PSUP informuje

Elektronický měsíčník
s informacemi o novinkách,
výzvách k předkládání projektů
v souvislosti s možnostmi
zapojení se do výzkumných
a vzdělávacích programů.

8. číslo, ročník 2014

8. číslo, ročník 2014

Obsah čísla

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OECD ................................................................................................. 1
VYHLÁŠENÍ GRANTŮ – VISEGRAD FUND ....................................................................... 2
NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020 ............................................. 4
Redakce ..............................................................................................................................22

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OECD

Program spolupráce ve výzkumu (Cooperative Research Programme, CRP)
OECD nabízí stipendia pro vědecké
pracovníky

a

mezinárodních

granty

na

konferencí

pořádání
v roce

2015.
Stipendia pro vědecké pracovníky jsou určena odborníkům z oblasti zemědělství, lesnictví
a rybolovu, kteří mají zájem realizovat výzkumné projekty v zahraničí (ve státě, který je členem
CRP). Cílem programu je posílit a zvýšit mezinárodní mobilitu a spolupráci mezi vědci, kteří se
věnují výzkumu v těchto oblastech.
Granty na pořádání mezinárodních konferencí jsou určeny na financování setkání vědeckých
pracovníků (např. semináře, kongresy, sympozia apod.) z oblasti zemědělství, lesnictví
a rybolovu, která se budou konat v členském státě CRP). Cílem programu je zvýšit povědomí
o současných i budoucích vědeckých poznatcích a příležitostech v těchto oblastech mezi zástupci
veřejné sféry, průmyslu a akademické obce.
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Členské státy CRP.
Výzva byla otevřena a termín pro podávání návrhů je 10. září 2014.
Více informací a on-line formulář naleznete na tomto odkazu.

VYHLÁŠENÍ GRANTŮ – VISEGRAD FUND

Hlavním cílem vyhlášených grantů

je

posilování a prohlubování vzájemných
vazeb

mezi

členskými

zeměmi

(ČR,

Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to
v oblastech kultury, vědy a výzkumu,
vzdělávání a přeshraniční spolupráce.
S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské
čtyřky (V4) (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva
partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.
Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných
z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.
Příjemci jsou nevládní organizace a organizace občanské společnosti (nevládní organizace
a OOS), města a obce, školy a další veřejné instituce. Maximální výše příspěvku z fondu na každý
projekt Small Grant je € 6,000.
Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 80 % celkových nákladů na projekt, včetně
nepeněžitého vkladu žadatele nebo věcného příspěvku jiných subjektů. Maximální časový rámec
navrhovaných projektů je 6 měsíců.
Projekty financované v rámci Malých grantů by měly spadat do jedné z následujících šesti
kategorií: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, vzdělávání, výměn
mládeže, přeshraniční spolupráce a propagace cestovního ruchu.
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Roční rozpočet: € 640,000, max. rozpočet na projekt: € 6,000, max. doba: 6 měsíců
Malé granty (Small Grants) – termín pro podávání žádostí: 1. 9. 2014

Všechny žádosti o grant musí být podány prostřednictvím systému on-line. Veškeré podrobnosti
najdete zde nebo zde.
Visegradský fond rovněž vyhlásil výzvy na podporu standardních grantů.
Pozorně si přečtěte nová pravidla, jakož i obecné zásady. Níže jsou uvedeny hlavní změny
v procesu udělení grantů a přehled hlavních rozpočtových omezení v každém programu:
Fond může zahrnovat mezi 70 až 100 % z celkových nákladů na projekt.
Režijní náklady byly zvýšeny na 15 % z celkové poskytnuté částky u většiny programů.
Byly zvýšeny limity hotovostních transakcí (nyní mezi 10 až 50 % v závislosti na programu).
Standardní granty (Standard Grants) – termín pro podávání žádostí: 15. 9. 2014
Granty podporují přeshraniční spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání.
Dofinancování je řešeno z veřejných zdrojů. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 7. až 14. 8. 2014 byly
vyhlášeny nové výzvy v programu
Horizont 2020.
Výzvy H2020 v kompletním přehledu

zde.



Horizont 2020
o

o

Část I: Vynikající věda


Evropská rada pro výzkum



Akce Marie Skłodowska-Curie

Část II: Vedoucí postavení v průmyslu


Základní a průmyslové technologie



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



Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující
začleňování

o

o



Část V: Věda se společností a pro společnost



Část VI: Nejaderné přímé akce JRC



Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje


COST



EUREKA



COSME



Vzdělávání, Erasmus+



EURATOM



Synergie se strukturálními fondy

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže


Výzvy




Spolupráce v projektech



Místa, stipendia, stáže


o

Horizont 2020

Zahraničí

Politika VaVaI


Evropská politika výzkumu



Evropský výzkumný prostor


Hodnocení výzkumu



Investice do výzkumu



Mezinárodní spolupráce



Transfer znalostí



Open Access



Další evropské iniciativy
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM

Workshop ERC k managementu a sdílení výzkumných dat
o

Kdy: 18. 9. 2014–19. 9. 2014

o

Kde: Brusel, Belgie
Evropská rada pro výzkum (ERC) bude v Bruselu pořádat dvoudenní workshop k managementu
a sdílení výzkumných dat. O daném tématu budou mít ve dnech 18. a 19. září 2014 možnost
diskutovat příjemci grantů ERC, představitelé financujících orgánů, univerzit, výzkumníci i jiné
zainteresované strany. Více informací naleznete na stránkách ERC.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

Fórum mobility výzkumníků EU-Rusko
o

Kdy: 25. 9. 2014

o

Kde: Brusel, Belgie
Celodenní událost – Fórum mobility výzkumníků EU-Rusko – je zaměřená na podporu partnerství
ve vědě prostřednictví mobility výzkumníků. Akce, která se bude konat 25. září 2014 v Bruselu,
nabídne účastníkům zejména možnost setkat se s potenciálními výzkumnými partnery. Součástí
akce

budou

interdisciplinární

schůze

věnované

oblastem

zdraví,

klimatických

změn

a nanotechnologiím, tedy hlavním výzkumným oblastem evropsko-ruské spolupráce v rámci
programu

Marie

Skłodowska-Curie

(MSCA).

Více

informací

naleznete

na

stránkách

konference zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

BioTech 2014
o

Kdy: 4. 9. 2014–5. 9. 2014

o

Kde: Curych (Švýcarsko)
Konference BioTech 2014, která se uskuteční ve dnech 4.–5. září 2014 ve švýcarském Curychu, si
klade za cíl dát příležitost zástupcům z řad průmyslu a akademického sektoru diskutovat nad
nejnovějším vývojem v oblasti biotechnologií, bioprocesů a senzorových technologií. Mezi klíčová
témata konference budou patřit mj. optické technologie pro senzory a zobrazování, nová
generace pH sensorů, bezdrátové řešení pro on-line analýzu a řada dalších. Konference je
zpoplatněna. Více informací o programu, včetně registrace, naleznete zde.

Mezinárodní konference k bio-informatice a environmentálnímu strojírenství
o

Kdy: 16. 11. 2014–17. 11. 2014

o

Kde: Birmingham, Velká Británie
Ve dnech 16.–17. listopadu 2014 se v Birminghamu (UK) koná mezinárodní konference
„International Conference on Advances In Bio-Informatics, Bio-Technology and Environmental
Engineering” (ABBE 2014), organizovaná Ústavem výzkumných inženýrů a doktorů (IRED). Cílem
akce je poskytnout studentům, inženýrům, badatelům a vědcům platformu pro sdílení znalostí
a nápadů v uvedených oblastech. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Mezinárodní konference o výzkumu Vesmíru
o

Kdy: 15. 9. 2014–17. 9. 2014

o

Kde: Řím
Ve dnech 15. až 17. září se v Římě bude konat konference spoluorganizovaná Evropskou komisí
k výzkumu Vesmíru: Let´s Embrace Space. Konference bude spojená s informačním dnem
priority Vesmír Horizontu 2020 a představí pracovní program nadcházející výzvy. Podrobnosti
naleznete zde.
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EFCI konference
o

Kdy: 17. 9. 2014–18. 9. 2014

o

Kde: Michov (Německo)
Ve dnech 17.–18. září 2014 se v německém Mnichově uskuteční druhý ročník konference
k problematice budoucnosti internetu. Budou diskutovány trendy, nejnovější technologie
a inovace pro budoucnost v různých aplikačních sektorech. Více informací o konferenci, včetně
detailního programu a registračního odkazu, naleznete na stránce zde.

Digital Action Day 2014
o

Kdy: 29. 9. 2014

o

Kde: Brusel
Dne 29. září 2014 se v Bruselu uskuteční akce věnovaná digitalizaci evropských sektorů, jako
doprava, energetika, vzdělávání, zdraví a zemědělství v porovnání s ostatními částmi světa. Jedná
se o příležitost podílet se na budoucím vývoji politiky v oblasti digitálního hospodářství. Akce je na
pozvání, další informace včetně kontaktního e-mailu, naleznete na stránce zde.

Konzultační workshop k Network Technologies WP 2016–2017
o

Kdy: 29. 9. 2014–30. 9. 2014

o

Kde: Brusel
Ve dnech 29.–30. září 2014 se v Bruselu uskuteční konzultační workshop k připravovanému
pracovnímu programu na období 2016–2017 pro oblast Network Technologies. Jedná se
o příležitost komentovat směr a orientaci chystaných témat. Více informací o workshopu
naleznete zde.

Partnerská burza k H2020 Let´s Match (oblast NMP+B)
o

Kdy: 1. 10. 2014

o

Kde: Boloň, Itálie
V italské Boloni se dne 1. října 2014 koná partnerská burza organizovaná EEN, která se zaměří na
pracovní program Horizontu 2020 tzv. NMP+B (Leadership in enabling and industrial
technologies, Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing
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and Processing. Navíc zahrne témata ze Společenských výzev H2020, která mají přímý dopad na
NMP+B. Registrace je otevřena do 12. 9. 2014. Další informace jsou k dispozici zde.

Fórum pro mladé vědce k nanobezpečnosti
o

Kdy: 8. 10. 2014– 9. 10. 2014

o

Kde: Syrakusy, Sicílie
Klastr NanoSafety a akce COST MODENA organizují společně ve dnech 8.–9. října 2014
v Syrakusách na Sicílii Fórum pro mladé vědce k nanobezpečnosti (Nanosafety Forum for Young
Scientists). Další informace včetně možnosti registrace jsou dostupné zde.

Seminář ke kybernetické bezpečnosti

Dne 18. června 2014 zorganizovala Univerzita ve Warwicku (UK) v Bruselu seminář o bezpečnosti
a ochraně v Digitálním věku, tj. více méně v blízké budoucnosti ve výhledu 10 let (Future of
Safety and Security in Digital Age). Záznam kanceláře CZELO z akce si můžete přečíst zde.

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

Konference JRC: Budoucností Evropy je věda
o

Kdy: 6. 10. 2014–7. 10. 2014

o

Kde: Lisabon, Portugalsko
Společné výzkumné středisko (JRC) bude ve dnech 6.–7. října 2014 pořádat dvoudenní
konferenci, na které budou zhodnoceny evropské úspěchy ve vědě za uplynulých deset let. Cílem
konference, která se bude konat v portugalském Lisabonu, je také diskutovat o budoucích
výzvách společnosti, jako jsou otázky zdraví, práce, hospodaření se zdroji, vzdělávání nebo
i vzájemné interakce mezi lidmi. Podrobnosti o konferenci naleznete zde. Předběžný program je
ke stažení na tomto odkaze.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

Informační den BBI
o

Kdy: 2. 9. 2014

o

Kde: Brusel, Belgie
Společný podnik Bio-Based Industries (BBI), bude v Bruselu 2. září 2014 pořádat informační den
o pravidlech účasti v BBI. BBI je PPP mezi Evropskou unií a Bio-Based Industries Consortium.
Registrace je možná na tomto odkaze, program naleznete ke stažení zde.

Konference k bioekonomice
o

Kdy: 8. 10. 2014–9. 10. 2014

o

Kde: Turín (Itálie)
Ve dnech 8.–9. října 2014 se v italském Turíně uskuteční 3. ročník konference věnované
bioekonomice. Jedná se o pokračování předešlých akcí, které proběhly v roce 2012 v Kodani
a 2013 v Dublinu, tentokrát pod záštitou italského předsednictví v Radě EU. Budou diskutovány
otázky související s integrací bioekonomiky do evopské politiky a posílení koordinace na národní,
regionální a místní úrovni v kontextu programu Horizont 2020. Více informací o akci, včetně
registrace, naleznete na stránce zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ
ENERGIE

Evropský seminář k energetickým projektům 2014–2020
o

Kdy: 28. 8. 2014–29. 8. 2014

o

Kde: Berlín, Německo
Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo (Evropská znalostní síť) organizuje ve dnech
28. až 29. srpna 2014 v Berlíně evropský seminář „Energy Projects 2014–2020: Financing Energy
Efficiency and Renewables in the Current Programming Period”. Představeny budou nové
možnosti využití fondů EU pro projekty energetické účinnosti, tipy k napsání úspěšného návrhu
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do programu Horizont 2020 a použití finančních nástrojů Evropské investiční banky k financování
projektů energetické účinnosti a obnovitelných energií. Dále budou prezentována nová pravidla
státní podpory pro energetiku a životní prostředí a možnosti finanční podpory EU pro rekonstrukci
energetických rozvodů v domácnostech. Klikněte zde pro detaily a registraci.

SET Plan konference italského předsednictví
o

Kdy: 10. 12. 2014–11. 12. 2014

o

Kde: Řím
Sedmá konference zaměřená na evropský strategický plán pro energetiku: SET Plan – se bude
konat v Římě ve dnech 10. a 11. prosince 2014. Konference se zaměří na energetické cíle EU
a s nimi spojenou transformaci energetického systému, která povede k nízkouhlíkovému
a

bezpečnému

systému

v

Evropě.

Podrobnější

informace

je

možné

získat

na

adrese helpdesk@setplan2014.it.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA

Bezpečnost dopravy
o

Kdy: 4. 12. 2014–5. 12. 2014

o

Kde: Janov
V italském Janově se bude konat konference italského předsednictví k bezpečnosti dopravy, a to
ve dnech 4.–5. prosince 2014. Jedním z cílů akce bude identifikovat priority v této oblasti pro
budoucnost a pro program Horizont 2020. Registrace na konferenci bude otevřena počátkem září.
Podrobnosti naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN

Udržitelný rozvoj energetických, vodních a environmentálních systémů
o

Kdy: 20. 9. 2014–27. 9. 2014

o

Kde: Benátky
Konference zaměřená na udržitelný rozvoj se bude konat ve dnech 20.–27. září v italských
Benátkách. Mezi diskutovaná témata budou patřit např. nakládání s odpadními vodami
nebo integrace místních zdrojů energie a jejich využití v inteligentních městech. Podrobnosti
naleznete zde.

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

CAPS2014 zápis z konference

Dne 2. července se uskutečnila výroční konference k projektu Sedmého rámcového projektu
CAPS2020 – platformy kolektivního vědomí pro udržitelnost a sociální inovace. Zápis naleznete ke
stažení zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST

Konzultace k Pracovnímu programu 2016 – 2017, H2020, část Věda se společností
a pro společnost

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) otevřelo dne 11. července 2014
konzultaci k přípravě Pracovního programu pro část H2020 Věda se společností a pro společnost
na léta 2016–2017. Příspěvky jsou zvláště vítané od výzkumných ústavů, občanských organizací,
podniků, státních úředníků, vysokoškolských institucí, vědeckých muzeí, vědeckých center
excelence, místní samosprávy, inovátorů atd. Konzultace je otevřena do 12. 10. 2014. Všechny
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příspěvky musí být zaslány prostřednictvím online dotazníku. Výstupy konzultace doplní
stanovisko Externí poradní skupiny EK. Podkladový dokument a veškeré další informace
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC

Zpravodaj JRC červen/červenec 2014

Úvodník napsal řecký generální tajemník pro výzkum a technologie Christos Vasilakos. Hlavní
zpráva s názvem „Keeping an eye on the sea“ je věnována aktivitám JRC v oblasti námořní
bezpečnosti a ochrany, další články se věnují např. hodnocení dopadů nového bankovního
regulatorního rámce, novému vydání přehledu strategických energetických technologií či
zmapování výživové prevence rakoviny. Aktuální číslo naleznete zde.

Studie JRC mapuje politiku stravování ve školách v EU

Společné výzkumné středisko (JRC), jež je interním vědeckým útvarem Komise, zveřejnilo dne
16. července 2014 v rámci snah Evropské komise o snížení dětské obezity první souhrnnou
zprávu o politice stravování v evropských školách. Vyplývá z ní, že evropské země přikládají
velkou váhu vlivu, jenž má školní stravování na zdraví a vývoj dětí a na jejich studijní výsledky.
Ve všech zkoumaných zemích (28 členských států EU, Norsko a Švýcarsko) existují pokyny pro
stravování ve školách, které se však významně liší. Tisková zpráva v češtině je zde a studie
sama zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Mezinárodní konference k ochraně průmyslového vlastnictví
o

Kdy: 9. 9. 2014

o

Kde: Praha, Česká republika
U příležitosti oslav 95. výročí svého založení organizuje Úřad průmyslového vlastnictví ČR ve
spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), Evropským patentovým úřadem
(EPO) a Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) dne 9. září 2014 v Praze mezinárodní
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konferenci nazvanou „Protection of Industrila Property in Europe“. Záštitu nad akcí převzal
prezident ČR Miloš Zeman. Informace o programu a registraci jsou dostupné zde.

Konference k informacím o patentech
o

Kdy: 4. 11. 2014–6. 11. 2014

o

Kde: Varšava, Polsko
Evropský patentový úřad (EPO) organizuje ve dnech 4.–6. listopadu 2014 ve Varšavě (PL) svou
pravidelnou konferenci k informacím o patentech. Letošní akce se zaměří na analýzy vizualizace
patentů a úlohu patentových informací pro strategické rozhodování. Dále se bude věnovat
vlastnictví patentů, právnímu stavu dat z Asie a budoucím trendům ve vyhledávání patentů.
Podrobnosti včetně programu a registrace jsou zde.

Nová opatření EK k ochraně práv k duševnímu vlastnictví

Evropská komise přijala dne 1. července 2014 dvě nová sdělení – akční plán týkající se
porušování práv duševního vlastnictví v EU a strategii ochrany a prosazování práv duševního
vlastnictví ve třetích zemích. Akční plán EU přináší řadu opatření, díky nimž se politika EU v této
oblasti zaměří na porušování uvedených práv v komerčním měřítku (podle přístupu založeného na
„sledování peněz“). Strategie přicházející s mezinárodním přístupem zkoumá nedávné změny
a představuje způsoby, jak zdokonalit současná opatření Komise tak, aby se posílily normy
zabývající se právy duševního vlastnictví ve třetích zemích a aby se zabránilo obchodování se
zbožím porušujícím tato práva. Tisková zpráva v češtině je zde, FAQ zde, strategie zde a akční
plán zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COST

COST - výběrové řízení na vědeckého pracovníka

Mezinárodní nezisková asociace COST vypsala výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka.
Přihlašovat se na tuto pozici je možné do 27. července 2014. Podrobné informace naleznete
v dokumentu zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA

Přidružení JAR k síti EUREKA

Jihoafrická republika se dne 26. června 2014 stala první africkou zemí přidruženou k evropské
síti EUREKA. Dohoda o partnerství JAR – EUREKA byla podepsána v norském Bergenu a kontaktní
kanceláři bylo stanoveno Ministerstvo věd a technologií JAR (Department of Science and
Technology, DST). Další informace jsou k dispozici zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COSME

Partnerská burza pro mikro a nanotechnologie 2014

Akci, která proběhne ve dnech 25.–26. září 2014 v Besançon (FR), organizuje CCIR de FrancheComté v rámci Enterprise Europe Network (EEN) v průběhu veletrhu Micronora. Burza je určena
mezinárodním společnostem (start-upům, malým, středním i velkým podnikům), výzkumným
laboratořím

a

klastrům.

Letošní

ročník

se

zvláště

zaměří

na

•Advanced

materials,

•Micromechatronics, •Micro and Nano processes, •Micro and Nano systems and products, •ICT
software, algorithms, embedded systems. Registrace je otevřena do 10. září 2014. Poplatek za
účast je 200 eur. Další informace naleznete zde.

Dohoda mezi EK a EIF ve prospěch malých a středních podniků

Evropská komise a Evropský investiční fond podepsaly dohodu, která umožní malým a středním
podnikům získat v příštích 7 letech až 25 mld. €. Prostředky budou poskytnuty zprostředkujícími
finančními subjekty v rámci nástrojů pro půjčky a garance programu COSME. Podrobnosti
naleznete zde.

15

8. číslo, ročník 2014

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+

LERU – seminář k budoucnosti online výuky

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) uspořádala seminář s cílem představit novou
publikaci Online Learning at Research-Intensive Universities. Druhá část semináře byla věnovaná
reakcím na novou publikaci a případným doporučením k problematice online výuky. Zápis z akce
je ke stažení zde.

Fórum pro spolupráci univerzit a podniků (UBC 2014)

Evropská komise a Konference italských univerzitních rektorů organizují ve dnech 2.–3. října 2014
v Římě fórum pro zástupce univerzit a podnikatelské sféry (UBC) nazvané “Universities,
Businesses & Co.: Together we can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social
Change and Growth”. Diskutovány budou především možnosti užší a různorodé spolupráce obou
sektorů. K účasti se můžete přihlásit do 15. 9. 2014. Předběžný program, registrace a další
praktické informace naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM

Nabídka projektové spolupráce: H2020 – EURATOM (štěpení)

Rumunský Národní výzkumný ústav pro fyziku a jaderné strojírenství „Horia Hulubei“ (IFIN-HH)
by se rád zapojil do konsorcia v rámci výzvy EURATOM štěpení, téma: Nuclear developments and
interaction with society. V případě jakýchkoli informací lze kontaktovat Iulii Mihail, vedoucí
rumunské styčné kanceláře v Bruselu ROST (tel. +32 2 505 3001, e-mail: iulia.mihail@ancs.ro).
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY

Výstupy z konference k vysokým školám a S3

Konference nazvaná „Mobilising Universities for Smart Specialisation” se konala v Bruselu dne
20. června 2014 a organizovala ji Platforma S3 Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské
komise, Generální ředitelství EK pro regionální politiku a Sdružení evropských univerzit (EUA).
Hlavní závěry: vysoké školy jsou podstatnou součástí evropských ekonomik a společností, ale
v mnoha případech jenom sídlí v regionu, aniž jsou jeho aktivním partnerem; nový politický
nástroj EK k chytré specializaci může pomoci změnit tuto situaci tak, aby vzdělávací, výzkumné
a inovační aktivity vysokých škol měly větší dopad na hospodářský i společenský rozvoj regionu.
Výstupy z akce včetně prezentací a Společného prohlášení Platformy S3 a EUA naleznete zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / HORIZONT 2020

Výzvy JTI vyhlášeny

Společné technologické iniciativy (JTIs) ECSEL, IMI, Clean Sky, FCH a BBI vyhlásily
9. července 2014 své první výzvy pro podávání návrhů projektů v programu Horizont 2020.
Uzávěrky výzev jsou následující:
o

Clean Sky 2 – 15. 10. 2014

o

Innovative Medicines Initiative (IMI) – 12. 11. 2014

o

Fuel Cells and Hydrogen (FCH) – 6. 11. 2014

o

Bio Based Industries (BBI) – 15. 10. 2014

o

ECSEL – 17. 9. 2014
Veškeré podrobnosti naleznete na webu Participant Portal.
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Aktualizované pracovní programy H2020 na rok 2015

Evropská komise zveřejnila na stránkách Účastnického portálu aktualizované verze pracovních
programů Horizontu 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata a termíny výzev na rok
2015. Pracovní programy pro jednotlivé oblasti H2020 naleznete na tomto odkaze.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH

Nabídka spolupráce do projektů – těžba a důlní oblasti

Technická univerzita v Tallinnu hledá partnery a koordinátory do připravovaných projektů ve
společenské výzvě SC5 Horizontu 2020. Jedná se o následující témata:
o

New sustainable exploration technologies and geomodels

o

Deep mining on continent and in sea-bed

o

Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
V případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu Veiko Karu na veiko.karu@ttu.ee a/nebo
vyplňte dotazník vyjádření zájmu o spolupráci.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / MÍSTA, STIPENDIA, STÁŽE / ZAHRANIČÍ

Pracovní nabídka Institutu Pasteur (FR) – projektový manažer

Francouzský Institut Pasteur se sídlem v Paříži vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice projektového manažera pro iniciativu EDCTP 2 a mezinárodní spolupráci (projekt na boj
proti podvýživě v Africe). Detailní informace a kontaktní údaje naleznete v dokumentu zde.

Stipendium na výzkum dějin evropské správy

Přihlášky ke dvanáctiměsíčnímu stipendiu na výzkum dějin evropské správy jsou otevřeny do
30. září 2014. Stáž, s očekávaným začátkem v lednu 2015, je určená pro novou generaci
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vědeckých výzkumníků, zvláště doktorandských a post-doktorandských studentů. Stipendium je
poskytováno Prof. Dr. Erk Volkmar Heyen (Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald), který
působí jako redaktor Sborníku dějin evropské správy (Yearbook of European Administrative
History). Podrobné informace naleznete v přiloženémdokumentu (upozorňujeme, že se jedná
o dokument k výzvě z loňského roku). Pro více informací se obraťte na Petera Collina:
collin@rg.mpg.de.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU

Finská prorůstová strategie pro VaI ve zdravotnickém sektoru

V závěru května 2014 zveřejnilo Finsko novou prorůstovou strategii pro výzkum a inovace
v oblasti zdravotnického sektoru. Na její přípravě se podílela tři ministerstva (pro zaměstnanost
a hospodářství, pro sociální věci a zdraví, a školství a kulturu), agentura Tekes a Akademie
Finska, za úzké spolupráce s hlavními subjekty zdravotnického sektoru. Strategie obsahuje klíčová
doporučení nejen pro VaI, ale i pro navýšení investice a hospodářský růst. Další informace jsou
dostupné zde a zpráva zde.

StandarDays 2014

Evropské organizace pro normy CEN-CENELEC organizují ve dnech 23.–24. září 2014 v Bruselu
další ročník dvoudenní akce StandarDays. Účastníci získají přehled o evropském systému norem
a o produktech a postupech obou organizací, včetně výhod vyplývajících ze členství. Účast je
bezplatná, nicméně vzhledem k omezenému počtu míst se doporučuje registrovat se co nejdříve.
Detailní informace jsou zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU

Konference JRC: Budoucností Evropy je věda

Společné výzkumné středisko (JRC) bude ve dnech 6.–7. října 2014 pořádat dvoudenní
konferenci, na které budou zhodnoceny evropské úspěchy ve vědě za uplynulých deset let. Cílem
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konference, která se bude konat v portugalském Lisabonu, je také diskutovat o budoucích
výzvách společnosti, jako jsou otázky zdraví, práce, hospodaření se zdroji, vzdělávání nebo
i vzájemné interakce mezi lidmi. Podrobnosti o konferenci naleznete zde. Předběžný program je
ke stažení na tomto odkaze.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / INVESTICE DO VÝZKUMU

Konference k zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Ve dnech 26. až 27. 6. 2014 se v Bruselu uskutečnila dvoudenní konference s názvem „Bridge the
Innovation Gap by Innovation Procurement“, která se zaměřila na podporu zadávání veřejných
zakázek při hledání inovačních řešení a představila některé z platforem zabývajících se touto
problematikou. Záznam z druhého dne konference si můžete přečíst zde. Prezentace z celé
akce naleznete na tomto odkaze.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce s Chile v oblasti vědy, technologií a inovací

V rámci projektu 7. RP nazvaného CEST+I (Chile-EU Science, Technology and Innovation
Initiative) byla zveřejněna brožura „Chile: opportunities for international cooperation in science,
technology & innovation“, představující škálu chilských grantových příležitostí pro evropské
výzkumné pracovníky. Publikaci naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / TRANSFER ZNALOSTÍ

Konference ke správě znalostí a sdílení informací (KMIS 2014)

Šestá Mezinárodní konference ke správě znalostí a sdílení informací (KMIS 2014) se koná ve
dnech 14.–16. října 2014 v Římě. Hlavním tématem akce bude zvyšující se význam správy
znalostí pro hospodářskou úspěšnost malých a středních podniků. Diskutovány budou
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infrastruktury informačních technologií, vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů a správy dat. Další
informace jsou zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS

Workshop ERC k managementu a sdílení výzkumných dat

Evropská rada pro výzkum (ERC) bude v Bruselu pořádat dvoudenní workshop k managementu
a sdílení výzkumných dat. O daném tématu budou mít ve dnech 18. a 19. září 2014 možnost
diskutovat příjemci grantů ERC, představitelé financujících orgánů, univerzit, výzkumníci i jiné
zainteresované strany. Více informací naleznete na stránkách ERC.

POLITIKA

VAVAI

/

DALŠÍ

EVROPSKÉ INICIATIVY

/

EVROPSKÁ INOVAČNÍ

PARTNERSTVÍ

EIP hledá odborníky pro oblast „produktivita zemědělství a udržitelnost“

Odborníci z oblasti zemědělství se mohou přihlašovat k výzvě pro zapojení do jedné ze tří
pracovních skupin programu pro produktivitu zemědělství a udržitelnost Evropského inovačního
partnerství. Výzva je zaměřená na farmáře, poradce, vědce a další relevantní aktéry. Úspěšní
kandidáti se zapojí v listopadu – prosinci 2014. Registrovat se můžete na tomto odkaze. Více
informací o výzvě, včetně konkrétního zaměření pracovních skupin, naleznete zde.

Zdroj informací: CZELO ČESKÁ STYČNÁ KANCELÁŘ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
V BRUSELU (HTTP://WWW.CZELO.CZ/CS)
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