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VÝZVA PODDUNAJSKÝ REGION
V rámci Programu pro financování mnohostranné
vědeckotechnické
regionu

a

spolupráce

v souladu

s

v Podunajském

platnými

bilaterálními

dohodami o vědeckotechnické spolupráci mezi
jednotlivými

zeměmi

podunajského

regionu

a z principu Podunajské strategie.
Jejím hlavním cílem je efektivnější využívání stávajících finančních zdrojů určených na bilaterální
spolupráci spojené s přechodem na multilaterální spolupráci v dané oblasti, vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů
s dobou řešení 2017–2018.
Veškeré

informace

k výzvě

naleznete

na:

http://www.msmt.cz/vyzkum–a–vyvoj–

2/mobility–6, ve složce „Podunajská spolupráce“.
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TERMÍN UKONČENÍ VÝZVY: 30. 9. 2016
Přílohy:
ANNEX 1_Call_ Danube region.pdf
Call_ Danube region_Project form 8X17.docx
GUIDELINE OF GOOD PRACTICES–3.doc
Programme for Funding Multilateral Scientific and Technological Cooperation Projects
in the Danube Region.pdf
Souhlas_se_zpracovavanim_osobnich_udaju_8X.doc

VYHLÁŠENÍ VÝZVY VES 17 INTER-ACTION
Ke dni 4. srpna 2016 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 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, první veřejnou
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTACH17) pro
podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na
česko-čínskou spolupráci.

Uzávěrka soutěžní lhůty je ke dni 16. září 2016.
Dokumenty pro uchazeče ke stažení zde:
Inzerát v Obchodním věstníku LTACH17.pdf (168,24 kB)
Návrh textu smlouvy INTER_A.pdf (565,97 kB)
Statut a jednací řád INTER_A.pdf (305,2 kB)
Zadávací dokumentace.zip (2,46 MB)
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INFORMACE Z INTER-EXCELLENCE

Vzhledem k blízkému termínu nabytí účinnosti novelizace
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, dojde ke změnám termínů vyhlášení
podprogramů

INTER-I

a

INTER-V

oproti

prezentovaným

termínům

v rámci

Informačních dnů programu INTER-EXCELLENCE, které se konaly v Praze, Plzni,
Ostravě a Brně na přelomu měsíců května a června 2016.
Termín vyhlášení prvních veřejných soutěží programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů
INTER-I a INTER-V, který byl plánován a prezentován na informačních dnech, bude vzhledem
k novelizaci zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací posunut.
Původní datum vyhlášení, tedy 1. července 2016, nelze dodržet. Nejpravděpodobnější termín
vyhlášení bude 1. září 2016, kdy dojde k vyhlášení jak podprogramů INTER-INFORM
a INTER-VECTOR, tak podprogramů INTER-ACTION, INTER-COST a INTER-TRANSFER. Důvodem
posunu termínu je nutnost zapracování a harmonizace změn, které přináší novela zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Více ZDE.

VÝZVA – ČESKO-NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM CZ09
Dne

18.

mládeže

července
a

tělovýchovy

zprostředkovatel
programu
návrhů

2016

Ministerstvo
(dále

Česko-norského

CZ09

vyhlašuje

iniciativ

2016

výzvu
(dále

jen

školství,
„MŠMT”),

výzkumného
pro

podávání

jen

„výzva”)

financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na
programové úrovni (dále jen „Fond”) v programové
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oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu
v rámci Finančního mechanismu Norska 2009–2014. Výzva je otevřena od 14:00 18.
července 2016 do 14:00 20. ledna 2017 SEČ (Praha, Česká republika).
Zaměření Fondu pro bilaterální spolupráci
Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které
posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou (země příjemce)
a Norskem (země donora) v dané programové oblasti.
Způsobilí uchazeči
Výzkumné organizace a malé a střední podniky (dále jen „MSP”), které mají výzkum
a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku jsou způsobilými uchazeči.
Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt (dále jen „příjemce“)
a nejméně jeden norský účastník (dále jen „partner“). Návrh musí tedy mít jednoho českého
příjemce, který vede iniciativu.
Třetí strany, kromě českých a norských způsobilých subjektů, se mohou aktivně účastnit českonorské iniciativy, ale nebudou finančně podpořeny z Fondu.
Každý návrh je vypracován jedním vedoucím pracovníkem z organizace příjemce, který bude
odpovědný za uskutečnění iniciativy.
Celková institucionální podpora a dotace
Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11.026.000 Kč
(€ 408.052). Nejnižší hranice pro dotaci je 200.000 Kč (€ 7.401) na jeden návrh. Nejvyšší hranice
pro dotaci je 800.000 Kč (€ 29.606) na jeden návrh.
Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé
a střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.
Zbývající prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.
V případě, že iniciativa bude pokračovat po 31. prosinci 2016, musí být v návrhu rozpočet
spočítán pro jednotlivé roky 2016 a 2017.
Při předložení návrhu iniciativy do druhé uzávěrky je potřeba plánovat rozpočet pouze na rok
2017.
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Celé znění textu výzvy, formulář návrhu a dokumentace výzvy jsou poskytnuty níže. Seznam
povinných dokumentů je uveden v Příručce.
Celé znění textu výzvy pro podávání návrhů 2016 ve formátu pdf:
Výzva 2016_CZ_18.7.2016_celé znění.pdf
Dokumentace výzvy:
Formulář návrhu: CZ09 Proposal form for bilateral relations.doc

Přílohy návrhu:
Annex I – The proposed costs for bilateral initiative_.xls
Annex II – Statutory declarations.doc
Annex III – Statutory declaration on categ. of enterprise.docx
Annex IV – Consent to processing personal data.doc
Annex V – Resume_Europass_template.doc
Příručka Fondu pro bilaterální spolupráci:
Guide for Fund for bilateral relations_2016.pdf
ROZHODNUTÍ CZ09_2016_BiF_vzor.pdf )
Text výzvy v češtině: http://www.msmt.cz/vyzkum–a–vyvoj–2/vyzvy
Text výzvy v angličtině: http://www.msmt.cz/vyzkum–a–vyvoj–2/calls–for–proposals
Pravidla Finančních mechanismů 2009–2014 a související informace jsou také dostupné na:
http://www.eeagrants.cz/ (česky), http://eeagrants.org/ (anglicky)
Kontaktní osoby u zprostředkovatele programu


Klára Musilová – kancelář:

+420 234 811 131 (klara.musilova@msmt.cz), nebo



Věra Krpcová – kancelář:

+420 234 811 169 (vera.krpcova@msmt.cz), nebo



Štěpán Obrtlík – kancelář:

+420 234 811 132 (stepan.obrtlik@msmt.cz).

Kontaktní osoba u Norské vědecké rady:
Birgit Jacobsen – kancelář:

+47 22 03 70 95, nebo +47 40 04 19 31 (bija@rcn.no).
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VÝZVA – INTER-EUREKA LTE117
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke
dni 20. července 2016 vyhlašuje 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, 1. národní výzvu ve
výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání

projektů

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.
Uzávěrka soutěžní lhůty je 1. září 2016.
Dokumenty pro uchazeče:
DOKUMENTACE UCHAZEČE pro podání návrhu projektu 1 národní výzvy .zip
PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE a další informace o programu-podprogramu .zip
SMLOUVA 1 VÝZVY_ INTER-EUREKA LTE .zip

VÝZVA OP VVV – PODPORA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
I
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 9. srpna 2016
výzvu č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním
postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose
3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem
žádostí o podporu: 9. srpna 2016. Ukončení
příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. prosince 2016.
Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných
škol. Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné
podmínky pro vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou
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síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů. Do
podpory dětí a žáků mohou být zapojeny i školy vzdělávající více jak 40 % dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), které se budou podílet na síťování, přípravě
materiálů, podpoře dětí a žáků se SVP atd.
Výzva_Implementace_APIV
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria

Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 3 – platná od 20. ledna
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním
postižením I (Implementace APIV): (aktuální verze č. 1 – platná od 9. srpna 2016)
naleznete ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10:00. Pro práci
v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti
o podporu v IS KP14+ verzi 1.5, kterou naleznete ZDE.
Informační leták k výzvě: Leták výzvy APIV.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 7. 2016 až 12. 8.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH KONZULTACÍ
Níže naleznete aktuální přehled konzultací v oblasti VaVaI.
TÉMA
Pracovní program 2018–2020 SC2 „Potraviny, zemědělství, vodní a
biohospodářství"

UZÁVĚRKA WEB

28. 8. 2016 LINK
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Střednědobé hodnocení programu LIFE

9. 9. 2016

Bezpečnost aplikací

15. 9. 2016 LINK

Společné programování v oblasti metrologie (EMPR a EMPIR)

7. 10. 2016 LINK

Program „Prevence a boj proti trestné činnosti“ (ISEC) 2007–2013

13. 10. 2016 LINK

Program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a
jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) 2007–2013
2. program partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických
testech (EDCTP2) 2014–2016

LINK

13. 10. 2016 LINK

15. 10. 2016 LINK

PŘEHLED INFORMAČNÍCH DNŮ
Níže naleznete přehled informačních dnů.
U informačních dnů, které již proběhly, naleznete odkaz na stránku CZELO se záznamem z akce
a odkazem na prezentace a videozáznamy na webových stránkách Evropské komise.
TÉMA

DATUM

WEB

SC2 „Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika“

28. 6. 2016 ZÁZNAM

SC1 „Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“

8. 7. 2016

SC5 „Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin“

14. 9. 2016 LINK

Smart cities and communities

23. 9. 2016 LINK

SC4 „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“

28. 9. 2016 LINK

Chytré sítě a skladování energie (v rámci SC3)

3. 10. 2016 LINK

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

14. 10. 2016 LINK

ZÁZNAM
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VEŘEJNÁ KONZULTACE KE SPOLEČNÉMU PROGRAMOVÁNÍ V OBLASTI METROLOGIE (EMPR
A

EMPIR)

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k iniciativám společného programování v oblasti
metrologie: jedná se o program EMRP a jeho nástupce EMPIR. Konzultace je příležitostí
poskytnout zpětnou vazbu ohledně pokroku evropského systému výzkumu metrologie a jejím
cílem je identifikovat jeho kritické body a nalézt způsob, jak na ně reagovat. Konzultace bude
probíhat do 7. října 2016.

PODPŮRNÉ CENTRUM PRO PROJEKTY 7.RP A H2020

Podpůrné centrum programu Horizont 2020 (Common Exploitation Booster) zahájilo své služby
pro realizované projekty 7. RP a programu Horizont 2020. Podpůrné služby se týkají všech
programových oblastí a chtějí podpořit uplatnění výsledků výzkumu a inovací. Pilotní iniciativa
Common Exploitation Booster poskytuje čtyři druhy služeb pro projekty a výsledky v různých
stupních vývoje: Analysis of Exploitation Risks (analýza rizik pro uplatnění výzkumu a vývoje),
Exploitation Strategy Seminar (strategie pro uplatnění výzkumu a vývoje), Business Plan
Development (podnikatelský plán) a Brokerage and Pitching Event (partnerské setkání
a vytipování partnerů). Více informací naleznete zde.

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU STÁT SE ČLENEM SKUPINY NA VYSOKÉ ÚROVNI KE STŘEDNĚDOBÉMU
HODNOCENÍ

H2020

Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu stát se členem skupiny na vysoké úrovni
k maximalizaci dopadů programů pro výzkum a inovace EU, která vznikne v souvislosti se
střednědobým hodnocením programu Horizont 2020. Zájemci z řad odborníků mohou vyjádřit
zájem do 9. září 2016. Skupina má mít 12 členů a fungovat by měla od ledna 2017 po dobu šesti
měsíců. Další informace naleznete zde.
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PENZIJNÍ FOND RESAVER

Dne 14. 7. 2016 byl založen celoevropský penzijní fond na podporu mobility výzkumných
pracovníků podpisem tří zakládajících členů konsorcia RESAVER (Retirement Savings Vehicle for
European Research Institutions): Středoevropská univerzita v Budapešti, Středoevropské
konsorcium výzkumné infrastruktury (CERIC-ERIC), výzkumné centrum Elettra – Sincrotrone
Trieste.
Iniciativa RESAVER je Evropskou komisí podpořena prostřednictvím programu Horizont 2020.
Cílem je vytvořit produkt, který umožní výzkumným pracovníkům zůstat členy stejného penzijního
fondu bez ohledu na jejich mobilitu nebo změnu pracovního místa a poskytne výzkumným
organizacím a jejich zaměstnancům penzijní plány na míru.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKA
-CURIE
EURAXESS CAREERS WORKSHOP (SK PRES)


Kdy: 9. 11. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)

Dne 9. 11. 2016 pořádá projekt REFLEX (financovaný v rámci FP7) v Bratislavě seminář
s názvem "Career Choice: Researcher“. Cílem semináře je podpořit dialog evropských
zainteresovaných subjektů a dalších aktérů o kariérním rozvoji výzkumníků. Další informace
a program naleznete zde.
Bratislavská deklarace mladých výzkumníků, která byla zveřejněna v rámci předsednictví
Slovenska v Radě EU, je dostupná zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
ZPRÁVA K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR
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Evropská komise zveřejnila zprávu k výsledkům konzultace k dlouhodobé udržitelnosti
výzkumných infrastruktur. Zainteresovaní aktéři skrze konzultaci napomohli identifikovat
nejdůležitější předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost (vědecká excelence a investice do
budování a provozu infrastruktur) a výzvy, kterým infrastruktury čelí – zejména nutnost posílení
spolupráce s průmyslem, vývoj spolehlivých business modelů, podpora nových zdrojů financování
a nakládání s daty založené na principech FAIR a propojitelnost s Evropským cloudem pro
otevřenou vědu. Celá zpráva je dostupná zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
KONFERENCE K TOVÁRNÁM BUDOUCNOSTI 2016: TOVÁRNY 4.0


Kdy: 15. 9. 2016 – 16. 9. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 15. – 16. 9. 2016 pořádá Evropská asociace továren budoucnosti (European Factories
of the Future Research Association, EFFRA) v Bruselu konferenci na téma budoucnost výroby. Na
akci budou představeny výsledky výzkumných a inovačních projektů financovaných v rámci
partnerství 'Továrny budoucnosti'. Během konference se budou konat také dvě akce, kde budou
mít účastníci FoF projektů možnost představit své výsledky potenciálním partnerům. Další
informace naleznete zde. Registrace je pro nečleny EFFRA zpoplatněna.

EVROPSKÝ TÝDEN BIOTECHNOLOGIÍ 2016


Kdy: 26. 9. 2016 – 2. 10. 2016



Kde: EU

Letošní ročník Evropského týdne biotechnologií (European Biotech Week, EBW), který pořádají
asociace specializované na biotechnologie, se bude konat ve dnech 26. 9. – 2. 10. 2016 napříč
Evropou. Jedná se o sérii akcí, které mají za cíl maximalizovat potenciál tohoto inovativního
sektoru a podpořit nové iniciativy v této oblasti. Potenciální organizátoři, kteří mají zájem
organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat své návrhy skrze tento odkaz. Podrobné informace
naleznete zde.
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INFORMAČNÍ DEN H2020 PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU


Kdy: 14. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den pro výzvy 2017 programu Horizont 2020 v oblasti Partnerství veřejného
a soukromého sektoru (Public – Private Partnerships – PPPs) se koná 14. října 2016 v Bruselu.
Informační den je zaměřen na následující PPP – továrny budoucnosti (Factories of the Future
– FoF), energeticky účinné budovy (Energy – efficient Buildings – EeB), udržitelná zpracovatelská
odvětví (Sustainable Process Industry – SPIRE) a evropská iniciativa pro ekologická vozidla
(European Green Vehicles Initiative – EGVI). Více informací naleznete zde.

INFORMAČNÍ DEN H2020 PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU


Kdy: 14. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den pro výzvy 2017 programu Horizont 2020 v oblasti Partnerství veřejného
a soukromého sektoru (Public – Private Partnerships – PPPs) se koná 14. října 2016 v Bruselu.
Informační den je zaměřen na následující PPP – továrny budoucnosti (Factories of the Future
– FoF), energeticky účinné budovy (Energy – efficient Buildings – EeB), udržitelná zpracovatelská
odvětví (Sustainable Process Industry – SPIRE) a evropská iniciativa pro ekologická vozidla
(European Green Vehicles Initiative – EGVI). Více informací naleznete zde.

EVROPSKÁ KOMISE ZAHÁJILA PPP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Dne 5. 7 2016 podepsala Evropská komise dohodu s průmyslem o partnerství veřejného
a soukromého sektoru (PPP), jehož cílem je čelit kybernetickým hrozbám a posílit
konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti. EU přispěje 450 miliony eur z pilířů LEIT
a SC7 programu H2020. Ze strany průmyslu, který je zastoupený prostřednictvím Evropské
organizace pro kybernetickou bezpečnost, se do roku 2020 očekávají dodatečné investice ve výši
1.35 bilionu eur. PPP bude mít vliv na podobu částí nadcházejícího pracovního programu
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souvisejících s kybernetickou bezpečností, nicméně, výzvy budou nadále otevřené pro všechny
subjekty způsobilé pro program H2020. PPP připravilo strategickou agendu pro výzkum
a inovace, mezi jejíž hlavní priority patří bezpečnost dat, ochrana IKT infrastruktur a služby
v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tisková zpráva je dostupná zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE
V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
THE BUSINESS BOOSTER 2016


Kdy: 23. 11. 2016 – 24. 11. 2016



Kde: Barcelona (Španělsko)

Znalostní a inovační společenství (KIC) InnoEnergy Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT) pořádá ve dnech 23. – 24. listopadu 2016 v Barceloně dvoudenní mezinárodní akci
zaměřenou na inovace a networking „The Business Booster 2016“. TBB.2016 s názvem „Creating
the future of sustainable energy today“ se zaměřuje na témata energetické účinnosti,
obnovitelných zdrojů, skladování energie, chytrých měst a budov a další. Pro podniky představuje
příležitost, jak se představit potenciálním investorům. Více informací včetně registrace naleznete
zde.

ČESKÁ FIRMA THREATMARK USPĚLA V KVĚTNOVÉ UZÁVĚRCE 1. FÁZE SME INSTRUMENTU

Evropská komise zveřejnila seznam úspěšných předkladatelů poslední uzávěrky 1. fáze programu
Nástroj pro MSP (SME Instrument, phase 1) 3. 5. 2016. Uspěla česká firma ThreatMark
s projektem Advanced Fraud Detection System – Protecting digital transactions against
cyber attacks. Celkem bylo do květnové uzávěrky podáno 1975 projektových návrhů, výkonná
agentura EK pro MSP EASME fianncovala první fázi projektu (studie proveditelnosti) částkou
50 000 euro 166 z nich. Zpráva EK je zde, seznam, úspěšných žadatelů zde.
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EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2016

Evropská komise Generální ředitelství Růst (DG GROWTH) zveřejnila European Innovation
Scoreboard 2016. Průzkumu srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU pro tento
rok. EU i nadále drží krok s globálními lídry v oblasti inovací. Očekává se, že v průběhu
následujících dvou let bude inovační výkonnost v EU růst. Nejrychleji rostoucími inovátory jsou
Lotyšsko, Malta, Litva, Nizozemsko a Spojené království. Více informací naleznete zde.
ZÁZNAM Z AKCE : EUROPEAN INNOVATION COUNCIL CALL FOR IDEAS

Dne 13. července 2016 se v Bruselu konal workshop s názvem „European Innovation Council Call
for Ideas: what was said, and where we could go from here“. Akce se konala v návaznosti na
výzvu „Call for ideason EIC“, jejíž výstupy byly zveřejněny v červnu. Záznam z akce vypracovaný
Kanceláří CZELO naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / PŘÍSTUP
K RIZIKOVÉMU FINANCOVÁNÍ
SUMMIT „BLUE ECONOMY BUSINESS AND SCIENCE FORUM“


Kdy: 12. 9. 2016 – 13. 9. 2016



Kde: Hamburk (Německo)

Summit „Blue Economy Business and Science Forum“ se koná 12. a 13. září 2016 v německém
Hamburku. Summit se zaměří na příležitosti i bariéry dalšího rozvoje tzv. Blue economy, odvětví
ekonomiky která otevírají široký potenciál využití zdrojů moří a oceánů pro průmyslové aplikace
a inovace. Diskuze bude zaměřena na posílení evropské konkurenceschopnosti v mořských
a námořních technologií; zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslovými odvětvími a hodnotu
inovativních technologií. Účastníci budou rovněž diskutovat překážky, které brání komercializaci
inovativních technologií v EU. Přístup k finančním prostředkům pro inovace je považován za jeden
z klíčových problémů. Více informací naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ
ZMĚNA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
IMI STAKEHOLDER FORUM 2016


Kdy: 28. 9. 2016 – 29. 9. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 28. – 29. 9. 2016 pořádá iniciativa 'Innovative Medicine Initiative' (IMI) v Bruselu
fórum zaměřené na zainteresované subjekty. Během akce představí IMI své aktivity a výsledky
a taktéž témata nadcházejících výzev. Dále budou mít zainteresované subjekty možnost přispět
k formování budoucího programu iniciativy IMI. Další informace budou postupně aktualizovány
zde.

2. EVROPSKÝ SUMMIT K INOVACÍM PRO AKTIVNÍ A ZDRAVÉ STÁRNUTÍ


Kdy: 5. 12. 2016 – 8. 12. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bruselu koná Summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí.
Akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti
aktivního a zdravého stárnutí (EIP on AHA), Společným programem pro aktivní asistované žití
(AAL JP), Evropským parlamentem a Výborem regionů a letošním tématem je 'Transform the
future of health and care in Europe'. Cílem akce je debatovat o tom, jak může jednotný digitální
trh přeměnit demografickou změnu v příležitost pro společenský a ekonomický rozvoj. Registrace
je možná na základě pozvánky. Další informace naleznete zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K PRACOVNÍMU PROGRAMU 2018–2020 PRO SC1

Evropská komise (DG CONNECT) spustila konzultaci s cílem získat podněty ze strany národních
kontaktních pracovníků (NCP) a dalších zainteresovaných subjektů pro přípravu pracovního
programu 2018 – 2020 pro společenskou výzvu 1 (zdraví, demografická změna a dobré životní
podmínky). Konzultace je zaměřena na eHealth, mHealth a IKT pro aktivní a zdravé stárnutí.
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V případě zájmu o účast kontaktujte NCP. Další informace naleznete zde. K IKT je možnost
poskytnout podněty přímo, prostřednictvím online formuláře do 11. 7. 2016.

EIP AHA ZVEŘEJNILO VÝSLEDKY VÝZVY NA REFERENČNÍ MÍSTA 2016

Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (European Innovation Partnership for
Active Healthy Ageing, EIP AHA) vyhlásilo výsledky výzvy pro zájemce o zařazení mezi referenční
místa. Celkově byl status referenčního místa udělen 74 regionálním a lokálním organizacím.
Z České republiky se na tento seznam zařadila Fakultní nemocnice Olomouc. Jedná se
o organizace, které prokázaly, že disponují ucelenou strategií a inovativním přístupem k aktivnímu
a zdravému stárnutí. Celkově tyto organizace mají investovat přes 4 biliony eur (v období 2016
–2019) v oblasti inovativních řešení, která zajistí lepší kvalitu života udržitelnost zdraví stárnoucí
populace. Další informace naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : INFORMAČNÍ DEN SC1 (ZDRAVÍ)

Dne 8. 7. 2016 se v Bruselu konal informační den ke společenské výzvě 1 „Zdraví, demografická
změna a dobré životní podmínky“. Záznam z akce vypracovaný kanceláří CZELO naleznete zde.
Prezentace a video záznam akce naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA
KONFERENCE „EURORURAL '16 – EUROPEAN COUNTRYSIDE AND ITS PERCEPTION ”


Kdy: 28. 8. 2016 – 2. 9. 2016



Kde: Brno (Česká republika)

Konference „EURORURAL '16 – European Countryside and its Perception” se koná ve dnech
29. srpna až 2. září 2016 v Brně. Cílem konference je: zmapování výzkumu v oblastech
evropského venkova; prezentace současných poznatků o výzkumu rurálních oblastí a možnost
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setkání vědců zabývajícími se výzkumem v této oblasti. Konference je zaměřena na širokou škálu
problematik rurálních oblastí a různá hlediska výzkumu (ekologie, geografie, demografie,
sociologie, ekonomie, územní plánování). Více informací naleznete zde.

SUMMIT „BLUE ECONOMY BUSINESS AND SCIENCE FORUM“


Kdy: 12. 9. 2016 – 13. 9. 2016



Kde: Hamburk (Německo)

Summit „Blue Economy Business and Science Forum“ se koná 12. a 13. září 2016 v německém
Hamburku. Summit se zaměří na příležitosti i bariéry dalšího rozvoje tzv. Blue economy, odvětví
ekonomiky která otevírají široký potenciál využití zdrojů moří a oceánů pro průmyslové aplikace
a inovace. Diskuze bude zaměřena na posílení evropské konkurenceschopnosti v mořských
a námořních technologií; zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslovými odvětvími a hodnotu
inovativních technologií. Účastníci budou rovněž diskutovat překážky, které brání komercializaci
inovativních technologií v EU. Přístup k finančním prostředkům pro inovace je považován za jeden
z klíčových problémů. Více informací naleznete zde.

EVROPSKÝ TÝDEN BIOTECHNOLOGIÍ 2016


Kdy: 26. 9. 2016 – 2. 10. 2016



Kde: EU

Letošní ročník Evropského týdne biotechnologií (European Biotech Week, EBW), který pořádají
asociace specializované na biotechnologie, se bude konat ve dnech 26. 9. – 2. 10. 2016 napříč
Evropou. Jedná se o sérii akcí, které mají za cíl maximalizovat potenciál tohoto inovativního
sektoru a podpořit nové iniciativy v této oblasti. Potenciální organizátoři, kteří mají zájem
organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat své návrhy skrze tento odkaz. Podrobné informace
naleznete zde.

KONFERENCE FOOD 2030: RESEARCH & INNOVATION FOR TOMORROW'S NUTRITION & FOOD
SYSTEMS
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Kdy: 12. 10. 2016 – 13. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) a Generální ředitelství pro
zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) organizují ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu
konferenci FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow's Nutrition & Food Systems.
Konference FOOD 2030 poskytne platformu pro dialog zaměřený na vytvoření ucelené výzkumné
a inovační politiky pro oblasti potravin a bezpečné výživy. Více informací o akci naleznete zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K SC2 PRACOVNÍ PROGRAM 2018–2020

Dne 6. června 2016 otevřela Evropská komise veřejnou konzultaci k pracovnímu programu
společenské výzvy Potravinová bezpečnost,

udržitelné zemědělství a lesnictví, mořské

a sladkovodní vodohospodářství a bioekonomika (SC2) pro období 2018 – 2020. Účelem aktuálně
otevřené konzultace je nashromáždit názory a pohledy na strategii, rozsah, cíle a očekávaný
dopad SC2, které přispějí k přípravám dalšího pracovního programu SC2. Předběžný obsah
pracovního programu by měl být dostupný během prvního pololetí 2017. Zveřejnění jednotlivých
výzev se očekává na konci roku 2017. Konzultace je otevřena do 28. srpna 2016. Více informací
naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE: CIRCULAR ECONOMY FOR A NEW AGRICULTURE

Kancelář CZELO se 21. června 2016 účastnila semináře Circular Economy for a new Agriculture.
Záznam z akce naleznete zde a prezentace zde.

ZÁZNAM Z AKCE : SC2 DISSEMINATION EVENT FP7 AND H2020 CALLS 2014 AND 2015

Dne 27. června 2016 se v Bruselu konala diseminační akce k projektům podpořeným v oblasti
Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika programu FP7 a Horizont 2020.
Záznam z akce vypracovaný Kanceláří CZELO naleznete zde a prezentace zde.
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ZÁZNAM Z AKCE : INFORMAČNÍ DEN SC2

Dne 28. června 2016 se v Bruselu konal informační den ke společenské výzvě Potraviny,
zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika (SC2). Záznam z akce vypracovaný Kanceláří
CZELO naleznete zde a prezentace zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ
A ÚČINNÁ ENERGIE
INFORMAČNÍ DEN „SMART CITIES AND COMMUNITIES“


Kdy: 23. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den se zaměřuje na potenciální žadatele programu Horizont 2020 pracovní program
2016 –2017 v oblasti Inteligentních měst (Smart cities and communities). Prezentace budou
zaměřeny na obsah jednotlivých výzev a postup pro předkládání žádostí. Networkingová akce je
součástí informačního dne. Více informací naleznete zde.

INFORMAČNÍ DEN K CHYTRÝM SÍTÍM A SKLADOVÁNÍ ENERGIE


Kdy: 3. 10. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 3. 10. 2016 pořádá Evropská komise informační den k nadcházejícím výzvám pro témata
chytrých sítí a skladování energie, které jsou součástí pracovního programu třetí společenské
výzvy "Zajištěná, čistá a účinná energie". V odpolední části bude příležitost k networkingu. Další
informace naleznete zde.

THE BUSINESS BOOSTER 2016
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Kdy: 23. 11. 2016 – 24. 11. 2016



Kde: Barcelona (Španělsko)

Znalostní a inovační společenství (KIC) InnoEnergy Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT) pořádá ve dnech 23. – 24. listopadu 2016 v Barceloně dvoudenní mezinárodní akci
zaměřenou na inovace a networking „The Business Booster 2016“. TBB.2016 s názvem „Creating
the future of sustainable energy today“ se zaměřuje na témata energetické účinnosti,
obnovitelných zdrojů, skladování energie, chytrých měst a budov a další. Pro podniky představuje
příležitost, jak se představit potenciálním investorům. Více informací včetně registrace naleznete
zde.

PREZENTACE EUROGIA2020 (EUREKA CLUSTER )

Na měsíčním setkání IGLO Open dne 5. 7. 2016 představila Nil Atmaca, (vrchní tajemnice pro
záležitosti

EU

klastru

EUROGIA2020)

klastr

programu

EUREKA

pro

nízkouhlíkové

technologie EUROGIA2020. Připomněla také, že se předsednictví EUREKA od 1. 7. 2016 ujalo
Španělsko.
Prezentace


Stručný úvod do fungování a cílů programu EUREKA



Klastr EUROGIA2020 v kontextu ostatních nástrojů programu EUREKA (Network projects,
Umbrellas, Clusters, Eurostars)



Detailní

popis

struktury,

fungování,

rozpočtu

a

hodnocení

projektů

nástroje EUROGIA2020
Prezentace je ke stažení zde.

TŘI CENY 'HORIZON PRIZE' PRO INOVACE V ENERGETICE

Evropská komise vyhlásila tři ceny 'Horizon Prize', které budou uděleny předkladatelům
inovativních řešení v oblasti integrace fotovoltaických systémů do historických budov, využití
obnovitelné energie v nemocnicích a v oblasti vývoje produktů, které napomohou snížit emise
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opětovným využitím oxidu uhličitého (CO2). Celkově bylo na tyto tři ceny vyčleněno 3.25 milionu
eur. Další informace, uzávěrky a pravidla účasti naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

–

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

INTELIGENTNÍ,

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA
2016 INFORMAČNÍ DEN H2020 SC4 (DOPRAVA)


Kdy: 28. 9. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 28. 9. 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den k výzvám společenské výzvy
4 (Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava) pro projektové návrhy v rámci pracovního
programu 2016–2017. V odpolední části se bude konat partnerská burza. Registrace je povinná
pro každou část zvlášť. Další informace a registrační formuláře naleznete zde.

INFORMAČNÍ DEN H2020 PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU


Kdy: 14. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Informační den pro výzvy 2017 programu Horizont 2020 v oblasti Partnerství veřejného
a soukromého sektoru (Public-Private Partnerships – PPPs) se koná 14. října 2016 v Bruselu.
Informační den je zaměřen na následující PPP – továrny budoucnosti (Factories of the Future
– FoF), energeticky účinné budovy (Energy–efficient Buildings – EeB), udržitelná zpracovatelská
odvětví (Sustainable Process Industry–SPIRE) a evropská iniciativa pro ekologická vozidla
(European Green Vehicles Initiative – EGVI). Více informací naleznete zde.
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6. INOVAČNÍ DNY SESAR


Kdy: 8. 11. 2016 – 10. 11. 2016



Kde: Delft, Nizozemí

Ve dnech 8. – 10. 11. 2016 pořádá společný podnik SESAR inovační dny v nizozemském Delftu.
Cílem akce je šíření výsledků výzkumného programu (konkrétně pracovního programu
E: dlouhodobý a inovativní výzkum a programu SESAR 2020). Uzávěrka pro předkládání
příspěvků je 12. 9. 2016. Další informace o akci a o výzvě k předkládání návrhů příspěvků
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
INFORMAČNÍ DEN SC5 – VÝZVY PRO ROK 2017


Kdy: 14. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 14. září 2016 pořádá Evropská komise Informační den prioritní oblasti SC5 (Změna klimatu,
životní prostředí a využívání zdrojů a surovin) na téma výzev pro rok 2017, které budou spuštěny
na podzim 2016. Paralelní sekce budou zaměřeny na následující témata: Nature–based solutions
& Cultural heritage for sustainable growth, Climate services & decarbonisation, The Arctic
dimension & earth observation, Raw Materials a Circular economy. Součástí informačního dne je
i partnerská burza. Více informací naleznete zde. Registrace zde.

BELMONT FORUM: FINANCOVÁNÍ VĚDY S OHLEDEM NA VÝZVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN


Kdy: 30. 11. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 30. 11. 2016 pořádá Belmont fórum v Bruselu informační den o financování vědy s ohledem
na výzvu globálních změn životního prostředí. Belmont fórum je partnerství podporovatelů
výzkumu globálních změn životního prostředí. Cílem je zjistit, jak zvýšit dopad tohoto výzkumu
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a jak rozšířit síť spolupráce s mezinárodní vědou a vývojem, tak aby se dosáhlo cílů dohody
o klimatických změnách z Paříže. Belmont fóru spolupředsedá Generální ředitelství pro výzkum
a inovace Evropské komise (Directorate General for Research and Innovation, DG RTD) a Sao
Paolo Research Foundation (FAPESP). Více informací naleznete zde a zde.

JPI CLIMATE : REVIDOVANÁ STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

Iniciativa společného programování v oblasti klimatu (Joint Programming Initiative – JPI Climate)
zveřejnila revidovanou verzi Strategické výzkumné a inovační agendy (Strategic Research and
Innovation Agenda – SRIA), která bude určovat hlavní aktivity JPI Climate v letech 2016 až 2025.
JPI Climate je evropská mezivládní organizace, která koordinuje nadnárodní výzkumné činnosti
souvisejícími s klimatem. SRIA stanovuje tři hlavní výzvy a jeden strategický mechanismus, které
jsou

společně

určeny

pro

rozvoj

a

podporu

vynikajícího,

inovativního,

relevantního

a informativního výzkumu v oblasti klimatu. SRIA si můžete stáhnout zde.

ZÁZNAM Z AKCE : CIRCULAR ECONOMY FOR A NEW AGRICULTURE

Kancelář CZELO se 21. června 2016 účastnila semináře Circular Economy for a new Agriculture.
Záznam z akce naleznete zde a prezentace zde.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA V OBLASTI SUROVIN

Evropská komise zveřejnila první hodnotící zprávu v oblasti surovin (Raw Materials Scoreboard)
připravenou Společným výzkumným střediskem (Joint Research Centre – JRC). Hodnotící zpráva
poskytuje ucelený soubor ukazatelů zaměřených na primární a druhotné suroviny. Zdůrazňuje
potřebu řešit rostoucí nedostatek dovedností, potřeby inovovat a závislost na dovozu. Hodnotící
zpráva v oblasti surovin je iniciativou Evropského inovačního partnerství pro suroviny a je ke
stažení zde.
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VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ PROGRAMU LIFE

Evropská komise (DG ENVI) spustila konzultaci k programu pro životní prostředí a změnu klimatu
LIFE s cílem získat zpětnou vazbu ohledně implementace a dosavadních výsledků. Konzultace
bude probíhat do 9. 9. 2016. Více informací naleznete zde. Formulář konzultace je ke stažení
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ – SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
SEMINÁŘ „FAIR AND SUSTAINABLE TAXATION IN THE EU“


Kdy: 25. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Seminář „Fair and Sustainable Taxation in the EU“ je zaměřen na nejnovější vědecké poznatky
v oblasti společného konsolidovaného základu daně (Common Consolidated Corporate Tax Base
– CCCTB), udržitelného výběru daní, definici rovného, sociálně a environmentálně udržitelného
zdanění a další témata a je organizován v rámci výzkumného projektu FairTax. Cílem projektu je
poskytnout politickým činitelům zejména na evropské úrovni vodítko, jak udržitelné a spravedlivé
je současné zdanění a jakým směrem by se mělo dále vyvíjet. Seminář poskytuje příležitost pro
diskuzi o tvorbě udržitelného evropského daňového systému v budoucnu. Registrace je otevřena
do 7. října 2016. Více informací naleznete zde.

DOPORUČENÍ EXPERTNÍ PORADNÍ SKUPINY PRO SC6 K PRACOVNÍMU PROGRAMU 2018–2020

Expertní poradní skupina pro Společenskou výzvu Evropa v měnícím se světě – inkluzivní
a reflektivní společnosti (SC6) poskytuje poradenství Evropské komisi v oblasti příslušných
vědeckých, technologických a inovačních priorit týkajících se všech činností v rámci SC6.
Zveřejněná doporučení pro pracovní program 2018 – 2020 programu Horizont 2020 jsou
zaměřena na tři hlavní témata: migrace; lidská a sociální dynamika čtvrté průmyslové revoluce;
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a správa pro budoucnost a dále dokument identifikuje pět průřezových témat. Dokument je ke
stažení zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

–

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

ZABEZPEČENÉ

SPOLEČNOSTI – OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
SEMINÁŘ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ PRO OBRANNÝ SEKTOR


Kdy: 8. 9. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Dne 8. 9. 2016 pořádá Evropská komise (DG GROWTH) v Bruselu seminář pro zainteresované
subjekty. Cílem akce je diskuse mezi zainteresovanými subjekty a odborníky z obranného sektoru
ohledně toho, jak podpořit rozvoj dovedností, které umožní Evropě konkurovat v oblasti
špičkových technologií v globálním měřítku. Obranný sektor je jeden ze sektorů zapojených do
pilotních projektů, které mají podporovat rozvoj dovedností odpovídajících potřebám vznikajících
průmyslových odvětví. Registrace bude otevřená do 16. 8. 2016. Další informace naleznete zde.

6. INOVAČNÍ DNY SESAR


Kdy: 8. 11. 2016 – 10. 11. 2016



Kde: Delft, Nizozemí

Ve dnech 8. – 10. 11. 2016 pořádá společný podnik SESAR inovační dny v nizozemském Delftu.
Cílem akce je šíření výsledků výzkumného programu (konkrétně pracovního programu
E: dlouhodobý a inovativní výzkum a programu SESAR 2020). Uzávěrka pro předkládání
příspěvků je 12. 9. 2016. Další informace o akci a o výzvě k předkládání návrhů příspěvků
naleznete zde.
EVROPSKÁ KOMISE ZAHÁJILA PPP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
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Dne 5. 7 2016 podepsala Evropská komise dohodu s průmyslem o partnerství veřejného
a soukromého sektoru (PPP), jehož cílem je čelit kybernetickým hrozbám a posílit
konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti. EU přispěje 450 miliony eur z pilířů LEIT
a SC7 programu H2020. Ze strany průmyslu, který je zastoupený prostřednictvím Evropské
organizace pro kybernetickou bezpečnost, se do roku 2020 očekávají dodatečné investice ve výši
1.35 bilionu eur. PPP bude mít vliv na podobu částí nadcházejícího pracovního programu
souvisejících s kybernetickou bezpečností, nicméně, výzvy budou nadále otevřené pro všechny
subjekty způsobilé pro program H2020. PPP připravilo strategickou agendu pro výzkum
a inovace, mezi jejíž hlavní priority patří bezpečnost dat, ochrana IKT infrastruktur a služby
v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tisková zpráva je dostupná zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K PROGRAMU „PREVENCE , PŘIPRAVENOST A ZVLÁDÁNÍ NÁSLEDKŮ
TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ A JINÝCH RIZIK SPOJENÝCH S BEZPEČNOSTÍ “

(CIPS)

Evropská komise (DG HOME) spustila konzultaci k programu CIPS s cílem získat názory ohledně
dopadů akcí spolufinancovaných tímto programem v období 2007–2013 a vyhodnotit jejich
přidanou hodnotu. Program CIPS byl spuštěn pro období 2007–2013 jako jeden ze dvou
programů v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ a týká se bezpečnostní
problematiky včetně zajištění ochrany v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Konzultace
bude probíhat do 13. 10. 2016. Další informace jsou dostupné zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE K PROGRAMU „PREVENCE A BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI“ (ISEC)

Evropská komise (DG HOME) spustila konzultaci k programu ISEC s cílem získat názory ohledně
dopadů akcí spolufinancovaných tímto programem v období 2007–2013 a vyhodnotit jejich
přidanou hodnotu. Program ISEC byl spuštěn pro období 2007–2013 jako jeden ze dvou
programů v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ a podporoval investice
zaměřené na aktivity v oblasti bezpečnosti včetně vývoje a transferu technologií a metodologie.
Konzultace bude probíhat do 13. 10. 2016. Další informace jsou dostupné zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC
VÝROČNÍ KONFERENCE JRC „HUMAN CAPITAL FOR TERRITORIAL GROWTH “


Kdy: 11. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Výroční konference Společného výzkumného střediska (Joint Research Center – JRC) „Human
capital for territorial growth“ se zaměří v roce 2016 na téma vlivu lidského kapitálu na rozvoj
a prosperitu regionů a měst. Konference se koná v rámci 14. Evropský týden regionů a měst.
Registrace je možná zde a více informací naleznete zde.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JRC 2015

Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo výroční zprávu o svých
aktivitách za rok 2015. Dokument poskytuje přehled výzkumných aktivit podporujících významné
politiky EU v daném roce. Výroční zpráva je dostupná zde.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA V OBLASTI SUROVIN

Evropská komise zveřejnila první hodnotící zprávu v oblasti surovin (Raw Materials Scoreboard)
připravenou Společným výzkumným střediskem (Joint Research Centre – JRC). Hodnotící zpráva
poskytuje ucelený soubor ukazatelů zaměřených na primární a druhotné suroviny. Zdůrazňuje
potřebu řešit rostoucí nedostatek dovedností, potřeby inovovat a závislost na dovozu. Hodnotící
zpráva v oblasti surovin je iniciativou Evropského inovačního partnerství pro suroviny a je ke
stažení zde.
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HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
THE BUSINESS BOOSTER 2016


Kdy: 23. 11. 2016 – 24. 11. 2016



Kde: Barcelona (Španělsko)

Znalostní a inovační společenství (KIC) InnoEnergy Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT) pořádá ve dnech 23. – 24. listopadu 2016 v Barceloně dvoudenní mezinárodní akci
zaměřenou na inovace a networking „The Business Booster 2016“. TBB.2016 s názvem „Creating
the future of sustainable energy today“ se zaměřuje na témata energetické účinnosti,
obnovitelných zdrojů, skladování energie, chytrých měst a budov a další. Pro podniky představuje
příležitost, jak se představit potenciálním investorům. Více informací včetně registrace naleznete
zde.
EIT DIGITAL – ODBORNÉ KURZY

Odborná

škola

znalostního

a

inovačního

společenství

(KIC)

Evropského

inovačního

a technologického institutu EIT Digital zveřejnila podzimní termíny svých odborných školících
kurzů. Kurzy jsou složeny z online lekcí a osobní účasti přímo na místě. Kurzy jsou zaměřeny na
následující témata: Architecting for Business Value, Cloud Security, Data Analytics for Health,
Data Scientist for Smart Buildings, Data Scientist for Smart Energy Systems, eHealth Principles in
Practice, Mastering Variant Complexity, Security & Privacy for Big Data, Survey of Data Science
and eHealth a System Architecture for the Internet of Things. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
WEBINÁŘ : PREZENTACE SLUŽEB EU IPR HELPDESK
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Kdy: 7. 9. 2016 10:30 – 11:15



Kde: webinář

Webinář zaměřený na prezentaci služeb Evropské IPR Helpdesk představí služby v oblasti práv
duševního vlastnictví poskytované touto službou účastníkům v programu Horizont 2020. Oblast
práv k duševnímu vlastnictví (IPR) v Horizontu 2020 zahrnuje úpravu: stávajících znalostí,
projektových výsledků a otevřeného přístupu (Open Access). Více informací naleznete zde.

SEMINÁŘ REMAT (RESEARCH MANAGEMENT TRAINING) PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDCE


Kdy: 19. 9. 2016 – 20. 9. 2016



Kde: Hamburk (Německo)

Ve dnech 19. až 20. září 2016 pořádá německá společnost TuTech Innovations v Hamburku
seminář ReMaT (Research Management Training). Seminář v angličtině je určen začínajícím
vědcům (doktorandům od 2. ročníku dále) technických oborů a přírodních věd. Program je
zaměřen na propojování vědy s podnikatelskou sférou, metodiku získávání grantových projektů,
autorská práva a management interdisciplinárních výzkumných projektů. Cílem akce je také
navázání kontaktů mezi evropskými vědci, proto je vítána účast mladých vědců z co nejvyššího
počtu zemí. Seminář je zpoplatněn (500 € bez DPH). Podrobnější informace a odkaz na registraci
naleznete zde.
REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K HRS4R (CZ A SK)


Kdy: 24. 1. 2017



Kde: Brno (ČR)

Dne 24. 1. 2016 pořádá Evropská komise v Brně regionální seminář na téma principy Charty
a Kodexu pro výzkumné pracovníky a jejich implementace prostřednictvím strategie 'Human
Resources Strategy for researchers' (HRS4R). Akce bude zaměřena výhradně na české
a slovenské výzkumné instituce a organizace poskytující financování. Další informace a registrační
formulář naleznete zde.

POZMĚNĚNÁ MODELOVÁ GRANTOVÁ DOHODA PROGRAMU HORIZONT 2020
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Evropská komise zveřejnila pozměněnou modelovou grantovou dohodu. Nová verze obsahuje
opravy a nová pravidla, která mohou být zpětně uplatněna pro dohody podepsané na základě
přechozí verze. Grantová dohoda je ke stažení na Portálu účastníka v sekci 'Reference
Documents'. Přehled změn je dostupný zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EUREKA
PREZENTACE EUROGIA2020 (EUREKA CLUSTER )

Na měsíčním setkání IGLO Open dne 5. 7. 2016 představila Nil Atmaca, (vrchní tajemnice pro
záležitosti

EU

klastru

EUROGIA2020)

klastr

programu

EUREKA

pro

nízkouhlíkové

technologie EUROGIA2020. Připomněla také, že předsednictví EUREKA se od 1. 7. 2016 ujalo
Španělsko.
Prezentace obsahuje:


Stručný úvod do fungování a cílů programu EUREKA



Klastr EUROGIA2020 v kontextu ostatních nástrojů programu EUREKA (Network projects,
Umbrellas, Clusters, Eurostars)



Detailní

popis

struktury,

fungování,

rozpočtu

a

hodnocení

projektů

nástroje EUROGIA2020
Prezentace je ke stažení zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
VÝSLEDKY VEŘEJNÉ KONZULTACE EU O PROGRAMU MODERNIZACE VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

Evropská komise zveřejnila zprávu, která poskytuje přehled hlavních bodů veřejné konzultace
o programu modernizace EU v oblasti systémů vyššího vzdělávání. Výsledky konzultace jsou
základem konkrétních iniciativ týkajících se vysokého školství především akčního plánu dovedností
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pro Evropu (Skills Agenda for Europe) a budou udávat směr budoucí strategii EU pro modernizaci
vysokoškolského vzdělávání. Dokument je dostupný ke stažení zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / EURATOM
UKRAJINA SE PŘIPOJILA K EURATOMU

Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o přidružení Ukrajiny k programu pro výzkum
a vzdělávání Euratom dne 27. června 2016. Nová dohoda přichází rok poté, co se Ukrajina stala
přidruženou zemí k programu Horizont 2020. Dohoda o přidružení bude muset ještě být
ratifikována ukrajinským parlamentem. Ukrajinské právnické osoby se již budou moci účastnit ve
výzvách programu Euratom financovaných v rámci rozpočtu 2016 a 2017, protože přidružení se
vztahuje na období 2014–2018. Více informací naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ
VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ PROGRAMU LIFE

Evropská komise (DG ENVI) spustila konzultaci k programu pro životní prostředí a změnu klimatu
LIFE s cílem získat zpětnou vazbu ohledně implementace a dosavadních výsledků. Konzultace
bude probíhat do 9. 9. 2016. Více informací naleznete zde. Formulář konzultace je ke stažení
zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ
VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ MNOHOSTRANNÉ VĚDECKOTECHNICKÉ
SPOLUPRÁCE V

PODUNAJSKÉM REGIONU
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Výzva mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu je zaměřena na
podporu projektové spolupráce mezi těmito zeměmi: Rakousko, Česká republika, Srbsko
a Slovenská republika. Cílem výzvy je zvýšení mobility výzkumných pracovníků v rámci
společných výzkumných projektů; rozvoj kapacit v regionu a přeshraniční spolupráce. Výzva je
otevřena pro všechny vědecké obory a tematické oblasti. Uzávěrka pro je 30. září 2016. Více
informací naleznete zde.

VÝZVA ČESKO – NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM CZ09

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprostředkovatel Česko-norského výzkumného
programu CZ09 vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro
bilaterální spolupráci v rámci Finančního mechanismu Norska 2009–2014. Fond v Česko-norském
výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci
a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti. Více informací naleznete
zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / MÍSTA, STIPENDIA, STÁŽE / ZAHRANIČÍ
VÝZVA POSTGRADUÁLNÍHO VÝMĚNNÉHO PROGRAMU INTERTALENTUM

Postgraduální výměnný program InterTalentum (MSCA-COFUND program realizovaný Autonomní
univerzitou v Madridu) vyhlásil první výzvu k předkládání návrhů. V nabídce je celkově 18 míst na
dvouleté období pro držitele PhD titulů, kteří splňují podmínku mobility programu MSCA. Výzva se
týká 4 oblastí výzkumu: biologie a biomedicína; nanověda, nanotechnologie a vyspělé materiály;
teoretická fyzika, informatika a matematika a společenské, právní a humanitní vědy. Uzávěrka je
30. 9. 2016. Další informace naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
KONFERENCE FOOD 2030: RESEARCH & INNOVATION FOR TOMORROW'S NUTRITION & FOOD
SYSTEMS


Kdy: 12. 10. 2016 – 13. 10. 2016

33

8. číslo, ročník 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) a Generální ředitelství pro
zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) organizují ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu
konferenci FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow's Nutrition & Food Systems.
Konference FOOD 2030 poskytne platformu pro dialog zaměřený na vytvoření ucelené výzkumné
a inovační politiky pro oblasti potravin a bezpečné výživy. Více informací o akci naleznete zde.

OPPORTUNITY NOW : EUROPE 'S MISSION TO INNOVATE (ZPRÁVA O EVROPSKÉ POLITICE
INOVACÍ,

R. MADELIN)

Dne 5. července uveřejnil vrchní poradce předsedy EK pro inovace Robert Madelin svou zprávu
o evropské politice inovací. Zpráva (review) Opportunity now: Europe's mission to innovate
zdůrazňuje především klíčový význam inovací a inovativního přístupu v oblasti veřejné správy,
a to nejen na evropské, ale také na národních úrovních. "We cannot build Europe 2.0

with Government 1.0. ..." Evropa musí být pružnější, odvážnější a ochotna podstupovat
rizika, aby se mohla svobodněji a udržitelně rozvíjet a realizovat pokrok.
E-kniha v plném znění je zdarma ke stažení zde.
Shrnutí (Strategy note) EPSC (European Political Strategy Centre) zde.
Osobní závěry R. Madelina zde.
VÝROČNÍ ZPRÁVA JRC 2015

Společné výzkumné středisko EK (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo výroční zprávu o svých
aktivitách za rok 2015. Dokument poskytuje přehled výzkumných aktivit podporujících významné
politiky EU v daném roce. Výroční zpráva je dostupná zde.
VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU STÁT SE ČLENEM SKUPINY NA VYSOKÉ ÚROVNI KE STŘEDNĚDOBÉMU
HODNOCENÍ

H2020

Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu stát se členem skupiny na vysoké úrovni
k maximalizaci dopadů programů pro výzkum a inovace EU, která vznikne v souvislosti se
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střednědobým hodnocením programu Horizont 2020. Zájemci z řad odborníků mohou vyjádřit
zájem do 9. září 2016. Skupina má mít 12 členů a fungovat by měla od ledna 2017 po dobu šesti
měsíců. Další informace naleznete zde.

PENZIJNÍ FOND RESAVER

Dne 14. 7. 2016 byl založen celoevropský penzijní fond na podporu mobility výzkumných
pracovníků podpisem tří zakládajících členů konsorcia RESAVER (Retirement Savings Vehicle for
European Research Institutions): Středoevropská univerzita v Budapešti, Středoevropské
konsorcium výzkumné infrastruktury (CERIC-ERIC), výzkumné centrum Elettra – Sincrotrone
Trieste.
Iniciativa RESAVER je Evropskou komisí podpořena prostřednictvím programu Horizont 2020.
Cílem je vytvořit produkt, který umožní výzkumným pracovníkům zůstat členy stejného penzijního
fondu bez ohledu na jejich mobilitu nebo změnu pracovního místa a poskytne výzkumným
organizacím a jejich zaměstnancům penzijní plány na míru.

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2016

Evropská komise Generální ředitelství Růst (DG GROWTH) zveřejnila European Innovation
Scoreboard 2016. Průzkumu srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU pro tento
rok. EU i nadále drží krok s globálními lídry v oblasti inovací. Očekává se, že v průběhu
následujících dvou let bude inovační výkonnost v EU růst. Nejrychleji rostoucími inovátory jsou
Lotyšsko, Malta, Litva, Nizozemsko a Spojené království. Více informací naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : EUROPEAN INNOVATION COUNCIL CALL FOR IDEAS

Dne 13. července 2016 se v Bruselu konal workshop s názvem „European Innovation Council Call
for Ideas: what was said, and where we could go from here“. Akce se konala v návaznosti na
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výzvu „Call for ideason EIC“, jejíž výstupy byly zveřejněny v červnu. Záznam z akce vypracovaný
Kanceláří CZELO naleznete zde.

POLITIKA

VAVAI

/

EVROPSKÝ

VÝZKUMNÝ

PROSTOR

/

MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE
BELMONT FÓRUM: FINANCOVÁNÍ VĚDY S OHLEDEM NA VÝZVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN


Kdy: 30. 11. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 30. 11. 2016 pořádá Belmont fórum v Bruselu informační den o financování vědy s ohledem
na výzvu globálních změn životního prostředí. Belmont fórum je partnerství podporovatelů
výzkumu globálních změn životního prostředí. Cílem je zjistit, jak zvýšit dopad tohoto výzkumu
a jak rozšířit síť spolupráce s mezinárodní vědou a vývojem, tak aby se dosáhlo cílů dohody
o klimatických změnách z Paříže. Belmont fóru spolupředsedá Generální ředitelství pro výzkum
a inovace Evropské komise (Directorate General for Research and Innovation, DG RTD) a Sao
Paolo Research Foundation (FAPESP). Více informací naleznete zde a zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MOBILITA A LIDSKÉ
ZDROJE
SEMINÁŘ REMAT (RESEARCH MANAGEMENT TRAINING) PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDCE


Kdy: 19. 9. 2016 – 20. 9. 2016



Kde: Hamburk (Německo)

Ve dnech 19. až 20. září 2016 pořádá německá společnost TuTech Innovations v Hamburku
seminář ReMaT (Research Management Training). Seminář v angličtině je určen začínajícím
vědcům (doktorandům od 2. ročníku dále) technických oborů a přírodních věd. Program je
zaměřen na propojování vědy s podnikatelskou sférou, metodiku získávání grantových projektů,

36

8. číslo, ročník 2016

autorská práva a management interdisciplinárních výzkumných projektů. Cílem akce je také
navázání kontaktů mezi evropskými vědci, proto je vítána účast mladých vědců z co nejvyššího
počtu zemí. Seminář je zpoplatněn (500 € bez DPH). Podrobnější informace a odkaz na registraci
naleznete zde.

VÝROČNÍ KONFERENCE JRC „HUMAN CAPITAL FOR TERRITORIAL GROWTH “


Kdy: 11. 10. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Výroční konference Společného výzkumného střediska (Joint Research Center – JRC) „Human
capital for territorial growth“ se zaměří v roce 2016 na téma vlivu lidského kapitálu na rozvoj
a prosperitu regionů a měst. Konference se koná v rámci 14. Evropský týden regionů a měst.
Registrace je možná zde a více informací naleznete zde.

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ MNOHOSTRANNÉ VĚDECKOTECHNICKÉ
SPOLUPRÁCE V

PODUNAJSKÉM REGIONU

Výzva mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu je zaměřena na
podporu projektové spolupráce mezi těmito zeměmi: Rakousko, Česká republika, Srbsko
a Slovenská republika. Cílem výzvy je zvýšení mobility výzkumných pracovníků v rámci
společných výzkumných projektů; rozvoj kapacit v regionu a přeshraniční spolupráce. Výzva je
otevřena pro všechny vědecké obory a tematické oblasti. Uzávěrka pro je 30. září 2016. Více
informací naleznete zde.

BRATISLAVSKÁ DEKLARACE MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ

Dne 19. 7. 2016 byla v rámci slovenského předsednictví v Radě EU zveřejněna Bratislavská
deklarace mladých výzkumníků. Prostřednictvím této iniciativy vyzývají mladí výzkumníci členské
státy a Evropskou komisi, aby vzaly v potaz specifickou roli mladých výzkumníků.
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Za problematické oblasti označuje deklarace např. pracovní příležitosti, stabilitu pracovních pozic,
nedostatečnou důvěru v mladé výzkumníky, pracovní mobilitu, otázky etiky a další. Dokument je
dostupný zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ
JPI CLIMATE : REVIDOVANÁ STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

Iniciativa společného programování v oblasti klimatu (Joint Programming Initiative – JPI Climate)
zveřejnila revidovanou verzi Strategické výzkumné a inovační agendy (Strategic Research and
Innovation Agenda – SRIA), která bude určovat hlavní aktivity JPI Climate v letech 2016 až 2025.
JPI Climate je evropská mezivládní organizace, která koordinuje nadnárodní výzkumné činnosti
souvisejícími s klimatem. SRIA stanovuje tři hlavní výzvy a jeden strategický mechanismus, které
jsou

společně

určeny

pro

rozvoj

a

podporu

vynikajícího,

inovativního,

relevantního

a informativního výzkumu v oblasti klimatu. SRIA si můžete stáhnout zde.
VEŘEJNÁ KONZULTACE KE SPOLEČNÉMU PROGRAMOVÁNÍ V OBLASTI METROLOGIE (EMPR
A

EMPIR)

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k iniciativám společného programování v oblasti
metrologie: jedná se o program EMRP a jeho nástupce EMPIR. Konzultace je příležitostí
poskytnout zpětnou vazbu ohledně pokroku evropského systému výzkumu metrologie a jejím
cílem je identifikovat jeho kritické body a nalézt způsob, jak na ně reagovat. Konzultace bude
probíhat do 7. října 2016.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA V OBLASTI SUROVIN
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Evropská komise zveřejnila první hodnotící zprávu v oblasti surovin (Raw Materials Scoreboard)
připravenou Společným výzkumným střediskem (Joint Research Centre – JRC). Hodnotící zpráva
poskytuje ucelený soubor ukazatelů zaměřených na primární a druhotné suroviny. Zdůrazňuje
potřebu řešit rostoucí nedostatek dovedností, potřeby inovovat a závislost na dovozu. Hodnotící
zpráva v oblasti surovin je iniciativou Evropského inovačního partnerství pro suroviny a je ke
stažení zde.

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