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FULLBRIGHTOVA STIPENDIA – NABÍDKA

Stipendium pro vědce a přednášející. Stipendium podporuje
vysílání českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA,
aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru
vyjma klinické medicíny

Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého
jazyka,

případně

literatury,

lingvistiky

apod.,

pokud

získají

pozvání

z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká stran a
požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.
Z americké strany je program administrován organizací Council for International Exchange of
Scholars.
Core Fulbright Non-US Scholars Program [1]
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Stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Délka
pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném
akademickém roce.
Stipendisté doprovázení rodinnými příslušníky obdrží zvýšené měsíční stipendium. Zdravotní
pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků však hradí sami.
Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:


České občanství.



Trvalý pobyt v České republice.



Velmi dobrá znalost angličtiny.

POŽADAVKY



Dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent.



Úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost.



Pozvání z americké strany (zvací dopis musí obsahovat data, na která jste do USA
pozváni).



Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška pro toto stipendium má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si
vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se
k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.
Online přihláška [2]
Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.
Termín odevzdání přihlášek je 1. října pro pobyt začínající v průběhu následujícího
akademického roku.
Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají
základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně
dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně
negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou
komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci
schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
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Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity
žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.
Veškeré podrobnosti najdete v sekcích níže:
Základní informace
Obsah grantu
Základní předpoklady [3]
Požadavky
Přihláška
Uzávěrka
Výběrové řízení
Často kladené dotazy
Zdrojové URL: http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0
Odkazy:
[1] http://www.cies.org/vs_scholars/vs_awards/
[2] http://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
[3] http://www.fulbright.cz/#predpoklady
----------------------------------------------------------------------------------------------

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické
obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření
činní

také

v akademickém

a

veřejném

životě

(v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní
samosprávě

apod.).

Stipendium

pro

všechny

obory

(s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
A. juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu
Ph.D.;
B. postdoktorské – pro badatele, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky
přihlášek;

3

9. číslo, ročník 2014

C. seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či
jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením
o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná
a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.
Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je
poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na:
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie
(juniorská kategorie)
a http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0
(postdoktorská a seniorská kategorie).

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2014/2015

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít
pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry
přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam
pro rok 2014/15 bude během léta 2014 umístěn na stránku Fulbrightovy komise:
http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceskerepublice.
Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi
zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na
univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.
V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté
Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat
v případě pozvání, je dostupný na:
http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#dny.
Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního
přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento
americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce
a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na:

4

9. číslo, ročník 2014

http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/.

Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je
ustaven ještě Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA
(v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech: americká studia, antropologie/archeologie, biologie,
ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení
konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový
management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy,
zemědělství, žurnalistika a komunikace. Univerzita či akademické pracoviště v ČR může požádat
o specialistu formulářem „Fulbright Specialist Request Form“ – viz internetová stránka
http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny , kde jsou také další
podrobnosti k programu.
Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu.
Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na
pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na
výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně
o zástupce určitého oboru.

STIPENDIA GROUP OF EIGHT – NABÍDKA

Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro
začínající

evropské

vědecké

pracovníky

k výzkumné činnosti na jedné z partnerských
univerzit v Austrálii.
Stipendium je určeno pro zájemce z 11 evropských zemí včetně České republiky. Stipendium
může dosáhnout výše až 20 000 australských dolarů a je určeno až na 6 měsíců pobytu.
Podmínkou mimo jiné je, že zájemce musí být držitelem titulu Ph.D., od jehož získání však
neuplynulo více než 5 let, musí být mladší 40 let a minimálně půl roku před podáním žádosti musí
být zaměstnán na vysoké škole či ve výzkumné instituci. Předpokladem je, že úspěšný žadatel
bude po návratu na svou domovskou instituci dále spolupracovat s australskými partnery v další
výzkumné činnosti.
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Výzva k podávání návrhů byla otevřena 4. srpna 2014 a bude ukončena 10. října 2014.

Výsledky budou vyhlášeny v prosinci 2014 a stipendia budou udělena nejdříve od února 2015.
Více informací včetně formuláře přihlášky naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-avyvoj/nabidka-stipendii.

SPOLUPRÁCE ŠKOL A STIPENDIA – DZS A EHP CZ07
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou
výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci fondů
EHP a Norských fondů: Program Spolupráce škol a
stipendia (CZO7).

Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP.
Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování
bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou
republikou.
Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny
v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími
institucemi v donorských zemích.
Zprostředkovatelem programu Spolupráce škol a stipendia je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Datum vyhlášení:

26. srpna 2014 15:00

Konečný termín pro podání žádosti:

29. října 2014 15:00

Podrobné informace a pravidla týkající se žadatelů a příjemců jsou uvedeny v Příručce pro
žadatele a příjemce (viz níže).
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V rámci programu Spolupráce škol a stipendia jsou financovány tři typy aktivit:
1. Projekty mobilit a stáže
a. Projekty mobilit
b. Mobilita studentů
c. Mobilita pracovníků ve vzdělávání
2. Projekty institucionální spolupráce
3. Kontaktní semináře a přípravné návštěvy
Oprávnění žadatelé
Oprávněnými žadateli o prostředky z fondů v rámci této výzvy jsou:
1. Projekty mobility a stáže

a. Projekty mobilit
- Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají
zájem navázat projektovou spolupráci s oprávněnými institucemi v Norsku, na Islandu nebo
v Lichtenštějnsku.

b. Individuální stáže pro studenty

- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu
do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.
- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, kteří mají
zájem uskutečnit mobilitu do České republiky.
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- Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají
zájem uskutečnit mobilitu do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.

- Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo
v Lichtenštejnsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České republiky.

2. Projekty institucionální spolupráce

- Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají
zájem navázat projektovou spolupráci s institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku
Všichni žadatelé musejí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v kapitole 9 Příručky pro žadatele
a příjemce s názvem Výběrové řízení.
Text výzvy je ke stažení zde:
Text Výzvy 2014B v Čj
Text Výzvy 2014B v Aj
Příručka pro žadatele je ke stažení zde:
Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Čj
Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Aj
Přílohy k žádostem – formuláře ke stažení
Letter of Recommendation
Letter of Intent
Letter of Acceptance_education sector staff
Letter of Acceptance_student mobility
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Odkaz na dokumentaci k programu Norských fondů a fondů EHP v anglickém jazyce:
http://www.eeagrants.com/

V případě dotazů se prosím obracejte na kontakty uvedené zde.

STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ – DVOUSTRANNÉ DOHODY

Ministerstvo

školství,

mládeže

a

tělovýchovy

zveřejňuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí
podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní
dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám,
resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).
Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti
včetně postupu podávání žádostí MŠMT publikuje prostřednictvím Akademické informační agentury
(AIA): www.zahranici-stipendium.cz.
V dohodě se zahraničními partnery již byly vyhlášeny nabídky stipendijních pobytů, resp. předběžné
informace o budoucích nabídkách pobytů, v těchto zemích:

ALBANIE_2015.pdf

JAPONSKO_2015.pdf

RUMUNSKO_2015.pdf

ARGENTINA_2015.pdf

KLDR_2015.pdf

RUSKO_2015.pdf

LITVA_2015.pdf

RECKO_2015.pdf

BELGIE_VALONSKO_2015.pdf
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BULHARSKO_2015.pdf

LOTYSSKO_2015.pdf

SRN_BAVORSKO_2015.pdf

CINA_2015.pdf

MADARSKO_2015.pdf

SRN_DAAD_2015.pdf

EGYPT_2015.pdf

MAKEDONIE_2015.pdf

SRN_MUMMERT_2015.pdf

ESTONSKO_2015.pdf

MONGOLSKO_2015.pdf

SVYCARSKO_2015.pdf

FRANCIE_2015.pdf

POLSKO_2015.pdf

UKRAJINA_2015.pdf

ITALIE_2015.pdf

PORTUGALSKO_2015.pdf

VIETNAM_2015.pdf

RAKOUSKOIZRAEL_2015.pdf

AKTION_2015.pdf

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce
stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční
partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2015/2016.
Podrobné podmínky (délka a typ pobytu, počet stipendijních míst, požadavky na akademickou
kvalifikaci atd.) vycházejí z příslušných mezinárodních smluv.
Všichni zájemci a zájemkyně by se měli současně seznámit s obecnými podmínkami podávání
žádostí o stipendia, které jsou publikovány na:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberovarizeni/. On-line formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" (dále jen "přihláška") spolu
s detailními instrukcemi k jeho odevzdání je k dispozici na: http://www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/#Podani_Navrhu_na_vyslani.
Za řádně

podanou

přihlášku

se

považuje

jen vytištěný

formulář

opatřený

vlastnoručním podpisem uchazeče/uchazečky a doporučením příslušné veřejné vysoké školy
(razítko, datum a podpis zodpovědného pracovníka/pracovnice). K přihlášce musí být zároveň
přiloženy požadované přílohy uvedené ve vyhlášení nabídky pobytu v konkrétní zemi a celá
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dokumentace musí být odevzdána ve stanoveném termínu na určené místo (viz podrobné informace o
nabídkách pobytů v jednotlivých zemích).
Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP jsou
k dispozici na stránkách Centra mezistátních úhrad na www.cmu.cz.
Na stránkách AIA jsou k dispozici rovněž informace o možnostech studia v zahraničí na vlastní
náklady a stipendiích, která poskytují jednotlivé zahraniční univerzity nebo nadace mimo rámec
mezivládní spolupráce.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 8. až 15. 9. 2014 byly
vyhlášeny nové výzvy v programu
Horizont 2020.
Výzvy H2020 v kompletním přehledu

zde.

Horizont 2020
o Část I: Vynikající věda
 Budoucí a vznikající technologie
 Výzkumné infrastruktury
o Část II: Vedoucí postavení v průmyslu
 Základní a průmyslové technologie
 Inovace v malých a středních podnicích (MSP)
 Část III: Společenské výzvy
 Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 Finanční otázky, IPR a řízení projektů
o Další programy a nástroje
 COSME
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Vzdělávání, Erasmus+
Výzvy, nabídky spolupráce, stáže
 Výzvy
 Ostatní
 Spolupráce v projektech
 Místa, stipendia, stáže
 Zahraničí
Politika VaVaI
 Česká republika
 Evropská politika výzkumu
 Evropský výzkumný prostor
 Mezinárodní spolupráce
 Transfer znalostí
 Open Access
 Další evropské iniciativy
 Evropské technologické platformy


o

o

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE
BRAIN-FETS 2014


Kdy: 16. 10. 2014–17. 10. 2014



Kde: Janov (Itálie)

Ve dnech 16.–17. října 2014 se v italském Janově uskuteční specializovaný workshop v oblasti
neurovědních vznikajících technologií. Akce, kterou spolupořádá několik projektů financovaných
z prostředků EK, má za cíl podpořit komunitu ICT, neurotechnologií a počítačových nových
technologií v oblasti FET (Future and Emerging Technologies). Více informací o semináři, včetně
programu a registrace, naleznete pod odkazem zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
KONFERENCE K VÝZKUMNÝM INFRASTRUKTURÁM V EVROPĚ


Kdy: 24. 9. 2014–25. 9. 2014



Kde: Terst (Itálie)

Konference nazvaná „The evolving landscape of Research Infrastructures in Europe” (ELRI) se
koná v průběhu italského předsednictví v Radě EU a proběhne ve dnech 24.–25. září 2014
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v italském Terstu. Naváže na diskuse na evropské úrovni i na úrovních národních, a zvláště se
zaměří na problematiku vybudování efektivního evropského systému infrastruktur: výběr těch
nejlepších a nejpotřebnějších, jejich fungování na základě dokonalého hodnotícího systému
založeného na excelenci a zajištění dlouhodobější udržitelnosti. Vše toto vyžaduje, aby Evropa
používala synergie dostupných zdrojů, nastavila správné daňové a právní prostředí a zajistila
potřebné lidské zdroje. Mezi řečníky jsou manažeři výzkumných infrastruktur, státní úředníci
a zástupci sdružení a vládních agentur. Na konferenci naváže akce ESFRI, na které bude
představena aktualizovaná Cestovní mapa 2016. Další informace jsou zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / ZÁKLADNÍ
A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LET´S 2014


Kdy: 29. 9. 2014–1.10.2014



Kde: Boloň (Itálie)

LET´S 2014 (Leading Enabling Technologies for Societal Challenges) je mezinárodní konference,
která proběhne v rámci italského předsednictví v Radě EU ve dnech 29. září až 1. října 2014
v italské Boloni. Cílem akce je debatovat o úloze klíčových průmyslových technologií
identifikovaných v Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Zvláště se zaměří
na výhledy v oblasti nanotechnologií, vyspělých materiálů, vyspělé výroby, zpracování
a biotechnologie. Poukáže rovněž na způsoby, jakými by měl být průmyslový sektor schopen
systematicky integrovat kreativitu, kulturu, znalosti a konkurenceschopnost. Detaily jsou zde.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K INFORMATICE A APLIKACÍM (ICIA2014)


Kdy: 8. 10. 2014–10. 10. 2014



Kde: Kuala Terengganu (Malajsie)

Třetí ročník Mezinárodní konference k informatice a aplikacím (Third International Conference on
Informatics & Applications, ICIA2014) se koná ve dnech 8.–10. října 2014 v malajském městě
Kuala Terengganu. Hlavním cílem akce je poskytnout odborníkům, technikům, akademikům,
vědcům a výzkumným pracovníkům z celého světa prostor k představení výsledků svých
výzkumných aktivit v oblasti výpočetních věd, inženýrství a informačních technologií. Další
informace o akci jsou dostupné zde.
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INFORMAČNÍ DEN K VÝZKUMNÝM PPPS


Kdy: 21. 10. 2014



Kde: Brusel

V Bruselu se dne 21. října 2014 uskuteční informační den k výzkumným partnerstvím veřejného
a soukromého sektoru (PPPs), a to k Továrnám budoucnosti (FoF), Energeticky účinným
budovám (EeB), Zeleným vozidlům (GV) a Udržitelnému zpracovatelskému průmyslu (SPIRE).
Cílem je poskytnout výzkumné komunitě přehled probíhajících aktivit, podpořit přípravu návrhů
do výzev 2015 a nabídnout prostor k networkingu. Další informace naleznete zde.

EUROPEAN SPACE SOLUTIONS


Kdy: 27. 1. 2015 až 28. 1. 2015



Kde: Brusel

Ve dnech 27. a 28. ledna 2015 se v Bruselu uskuteční sedmý ročník konference na vysoké úrovni
věnované evropské politice pro Vesmír. Hlavním tématem konference bude průmysl se
zaměřením

na

vesmírné

technologie

jako

jeden

z

tahounů

evropské

ekonomiky

a konkurenceschopnosti. Podrobnosti naleznete zde.

VEŘEJNÝ PRŮZKUM K PRACOVNÍMU PROGRAMU ICT – NET INNOVATION 2016–17

Generální ředitelství EK pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) zahájilo dne
12. srpna 2014 veřejný průzkum k tématům Net Innovation v připravovaném Pracovním
programu ICT v rámcovém programu Horizont 2020 na léta 2016–17. Net Innovation zkoumá
způsoby, jak urychlit zavádění nových forem inovací na internetu. Současný pracovní program
(2014–15) obsahuje akce v oblasti Internetu budoucnosti, Collective Awareness Platforms,
Webové podnikání a Inovace v digitálním obchodování. Na základě probíhajícího průzkumu
mohou být doplněny nové nápady či vypuštěny některé ze stávajících. Průzkum je otevřen do
30. 9. 2014 a zapojit se můžete zde.

REGISTRACE NA INFORMAČNÍ DEN PPP BYLA OTEVŘENA

Byla zahájena registrace na informační den pro evropská partnerství veřejného a soukromého
sektoru (PPP – Public-Private Partnership), který se uskuteční 21. října 2014 v Bruselu. Cílem
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akce je informovat o nejnovějším vývoji a aktivitách výzkumných komunit v oblasti výrobního
průmyslu (Factories of the Future), stavebnictví (Energy Efficient Buildings), ekologické dopravy
(Green Vehicles) a zpracovatelského průmyslu (SPIRE) a podpořit přípravu projektů do výzev
2015. Podrobnosti naleznete zde.

OTEVŘEN PRŮZKUM K MATERIÁLŮM PRO UDRŽITELNOU VÝSTAVBU

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke zformulování cestovní mapy pro výzkum
a inovace v oblasti materiálů pro udržitelnou výstavbu. Záměrem je identifikovat výzkumné
a inovační požadavky na nové moderní materiály, které vyhoví výzvám a nové legislativě pro
udržitelnou a konkurenceschopnou výstavbu, a navrhnout řešení k překonání překážek využití
výsledků výzkumu ve stavebním průmyslu. Průzkum je otevřen do 30. září 2014 zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE V MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
VÝROČNÍ AKCE EARTO K POLITICE INOVACÍ


Kdy: 15. 10. 2014



Kde: Brusel

Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO (European Association of Research
and Technology Organizations) pořádá dne 15. října v Bruselu výroční akci zaměřenou na
evropskou inovační politiku spojenou s předáním ceny za inovace. Na akci vystoupí se
svými příspěvky významní představitelé EU (mj. generální ředitel DG RTD Evropské komise
Robert-Jan Smits). Registrace je již otevřena. Podrobnosti naleznete zde.

NOVÝ PORTÁL PRO KLASTRY

DG Enterprise Evropské komise spustilo nový portál zaměřený na podporu evropských klastrů.
Portál bude uveřejňovat informace o iniciativách, aktivitách a akcích určených pro klastry a malé
a střední podniky v nich sdružené. Přístup na webovou stránku je k dispozici zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ, DEMOGRAFICKÁ ZMĚNA
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
SETKÁNÍ PLATFORMY PRO OBLAST AKTIVNÍHO A ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ


Kdy: 22. 9. 2014



Kde: Brusel, Belgie

V pondělí 22. září 2014 se bude v Bruselu konat akce k tématům eHealth a Evropského
inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP Active and Healthy Ageing, EIP
AHA). Setkání nabídne aktérům z oblasti propojeného zdravotnictví a EIP AHA prostor pro sdílení
osvědčených postupů a navázání spolupráce. Cílem akce je dále podpořit internacionalizaci
malých a středních podniků a identifikovat příležitosti na trhu. Více informací a registrační
formulář naleznete zde.

SETKÁNÍ PROJEKTU INTERCONNECT – NÁVAZNOST NA KONFERENCI DIABESITY


Kdy: 10. 10. 2014



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 10. října 2014 se v Bruselu uskuteční setkání projektu InterConnect, které navazuje na
konferenci Diabesity pořádanou Evropskou komisí v roce 2012 (výstupem konference je zpráva
zdůrazňující větší zapojení mezinárodní komunity, tvorbu studií a sdílení dat v oblasti výzkumu
diabetu, která je k dispozici zde). Seminář je určen mj. zástupcům z řad poskytovatelů finančních
prostředků na výzkum diabetu. Více informací, včetně odkazu na registraci, naleznete zde.

PARTNERSKÁ BURZA V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE MEDICA 2014


Kdy: 12. 11. 2014–14. 11. 2014



Kde: Düsseldorf (Německo)

Ve dnech 12.–14. listopadu 2014 organizuje ZENIT GmbH ve spolupráci se sítí Enterprise Europe
Network (EEN) v německém Düsseldorfu partnerskou burzu v oblasti zdravotnické péče. Jedná se
o příležitost pro podniky, univerzity a výzkumné instituce navázat spolupráci s partnery v Evropě
i mimo ni. Loňský ročník přilákal na 240 účastníků z 30 zemí a proběhlo na 800 setkání. Více
informací o akci, včetně pokynů pro registraci, naleznete na stránce zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ
A INTEGROVANÁ DOPRAVA
VEŘEJNÝ WORKSHOP PROJEKTU HIKARI K LETECTVÍ


Kdy: 24. 9. 2014–25. 9. 2014



Kde: Brusel (Belgie)

Konsorcium projektu HIKARI oznámilo, že druhý veřejný workshop projektu se bude konat ve
dnech 24.–25. září 2014 v Bruselu na téma vysokorychlostní doprava (High Speed Transport,
HST) v prostorách Evropské komise. HIKARI je projektem finančně podpořeným ze 7. RP,
Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska a dalšími relevantními japonskými
orgány. Jeho cílem je pokračovat ve spolupráci mezi Evropou a Japonskem v oblasti
vysokorychlostního letectví. Další informace jsou zde.

VĚDECKÝ VÝBOR PRO CLEAN SKY 2

Společná technologická iniciativa Clean Sky 2 otevřela výzvu za účelem výběru členů poradního
orgánu složeného z 12 osob, jehož úkolem bude podpora mj. při výběru výzkumných priorit
pro pracovní plány iniciativy. Mandát tohoto vědeckého výboru bude platný do konce prosince
2017. Uzávěrka pro vyjádření zájmu je 30. září 2014. Podrobnosti naleznete zde.

VÝZVA CLEAN SKY PRO KLÍČOVÉ PARTNERY

Společná technologická iniciativa Clean Sky 2 zveřejnila první výzvu pro získání klíčových
partnerů, kteří se stanou členy společného podniku Clean Sky a zaváží se programovým aktivitám
iniciativy. Veškeré podrobnosti naleznete zde.

STANDARDAYS 2014


Kdy: 23. 9. 2014–24. 9. 2014



Kde: Brusel (Belgie)

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
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bezplatná, nicméně vzhledem k omezenému počtu míst se doporučuje registrovat se co nejdříve.
Detailní informace jsou zde.

INTERAKTIVNÍ WORKSHOP K FINANČNÍM OTÁZKÁM


Kdy: 30. 9. 2014–1. 10. 2014



Kde: Vídeň, Rakousko

Finanční Helpdesk organizuje ve dnech 30. září až 1. října 2014 ve Vídni interaktivní workshop
k finančním pravidlům Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Vysvětlena
bude rovněž problematika podávání finančních zpráv v projektech 7. RP. Workshop je určen
finančním a projektovým manažerům. Detailní informace naleznete zde.

PRŮVODCE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ V PROGRAMU HORIZONT 2020

Poradenská služba European IPR Helpdesk vydala průvodce o právech k duševnímu vlastnictví
(IPR) v projektech unijního rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Zahrnuty
jsou jak základní aspekty IPR, tak tipy a doporučení, jak co nejlépe vyhovět stanoveným
požadavkům. Průvodce je bezplatně dispozici zde.

NOVÉ VYDÁNÍ BULLETINU EUROPEAN IPR HELPDESK

European IPR Helpdesk zveřejnil další číslo svého Bulletinu, č. 14 na červenec až září 2014.
Z obsahu vyjímáme: přehled iniciativ poskytujících bezplatnou podporu MSP v oblasti IP, ochrana
průmyslového vzoru v EU, relevantnost IP pro biotechnologický sektor, nová modelová
konsorciální smlouva (DESCA 2020) pro projekty Horizont 2020, dva články OHIM (Úřad pro
harmonizaci na vnitřním trhu), kvíz o patentech, informační balíček o IP v Horizontu 2020 a další.
Aktuální vydání je dostupné zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / COSME
VÝZVA PROGRAMU PRO EXCELENCI V KLASTRECH

Program pro excelenci klastrů (Cluster Excellence Programme) podporovaný programem COSME
otevřel výzvu pro podávání návrhů projektů. Účelem výzvy je posílení a zvýšení profesionality
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služeb klastrů v EU a s tím související podpora malých a středních podniků do nich zapojených.
Uzávěrka výzvy je 29. října 2014. Veškeré podrobnosti naleznete zde.

DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / VZDĚLÁVÁNÍ, ERASMUS+
DRUHÉ FINANČNÍ FÓRUM EUA

V pořadí druhý ročník Finančního fóra EUA (Sdružení evropských univerzit) nazvaný „Strategies
for efficient funding of universities“ se koná ve dnech 9.–10. října v Itálii v prostorách Univerzity
v Bergamu. Tato bienální akce představuje unikátní platformu otevřenou všem vysokoškolským
aktérům – univerzitním lídrům a manažerům, výzkumným pracovníkům, studentům, veřejným
orgánům a veřejným i soukromým poskytovatelům finančních prostředků. Letošní fórum se
zaměří na návrh strategií pro efektivní a udržitelné financování vysokého školství v Evropě.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.

SEMINÁŘ K MOOCS A BUDOUCNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Evropská nadace pro rozvoj managementu (European Foundation for Management Development,
EFMD) organizuje dne 19. září 2014 v Bruselu seminář k dopadům rychlého vývoje ICT na oblast
vysokoškolského vzdělávání (jedná se zvláště o MOOCs – Massive open online courses).
Představena bude nová studie „See the Future“ i několik konkrétních příkladů inovativní výuky.
Další informace naleznete zde.

MEZINÁRODNÍ FÓRUM KE SPOLUPRÁCI UNIVERZIT A PODNIKŮ

Evropská komise ve spolupráci s Konferencí italských rektorů organizují v rámci italského
předsednictví v Radě EU ve dnech 2. až 3. října 2014 v Římě Mezinárodní fórum ke spolupráci
vysokých škol a podnikatelského sektoru pod názvem „Universities, Businesses and Co: Together
We Can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social Change and Growth“.
K tématům patří: reforma a otevírání vzdělávání, zakládání podniků a zaměstnatelnost,
strategické aliance a tvorba ekosystémů. Další informace jsou k dispozici zde.
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VÝZVA PROGRAMU NA PODPORU INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ

Program na podporu inovací a technologií (Innovation and Technology Support Programme,
ITSP), realizovaný vládou Zvláštního administrativního regionu Hongkong, podporuje výzkumné
a vývojové projekty, které převážně řeší vysoké školy, výzkumná centra, průmyslové organizace,
profesní orgány či obchodní a průmyslová sdružení. V současnosti je otevřená druhá výzva
k předkládání žádostí o finanční podporu v r. 2014 v rámci řady 2 a 3. Výzva se uzavře 30. září
2014. Další informace jsou dostupné zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / SPOLUPRÁCE V PROJEKTECH
NABÍDKA SPOLUPRÁCE V OBLASTI DESERTIFIKACE

Rumunský Národní ústav pro výzkum a vývoj v ochraně životního prostředí nabízí spolupráci
v projektu výzvy WATER-2b-2015 (oblast Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů
a surovin). Projekt se týká tématu rozšiřování pouští v souvislosti se změnou klimatu. Podrobnosti
naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
SEMINÁŘ INOVAČNÍ LABORATOŘ PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropský institut veřejné správy (European Institute of Public Administration, EIPA) organizuje ve
dnech 2.–3. října 2014 ve španělské Barceloně seminář k inovacím, praktikám a nástrojům pro
definování inovační agendy ve veřejných organizacích. Mezi jinými budou představeny
strategičtější a systematičtější metody kolaborativních inovací a spolutvorby, stejně jako
i způsoby, jak zapojit občany a podnikatele do navrhování nových modulů služeb a reformních
procesů. Další informace jsou zde.

VÝSTUPY ČERVENCOVÉ NEFORMÁLNÍ RADY EU PRO KONKURENCESCHOPNOST (ČÁST VÝZKUMU)

Neformální Rada EU pro konkurenceschopnost se sešla pod italským předsednictvím v Radě EU
ve dnech 21.–22. července 2014 v italském Miláně. Ministři zodpovědní za výzkum diskutovali
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o evropských výzkumných infrastrukturách („Research Infrastructures (RIs) as a European
Challenge"), neboť hrají klíčovou úlohu v podpoře konkurenceschopnosti a následně
v hospodářském i sociálním růstu. Italská ministryně Stefania Giannini poznamenala, že dochází
k posunu od systému založeném na národních RIs k systému evropskému, který nabízí otevřený
přístup všem potencionálním uživatelům. Umožnil to i vznik ESFRI (Evropské strategické fórum
pro RIs) a sestavení cestovní mapy. Ministři se shodli, že je nutná efektivní koordinace národních
i evropských zdrojů na podporu excelence s ohledem

na dlouhodobou

udržitelnost

a konkurenceschopnost, a stanovili tři milníky: strategické plánování, garantování excelentnosti
a nejlepšího využití zdrojů a zajištěni dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur.
Dokumentaci naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
VEŘEJNÝ WORKSHOP PROJEKTU HIKARI K LETECTVÍ

Konsorcium projektu HIKARI oznámilo, že druhý veřejný workshop projektu se bude konat ve
dnech 24.–25. září 2014 v Bruselu na téma vysokorychlostní doprava (High Speed Transport,
HST) v prostorách Evropské komise. HIKARI je projektem finančně podpořeným ze 7. RP,
Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonka a dalšími relevantními japonskými
orgány a jeho cílem je pokračovat ve spolupráci mezi Evropou a Japonskem v oblasti
vysokorychlostního letectví. Další informace jsou zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ALIANCE PRO VÝZKUMNÁ DATA

Aliance pro výzkumná data (Research Data Alliance, RDA) organizuje svoje 4. plenární zasedání
ve dnech 22.–24. září 2014 v nizozemském Amsterodamu. Cílem je představit první výstupy
pracovních skupin RDA, dosavadní vývoj a plány do budoucna a poskytnout všem účastníkům
prostor pro diskusi. Detaily naleznete zde.
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POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
VÝROČNÍ AKCE A VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ETP PRO NANOMEDICÍNU 2014

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (ETPN) organizuje svoji výroční akci a valné
shromáždění ve dnech 15.–16. října 2014 v San Sebastianu, Španělsko. Záměrem akce, kterou
spoluorganizuje agentura nanoBasque a hostí španělské nanovědecké kooperativní výzkumné
centrum CIC NanoGUNE, je poskytnout podrobné informace o praktické implementaci doporučení
ETPN pro silný translační nanomedicínský sektor v Evropě. Představeny budou rovněž budoucí
priority pro badatele a inovátory v oboru nanomedicína do r. 2020. Účast na akci je pro členy
ETPN bezplatná (při účasti více než 2 osob je aplikován snížený poplatek – 200 eur + 19 % DPH),
nečlenové hradí registrační poplatek ve výši 400 eur + 19 % DPH. Další informace jsou
dostupné zde.

EUREKA
Czech Republic – Switzerland Call for R&D EUREKA Project Outlines Deadline for
submission by 31 December 2014
EUREKA_project_outline.docx, soubor typu docx, (62,22 kB)
Joint_call_announcement_CZ-CH 2014.doc, soubor typu doc, (529,5 kB)

Výzva je otevřena pro všechna témata, ale soustředí se na vývoj, v oblasti lékařské technologie
(zařízení a lékařské diagnostiky), zpracovatelský průmysl (inteligentní výrobu, efektivní návrh
a modelování, automatizaci) a informační a komunikační technologie (software náročné systémy,
inteligentní aplikace).
Konsorcium by mělo zahrnovat nejméně jeden z malých a středních podniků. Další partneři, jako
jsou velké společnosti, výzkumné ústavy a univerzity, jsou vítány jako další účastníci.
Kontaktní místa v České republice:
Josef Martinec (hlavní kontakt): +420 234 811 512; josef.martinec@msmt.cz
Pan Svatopluk Halada (podpůrná opatření): +420 221 082 274; halada@aipcr.cz
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Redakce
Projektový servis UP
Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc
Telefon: 585 631 403, 585 631 421
Mobil: 777 119 190, 774 401 559
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz;
ludmila.hrabakova@upol.cz
www.psup.cz
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