships [MSCA-IF-GF] – stáž v hostitelské instituci ze „třetí“ země (země mimo členské
nebo asociované státy EU), součástí je roční povinná návratová fáze do některé z členských nebo
asociovaných zemí EU (může být i do mateřské instituce)
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Dokumentace k výzvě:
Pracovní program MSCA 2018-2020
Aktualizovaná brožura Akce MSCA v H2020

VYHLÁŠENA VÝZVA MSCA-COFUND-2018 (Co-funding of regional,
national and international programmes)
Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva ve schématu Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie
Skłodowska-Curie Actions, MSCA), jejichž cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a
profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.
Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů,
podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo
doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze
některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a
to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu.
Typy akcí:
Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]
Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]
Dokumentace k výzvě:
Pracovní program MSCA 2018-2020
Výzva MSCA-COFUND-2018

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PŘÍPRAVA PROJEKTU V PROGRAMU
HORIZONT 2020
Dne 3. 5. 2018 se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář ve spolupráci
s Technologickým centrem AV ČR. Ing. Marie Horniecká, národní kontakt pro finanční a administrativní
problematiku Horizontu 2020, seznámila účastníky interaktivní formou s plánováním a přípravou
projektů a také s finanční a rozpočtovou stránkou projektů v programu H2020.
Prezentace ze semináře je dostupná ZDE.

horizont2020
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WEBOVÉ STRÁNKY VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR V ČESKÉ
REPUBLICE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s e-infrastrukturou CESNET a dalšími
zainteresovanými velkými výzkumnými infrastrukturami České republiky, spustilo webové stránky,
které mají zvýšit povědomí o aktivitách a službách velkých výzkumných infrastruktur ČR mezi
výzkumnými pracovníky, studenty, orgány státní správy a širokou odbornou veřejností. Webové
stránky obsahují například seznam volných pracovních možností ve výzkumných infrastrukturách ČR,
informace o strategii podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR a informace
o členství ČR v mezinárodních právnických osobách, které výzkumné infrastruktury s českým zapojením
provozují. Více informací naleznete zde.
Zdroj: CZELO

KONFERENCE DIVERSITY IN TECH
Kdy: 19.6.2018
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 19. června 2018 v Bruselu pořádá Forum Europe konferenci Diversity in Techs podtitulem:
„Creating a more diverse and inclusive digital community”.
Diskuse se zaměří na předsudky a stereotypy, obnovení firemní kultury a rozvoj vzdělávacích
programů, s cílem inspirovat další generaci ke studiu ICT a STEM (věda, technika, inženýrství a
matematika). Konference se také zaměří na stav rozmanitosti a začlenění do digitálního ekosystému
na celosvětové úrovni a bude diskutovat o tom, co je třeba udělat pro nalákání a udržení talentů v
oblasti technologií.
Více informací, program a registrační formulář naleznete zde.
Zdroj: CZELO
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KOROZE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY V PRŮMYSLU – CSTI2018
Kdy: 26.9.2018 - 28.9.2018
Kde: Viglas (Slovensko)
Ve dnech 26. - 28. září 2018 ve slovenském Viglasu
uskuteční fórum s názvem “Corrosion and Surface
Treatment in Industry 2018”, CSTI2018, které
poskytne odborníkům z celého světa ze všech
průmyslových sektorů možnost setkat se s vědci,
inovátory, investory a tvůrci politik. Fórum pořádá
Slovenská společnost pro povrchovou úpravu
(SSPÚ) a slovenská Styčná kancelář pro výzkum a
vývoj v Bruselu (SLORD).
CSTI2018 je v korelaci se strategickou výstavbou
technologického bloku v oblasti materiálů pro
efektivnější, ekologičtější a udržitelnější průmysl a
jeho cílem je být prostředníkem mezi
akademickou sférou a průmyslem.
Více informací naleznete zde, program zde a registrační formulář naleznete zde.
Zdroj: CZELO

JRC SPUSTILO INOVAČNÍ RADAR
Dne 10. dubna 2018 spustilo Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) inovační radar datový online nástroj, který má pomoci spojit inovátory s těmi, kteří mohou pomoci jejich inovacím na
trh. Inovační radar poskytuje intuitivní rozhraní pro identifikaci vysoce potenciálních inovací a
inovátorů. Jedná se o nástroj pro řízení a komercializaci inovací určený k propojení inovátorů v rámci
projektů EU v oblasti VaVaI a dalších zainteresovaných stran, jako jsou investoři, technologičtí skauti
nebo inkubátory.
Díky sběru dat v reálném čase umožňuje inovační radar analýzu projektů VaVaI financovaných EU. Do
nástroje se lze zapojit přes web nebo přes mobilní aplikace.
Více informací naleznete zde.

Innovation Radar to support EU-funded
research and innovation projects
Zdroj: CZELO
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KONFERENCE K OSLAVÁM 10 LET ČINNOSTI IMI
Kdy: 27.6.2018
Kde: Brusel (Belgie)
Dne 27. června 2018 pořádá Iniciativa pro inovativní léčivá (IMI) ve spolupráci s Evropskou komisí a
Evropskou federací farmaceutického průmyslu (EFPIA) v Bruselu konferenci s cílem oslavit deset let
činnosti IMI. Akce se bude skládat z konference a výstavy zaměřené na výsledky z projektů IMI, které
podporují lékařský výzkum a inovace, pacientské a zdravotnické systémy. Jako řečníci se představí
akademici, vědci z oboru a pacienti z projektů IMI, stejně jako zástupci na vysoké úrovni jak z Evropské
komise, tak z farmaceutického průmyslu. Registrace je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO

KONFERENCE: WATER INNOVATION EUROPE 2018
Kdy: 13.6.2018 - 14.6.2018
Kde: Brusel (Belgie)
Ve dnech 13. až 14. června 2018 se bude konat v Bruselu konference Water Innovation Europe 2018.
Téma konference je "Směrem k inteligentní společnosti v oblasti vody: překonání budoucích výzev v
oblasti vody," (The road towards a water-smart society: Overcoming the water challenges of the
future). Hlavní pozornost bude věnována tomu, jak může Evropa zajistit dostupnost vody pro městské,
zemědělské a průmyslové využití a co dělat s riziky jako zvyšování nedostatku vody, znečištění zdrojů
sladké vody a dopady klimatické změny. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu
lze nalézt zde.

Zdroj: CZELO
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝZKUMU A INOVACÍ V DOPRAVĚ
2017
Evropská komise vydala výroční zprávu o dosažených výsledcích výzkumu a inovací v dopravě 2017
(“The Transport R&I Achievements Report 2017”). Zpráva analyzuje 73 projektů v rámci evropského
výzkumu a inovací v oblasti dopravy, které byly úspěšně dokončeny v roce 2016, a hodnotí jejich
úspěchy a relevanci pro vývoj politik a pro společnost.
Studie je k dispozici zde.
Zdroj: CZELO

WEBINÁŘ: EFFECTIVE IP & OUTREACH STRATEGIES HELP INCREASE
THE IMPACT OF RESEARCH AND INNOVATION
Kdy: 29.5.2018
Kde: online
Dne 29. května 2018 organizuje European IPR Helpdesk webinář na téma: „Effective IP & Outreach
Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation“. Webinář se zaměří na úlohu
komunikace, šíření výsledků a jejich využívání při maximalizaci dopadu projektů H2020. Poskytne také
přehled klíčových kroků, které je třeba přijmout a zvážit při vypracovávání strategie šíření a využití
výsledků a adresuje ústřední aspekty týkající se řízení duševního vlastnictví a inovací. Registrace je
otevřena do 8. května 2018. Více informací a registrace je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO

ZPRÁVA IPR HELPDESK O KOMUNIKACI, ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVANÍ VÝSTUPŮ
PROJEKTŮ H2020
Evropský IPR Helpdesk publikoval zprávu s názvem: "Making the most of your H2020 project,“ která
poskytuje přehled o tom, jak podpořit projekt prostřednictvím efektivní komunikace, šíření a využívání.
Dokument nabízí několik výhod, které přináší aktivní využití komunikace, šíření a využívání. Zpráva
shrnuje několik možných rizik. Nabízí průvodce konkrétními klíčovými aktivitami, které lze podniknout
při komunikaci, šíření a využívání v rámci projektu. Celý dokument je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO
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NABÍDKA VUB PRO UCHAZEČE O IF MSCA
Vrije Universiteit Brussel (VUB) informuje kandidáty na IF MSCA z oblasti vědy o živé přírodě, fyzikální
vědy a inženýrství, společenských věd a humanitních oborů a umění o možnosti předložení společné
žádosti o postdoktorální individuální stipendium v rámci programu Marie Sklodowska-Curie (MSCA IF).
VUB podporuje zejména přihlášky v oblastech: onemocnění jater (Bruselský kampus zaměřený na
zdraví), strukturální bioinformatika (Přírodovědecká fakulta), aplikovaná lingvistika a transkulturologie
(Fakulta humanitních věd) a aplikovaná ekonomie (Fakulta ekonomie a společenských věd).
VUB je holandsky mluvící univerzita, která se nachází v belgickém Bruselu a hostí velké množství
mezinárodně uznávaných výzkumných skupin ve všech akademických disciplínách. Více informací
naleznete zde.
Zdroj: CZELO

STUDIE K PŘÍPRAVĚ 9.RP
Evropský parlament publikoval studii s názvem „Preparing FP9 – Designing the successor to the Horizon
2020 research and innovation framework programme“. Cílem studie je poskytnout komplexní přehled
o přípravě 9.RP. Studie shrnuje hodnocení předchozích rámcových programů a studií (včetně Lamyho
zprávy nebo studie Bohemia), které byly základem pro přípravu 9. RP. Zpráva představuje Evropskou
radu pro inovace (EIC) a koncept tzv. misí. Zpráva rovněž představuje aspekty, v nichž se pozice
jednotlivých zúčastněných stran liší. Konkrétně se jedná o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočet pro VaVaI v příštím víceletém finančním rámci (VFR) – návrhy v rozmezí od 120 do
160 miliard eur,
Rovnováha mezi excelencí a soudržností,
Evropská přidaná hodnota a nalezení rovnováhy mezi projekty spolupráce a ostatními typy
projektů
Zjednodušení - uživatelsky přívětivý 9.RP,
Úloha členských států v řízení a implementaci 9.RP,
Inovace: Evropská rada pro inovace a zaměření na mise,
Role občanů v spoluvytváření 9. RP,
Interakce mezi výzkumem, inovacemi a vysokoškolským vzděláváním,
Mezinárodní spolupráce a způsoby její zvýšení,
Propojení mezi 9.RP a výzkumným programem v oblasti obrany.

Zpráva shrnuje, že hlavní napětí při přípravě 9.RP vychází ze skutečnosti, že rámcové programy jsou
považovány za nástroj EU, který:
a) posiluje VaVaI na úrovni EU ve vztahu ke zbytku světa;
b) vyplňuje mezery mezi členskými zeměmi a regiony, které jsou považované za vedoucí inovátory, a
ty, které inovují pouze mírně.
Studie je k dispozici zde.
Zdroj: CZELO
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