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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROJEKTY ČESKOPOLSKÉHO FÓRA 2017
Ministerstvo zahraničních věcí
ČR vyhlašuje dotační výběrové
řízení pro nestátní neziskové
organizace

a

ostatní

oprávněné subjekty pro rok
2017.
V rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), c), e),
f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením vlády ČR č. 657 ze dne 6.
srpna 2014 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne
19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
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republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a s usnesením
vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2017 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku
Česko-polského fóra podepsaného 14. 11. 2008 vyhlašuje výběrové řízení na podporu
nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování českopolských vztahů.
Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem.
Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2017.
Návrhy lze podávat do 30. září 2016 do 12.00 hod.
Na webových stránkách www.mzv.cz/granty a www.mzv.cz/cesko-polske_forum bude
během prosince zveřejněn výsledek grantového řízení. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Kontakt: Odbor veřejné diplomacie: 224 183 230, 224 182 648
Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.
PŘÍLOHY:

Příloha I 31 kB doc

Příloha 1 46 kB doc

Příloha II 24 kB doc

Příloha 2 60 kB xls

Příloha III 81 kB doc

Příloha 3 15 kB xlsx

Příloha IV 68 kB doc

Příloha 4 41 kB xls

Příloha V 35 kB doc

Příloha 5 47 kB xls

Příloha VI 33 kB xls

Podmínky vyhlášení ČRPL fóra 77 kB doc

Příloha VII 58 kB doc
Příloha VIII 76 kB doc
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTER-VECTOR
Dne 22. 8. 2016 vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o

podpoře

výzkumu,

experimentálního

vývoje

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, první veřejnou
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV17) pro
podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 23. 8. 2016 do
4. 10. 2016.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
Zadávací dokumentace pro podprogram INTER-VECTOR.zip,
Inzerát v Obchodním věstníku INTER-VECTOR.docx,
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-VECTOR.zip,
Statut a jednací řád pro podprogram INTER-VECTOR.pdf,

VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTER-TRANSFER
Dne 22. 8. 2016 vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, první
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER
(LTT17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
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Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 23. 8. 2016 do
4. 10. 2016.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:
Zadávací dokumentace.zip, soubor typu zip,
Inzerát v Obchodním věstníku INTER-TRANSFER.docx,
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-TRANSFER.zip,
Statut a jednací řád pro podprogram INTER-TRANSFER.pdf,

NOVÁ VÝZVA INTER-INFORM
Dne

22.

8.

2016

vyhlašuje

Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona
č.

130/2002

Sb.,

o

podpoře

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů, první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích
podprogramu INTER-INFORM (LTI17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.
Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na adresách uvedených níže:
Zadávací dokumentace pro podprogram INTER-I.docx,
Návrh projektu.docx, soubor typu docx,
Finanční tabulka.xlsx, soubor typu xlsx,
Inzerát v Obchodním věstníku (INTER-I).docx,
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-I včetně příloh III a IV.zip,
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Statut a jednací řád pro podprogram INTER-I.pdf,
PROGRAM INTER-EXCELLENCE.pdf,
Anotace projektu.docx,
Čestné prohlášení INTER-INFORM.doc,
Čestné prohlášení INTER-INFORM - příloha.doc,
Souhlas se zpracováním osobních údajů.doc,
Smlouva o účasti na řešení projektu-návrh.pdf,

NOVÁ VÝZVA PROJEKTŮ PROOF OF CONCEPT
Dne

1.

září

2016

byla

Rektorem

Univerzity Palackého v Olomouci, prof.
Mgr. Jaroslavem Millerem, M. A., Ph.D.,
vyhlášena šestá výzva na podporu Proof
of

Concept

aktivit

na

Univerzitě

Palackého v Olomouci.
Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění.
Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh
s pravděpodobností uplatnění.
Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných
zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní
ochrany, případně licence komerčnímu subjektu.
Pro více informací navštivte stránky Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého
v Olomouci.
Mgr. Petr Suchomel
business development manager
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Univerzita Palackého v Olomouci
Vědeckotechnický park
Šlechtitelů 21 | 783 71 Olomouc
T: +420 585 631 438 | M: +420 739 329 981
petr.suchomel@vtpup.cz

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
Grantová agentura České republiky vyhlašuje
v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne
18. května 2016 výzvu k podávání návrhů
grantových

projektů

v rámci

skupiny

grantových projektů: Podpora mezinárodní
spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).
Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné
rady (ERC).
Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC
žadatelů“):
1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou
(ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá
od vyhlášení výzvy do roku 2022.
2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.
Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3
až 6 kalendářních měsíců.
3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky
stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené
v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“),
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viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky
uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem
grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou
hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo
ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední
hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“
bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení
projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat
a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG),
a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně
následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty
se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze
podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti,
na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále
jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“
a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas
Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména:
hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho
tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky
navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu,
posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává
z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž
alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
7. Podklady

a informace

nezbytné

pro zpracování

a podání

návrhů

projektů,

jako

např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení
návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány
v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna zde.
8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR
na adrese: https://panel.gacr.cz/.
10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž
identifikátor je „a8uadk4“.
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11. Rozhodnutí

o udělení

podpory

GA ČR

zveřejní

na internetových

stránkách

(https://gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC
žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GA ČR písemně prostřednictvím Helpdesku nebo e-mailem na adresu
info@gacr.cz , telefonicky na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).
Přílohy
FAQ_ERC_final na web

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN ENERGY A EURATOM
Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační
den Energy a Euratom s důrazem na výzvy pracovního
programu z oblasti energetiky pro rok 2017, který se bude
konat dne 18. října 2016 v budově Technologického centra AV
ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
Předběžný program akce zde.
Odkaz na registrační formulář naleznete v programu na straně 2.
Národní kontaktní pracovník : Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR, Ve
Struhách 27, 160 00 Praha 6, tel.: +420 234 006 115, e-mail: korittova@tc.cz
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 8. 2016 až 14. 9.
2016 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

Horizont 2020



Program Horizont 2020



Část I – Vynikající věda
o

Evropská rada pro výzkum

o

Akce Marie Skłodowska-Curie
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o

Budoucí a vznikající technologie

o

Výzkumné infrastruktury

Část II – Vedoucí postavení v průmyslu
o

Základní a průmyslové technologie


o

Inovace v malých a středních podnicích (MSP)

Část III – Společenské výzvy


Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky



Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika



Zajištěná, čistá a účinná energie



Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava



Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin



Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování



Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti
Evropy

o

Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti

o

Část V – Věda se společností a pro společnost

o

Část VI – Nejaderné přímé akce JRC

o

Evropský inovační a technologický institut
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o




Finanční otázky, IPR a řízení projektů

Další programy a nástroje
o

COST

o

Synergie se strukturálními fondy

o

Ostatní

Výzvy, nabídky spolupráce, stáže
o

Výzvy




Ostatní

Politika VaVaI
o

Česká republika

o

Evropská politika výzkumu

o

Evropský výzkumný prostor


Hodnocení výzkumu



Společné programovaní

o

Transfer znalostí

o

Open Access

o

Další evropské iniciativy


Evropská inovační partnerství
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PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH KONZULTACÍ
Níže naleznete aktuální přehled konzultací v oblasti VaVaI.
TÉMA

UZÁVĚRKA WEB

Pracovní program 2018–2020 SC2 (Potraviny, zemědělství, vodní
a biohospodářství)
Konzultace k prioritám výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
(EIP AHA)

Uzavřena

LINK

16. 9. 2016 LINK

Veřejná konzultace 'Výzkum pro společnost' projektu CIMULACT

3. 10. 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
Veřejná konzultace ke střednědobému hodnocení EIT

13. 10.2016 LINK

15. 10.2016 LINK

14. 11.2016 LINK

H2020 BIOTECH CONSORTIUM BUILDING WORKSHOP


Kdy: 28. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)
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Dne 28. září 2016 pořádá kancelář CZELO ve spolupráci s českou biotechnologickou firmou EPS
biotechnologie v Bruselu prezentační akci a partnerskou burzu kolem tematických výzev
programu Horizont 2020 v oblasti biotechnologií: SFS–30–2017 (Closing loops at farm and

regional levels to mitigate GHG emissions and environmental contamination –
focus on carbon, nitrogen and phosphorus cycling in agro–ecosystems ); CIRC–
02–2016–2017 (Water in the context of the circular economy ); LCE–29–2017 (CCS in

industry, including Bio–CCS ); LCE–30–2017 (Geological storage pilots ) a BIOTEC–
07–2017 (New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming:

Multipurpose crops for industrial bioproducts ). Workshop se koná v rámci Evropského
týdne biotechnologií (European Biotechnology Week). Počet míst je omezen, registrace je
otevřena do 26.9. Pozvánku s podrobnostmi a programem 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.
EK ZVEŘEJNILA AKTUALIZOVANÉ PRACOVNÍ PROGRAMY PROGRAMU HORIZONT 2020

Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní programy na rok 2017 programu Horizont
2020. Pilotní schéma otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo rozšířeno do všech
částí pracovních programů, přičemž je stále možné požádat o výjimku (opt–out). V nadcházejících
výzvách byl také zdůrazněn výzkum týkající se migrace. Další aktualizace jsou popsány zde.
Otevření výzev se předpokládá 4. října 2016. Aktualizované pracovní programy jsou dostupné
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM
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NEWSLETTER EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERC) – LETNÍ VYDÁNÍ

ERC zveřejnila letní vydání svého čtvrtletního zpravodaje, tentokrát zaměřeného na milník,
kterým je pětistý udělený grant ERC. Dále zde naleznete články o kampani 'ERC – Open to the
World' nebo o projektu ERCcOMICS, který vznikl s cílem vysvětlovat prostřednictvím komiksů
výzkumné projekty financované ERC. Newsletter je dostupný zde.

KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ UKONČENÝCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH EVROPSKOU RADOU PRO
VÝZKUM

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) zveřejnila pilotní hodnocení prvních
199 ukončených projektů financovaných v rámci grantů Starting a Adanced. Z analýzy vyplývá, že
více než 70 % projektů již dosáhlo průlomových nebo pokročilých vědeckých výsledků, 25 %
přineslo mírný pokrok a 4 % projektů nemělo žádný vědecký přínos. Závěrem studie je, že ERC
splňuje svůj cíl financovat rizikové projekty, které však mají potenciál přinést průlomové výsledky
a podporovat interdisciplinaritu. Dále analýza odhalila, že 50 % výzkumných projektů již
prokázalo svůj ekonomický a společenský dopad. Celý dokument naleznete zde.
Dále byl oznámen rozpočet ERC na rok 2017, který činí €1.8 bilionu eur. Jedná se o nejvyšší
rozpočet v historii devítiletého fungování ERC a zároveň byla vymezena rekordní částka pro
'Starting grant', který je zaměřen na mladé výzkumníky. Výzva pro podávání žádostí o tento grant
byla spuštěna 26. 7. 2016 s uzávěrkou 18. 10. 2016. Celý pracovní program 2017 naleznete zde.
Tisková zpráva zde.

NOVÍ ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERC)

Byli jmenováni dva noví členové řídícího orgánu Evropské rady pro výzkum (European Research
Council, ERC), Vědecké rady. Jsou jimi Kurt Mehlhorn a Nektarios Tavernarakis. Vědecká rada se
skládá z 22 členů, kteří mají mandát na čtyři roky. Tiskovou zprávu naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / AKCE MARIE SKŁODOWSKACURIE
ZÁZNAM Z AKCE : MSCA 2016 FORUM

Dne 29. 6. 2016 se v Bruselu konala konference Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2016
Forum: Where Business and Research Talent Meet. Konference byla věnovaná mezisektorové
mobilitě akademických výzkumníků v průmyslu, od tohoto roku cíleně podporovaná grantem
MSCA–IF–EF–SE: individuální výzkumné pobyty, panel společnost a podnikání, Individual
Fllowship, Society and Enterprise Panel (uzávěrka této výzvy byla 14. 9. 2016). Hovořilo se
o příležitostech, které akademicko-průmyslová spolupráce skýtá, a dále o překážkách a výzvách
pro zúčastněné strany: univerzity, výzkumníky, podniky a politiky. Záznam kanceláře CZELO
naleznete zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ
TECHNOLOGIE
SUMMIT PROJEKTU VÝZKUMU LIDSKÉHO MOZKU 2016


Kdy: 12. 10. 2016 – 15. 10. 2016



Kde: Florencie, Itálie

Ve dnech 12. – 15. října 2016 se v italské Florencii uskuteční summit projektu zaměřeného na
výzkum lidského mozku (Human Brain Project, HBP). Jedná se o každoroční největší setkání
konsorcia HBP a projektových partnerů s cílem představit dosažené výsledky a naplánovat další
postup. Více informací naleznete zde. Součástí akce bude poprvé i HBP Open Day. Tato akce je
zaměřena na široké publikum a veřejnost s cílem umožnit interakci s výzkumníky a zajistit lepší
porozumění projektu.
SEMINÁŘ STOA K PROJEKTŮM VÝZKUMU LIDSKÉHO MOZKU


Kdy: 29. 11. 2016



Kde: Brusel, Belgie
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Platforma Evropského parlamentu pro posouzení vědeckých a technologických možností pořádá
29. 11. 2016 v Bruselu seminář, kde zástupci tří velkých iniciativ zaměřených na výzkum lidského
mozku z Evropy, USA a Japonska budou prezentovat přehled dosažených výsledků. Vysoce
postavený zástupce Evropské komise představí přehled výzkumných iniciativ v oblasti neurovědy
financovaných z rozpočtu EU a účastníci budou diskutovat o možnostech mezinárodní spolupráce
v dané oblasti. Další informace budou zveřejněny zde.

ČLENOVÉ

EXPERTNÍ

SKUPINY

PRO

VLAJKOVOU

INICIATIVU

V

OBLASTI

KVANTOVÝCH

TECHNOLOGIÍ

Evropská komise oficiálně sestavila expertní skupinu složenou ze 13 akademických odborníků na
vysoké úrovni, která poskytne doporučení k přípravě vlajkové iniciativy v oblasti kvantových
technologií. Skupina navrhne Strategickou agendu pro výzkum, kterou sestaví ve spolupráci se
zainteresovanými subjekty z průmyslového sektoru a členskými státy. Seznam jmenovaných členů
naleznete zde. První setkání se uskuteční v druhé polovině září v Bruselu.
Komise má v plánu skupinu dále rozšířit o zástupce z průmyslového sektoru. Příslušnou výzvu
k předkládání žádostí zveřejní v nadcházejících týdnech.

HORIZONT 2020 / ČÁST I – VYNIKAJÍCÍ VĚDA / VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY
KONFERENCE FUTURE OF CYBER – CYBER TRENDS (FCC)


Kdy: 20. 9. 2016 – 21. 9. 2016



Kde: Praha, Česká republika

Ve dnech 20. – 21. října 2016 pořádá mezinárodní platforma zaměřená na trendy a technologie
v obraně a bezpečnosti Future Forces Forum třetí konferenci s názvem 'Future of Cyber Security
& Defence' v Praze. Akce se koná v rámci měsíce kyberbezpečnosti EU a jejím cílem je rozvoj
mezinárodní spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti v Evropě, s hlavním důrazem na země V4.
Mezi účastníky budou zástupci NATO, EU a dalších mezinárodních organizací. Další informace
naleznete zde.
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CERIC–ERIC ZPRÁVA ZA ROK 2015

Středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury (CERIC–ERIC) publikovalo zprávu shrnující
své působení za rok a půl od svého vzniku. Zpráva poskytuje přehled úspěšných projektů,
integračních aktivit, informace o finančním rámci a řízení a také vymezuje hlavní výzvy pro další
působení výzkumné infrastruktury. Celá zpráva je dostupná zde.

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

ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO MATERIÁLOVÝ VÝZKUM (E-MRS)


Kdy: 19. 9. 2016 – 22. 9. 2016



Kde: Varšava (Polsko)

Ve dnech 19. až 22. září 2016 se ve Varšavě koná pravidelné semestrální zasedání Evropské
společnosti pro materiálový výzkum (European Materials Research Society, E-MRS). Součástí
podzimního setkání bude sympozium o aplikacích vodivých a polovodivých oxidů ´Transparent
conducting and semiconducting oxides and their applications´ evropského projektu podpořeném
v programu H2020 INREP, zaměřeného na výzkum materiálu, který by nahradil prvek Indium
(In). Účast na konferenci je zpoplatněna. Více informací naleznete zde.

H2020 BIOTECH CONSORTIUM BUILDING WORKSHOP


Kdy: 28. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 28. září 2016 pořádá kancelář CZELO ve spolupráci s českou biotechnologickou firmou EPS
biotechnologie v Bruselu prezentační akci a partnerskou burzu kolem tematických výzev
programu Horizont 2020 v oblasti biotechnologií: SFS–30–2017 (Closing loops at farm and

regional levels to mitigate GHG emissions and environmental contamination –
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focus on carbon, nitrogen and phosphorus cycling in agro–ecosystems ); CIRC–
02–2016–2017 (Water in the context of the circular economy ); LCE–29–2017 (CCS in

industry, including Bio–CCS ); LCE–30–2017 (Geological storage pilots ) a BIOTEC–
07–2017 (New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming:

Multipurpose crops for industrial bioproducts ). Workshop se koná v rámci Evropského
týdne biotechnologií (European Biotechnology Week). Počet míst je omezen, registrace je
otevřena do 26. 9. Pozvánku s podrobnostmi a programem naleznete zde.

H2020 SPACE INFORMATION DAY 2016


Kdy: 4. 10. 2016 – 5. 10. 2016



Kde: Praha (Česká republika)

Ve dnech 4. a 5. října 2016 pořádá COSMOS2020, síť národních kontaktních pracovníků NCP pro
oblast Vesmír (vedoucí postavení průmyslu) v Praze informační den k pracovnímu programu 2017
programu Horizont 2020 a partnerskou burzu pro zájemce o účast v nadcházejících výzvách.
Aktualizovaný pracovní program (červenec 2016) LEIT – Space naleznete zde. Registrace
a program naleznete zde.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VAV V ZOBRAZOVÁNÍ , NANOTECHNOLOGIÍCH , PRŮMYSLOVÉM
DESIGNU A ROBOTICE



Kdy: 10. 10. 2016 – 11. 10. 2016



Kde: Benátky (Itálie)

Ve dnech 10. a 11. října 2016 se v Benátkách koná druhý ročník mezinárodní konference
o výzkumu a vývoji v zobrazovacích technologiích, nanotechnologiích, průmyslovém designu
(3D tisk), hardwaru a výpočetní technice (kvantovým počítačům) a pokročilé robotice. Příspěvky
na konferenci je možné podávat do 15. září, účast na konferenci je zpoplatněna. Bližší informace
naleznete zde.

KONFERENCE ´THE ROLE OF REGIONS IN THE EUROPEAN BIOECONOMY ´ (SK PRES)
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Kdy: 17. 10. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)

Dne 17. října 2016 se bude v rámci slovenského předsednictví EU konat v Bratislavě konference
na téma ´Role regionů v evropském biohospodářství´ (The Role of Regions in the European
Bioeconomy, BBEC2016). Akce bude zaměřena na nástroje, které jsou dostupné pro regiony
a mohou podpořit regionální biohospodářské klastry: Horizont 2020, Evropské strukturální
a investiční fondy (ESIF) a Strategie chytré specializace (RIS3). Další informace naleznete zde.

IMUNITA PRO ZDRAVÍ


Kdy: 20. 10. 2016 – 21. 10. 2016



Kde: Gent, Belgie

Ve dnech 20. – 21. 10. 2016 pořádá odborná platforma Flanders Vaccine výroční konferenci na
téma „Imunita pro zdraví“ v belgickém Gentu. Akci spolupořádá FlanderBio, PROVAXS,
Vlámská agentura pro podporu investic a obchodu (Flanders Investment & Trade)
a velvyslanectví zemí Visegrádské skupiny (V4). Zainteresované subjekty působící v oblasti
biotechnologií, imunologie, vakcinologie, imunoonkologie a infekčních onemocnění budou mít
příležitost diskutovat o osvědčených postupech a jejich využití při tvorbě strategické výzkumné
agendy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnerships, PPP)
v oblasti vakcín a imunoterapie. Konference zároveň přispěje k vytváření konsorcia na ose BelgieV4. Dne 21. 10. se uskuteční partnerská burza. Účastníci z V4 zemí se mohou nahlásit jako
členové Flanders Vaccine a využít tak sníženého registračního poplatku. Program a registrační
formulář naleznete zde.

MARKET CONDITIONS FOR THE SPACE INDUSTRY – PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Ve dnech 5. a 6. července 2016 proběhl v Bruselu seminář na téma tržních podmínek pro
kosmický průmysl 'Marekt conditions for the space industry workshop', pořádaný v kontextu
příprav Kosmické strategie pro Evropu (Space Strategy for Europe) DG GROW. Dvoudenní
program byl věnovaný příležitostem v oblastech satelitní navigace, a komunikace, pozorování
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země, stav trhu a business modely, partnerství veřejného a soukromého sektoru, podnikatelské
sítě a organizace (Space innovation networks), úloze Evropské kosmické agentury ESA, otázkám
duševního vlastnictví (IPR), podmínkám pro start-upy, politickým strategiím, veřejným investicím,
podpoře EIB, využití ESIF a RIS3, úloze COSME a implikacím kosmického průmyslu pro zahraniční
politiku EU a export. Veškeré prezentace jsou dostupné zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST II – VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU / INOVACE
V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (MSP)
EUROPEAN BIOTECH SME FORUM


Kdy: 27. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Dne 27. 9. 2016 se v Bruselu koná fórum biotechnologických MSP (European Biotech SME
Forum). Akce je součástí Evropského týdnu biotechnologií (European Biotech Week).
Na programu budou diskuse se zúčastněnými mj. o budoucnosti evropského jednotného patentu
(European Unitary Patent) či vývoji agendy nagojského protokolu (Nagoya Protocol). Zúčastněné
MSP přispějí svými zkušenostmi k sepsání "Manifestu biotechnologických MSP" (A Manifesto for
biotech SMEs) a na závěr budou již po sedmé uděleny ceny pro nejinovativnější biotech firmu.
Více informací naleznete zde. Účast na akci je na pozvánku. Zájemci se musí obrátit na kontaktní
osoby Cosmin

Popa

(c.popa@europabio.org)

nebo

Mélanie

Moxhet

(M.Moxhet@europabio.org).

TENDR: CHYTRÉ TOVÁRNY V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Evropská komise spustila strategii na podporu digitální transformace evropského průmyslového
sektoru. Cílem je, aby průmyslový sektor přijal koncept chytrých továren a s ním spojené digitální
technologie jako jsou kyber-fyzické systémy (Cyber–Physical–Systems, CPS), internet věcí
(Internet of Things, IoT), průmyslovou robotiku, 3D tisk a další. Digitální technologie jsou
používány v hi-tech průmyslu, ale ostatní průmyslová odvětví a zejména MSP zaostávají.
Evropská komise chce zajistit, aby všechna průmyslová odvětví využívala výhod digitálních
inovací, a za tímto účelem investuje 500 milionů eur do Digitálních inovačních center (Digital
Innovation hubs, DIHs). Jádrem každého DIH je odpovědné centrum (competence centre, CC),
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které je součástí technické univerzity nebo výzkumného centra, a které poskytne MSP přístup
k vybavení, které jim umožní vyzkoušet si a otestovat digitální inovace a taktéž jim poskytne
poradenství ohledně možností financování a školení pracovníků. Cílem vyhlášeného tendru je
získat jasná politická doporučení jak založit DIH v nových členských státech (EU13). Úkolem
smluvního partnera tak bude realizovat řadu aktivit cílených na založení alespoň 30 regionálních
DIH v evropských regionech alespoň 8 nových členských států a připravit politická doporučení ke
zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných regionech. Zájemci mohou předkládat žádosti do 14.
října 2016. Podrobné informace o tendru naleznete zde.

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


Kdy: 20. 10. 2016 – 21. 10. 2016



Kde: Gent, Belgie

Ve dnech 20. – 21. 10. 2016 pořádá odborná platforma Flanders Vaccine výroční konferenci
na téma „Imunita pro zdraví“ v belgickém Gentu. Akci spolupořádá FlanderBio, PROVAXS,
Vlámská agentura pro podporu investic a obchodu (Flanders Investment & Trade)
a velvyslanectví zemí Visegrádské skupiny (V4). Zainteresované subjekty působící v oblasti
biotechnologií, imunologie, vakcinologie, imunoonkologie a infekčních onemocnění budou mít
příležitost diskutovat o osvědčených postupech a jejich využití při tvorbě strategické výzkumné
agendy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnerships, PPP)
v oblasti vakcín a imunoterapie. Konference zároveň přispěje k vytváření konsorcia na ose BelgieV4. Dne 21. 10. se uskuteční partnerská burza. Účastníci z V4 zemí se mohou nahlásit jako
členové Flanders Vaccine a využít tak sníženého registračního poplatku. Program a registrační
formulář naleznete zde.

KONZULTACE K PRIORITÁM VÝZKUMU V OBLASTI AKTIVNÍHO A ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ
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Priority výzkumu a inovací pro Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého
stárnutí (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ,EIP AHA) byly
definovány ve studii projektu PROEIPAHA. Členové EIP AHA se k nim mohou vyjádřit
prostřednictvím online konzultace do 16. 9. 2016. Dokument pro poskytnutí příspěvků naleznete
zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BIOEKONOMIKA

KONFERENCE FOOD 2030: RESEARCH & INNOVATION FOR TOMORROW'S NUTRITION & FOOD
SYSTEMS


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.

KONFERENCE ´THE ROLE OF REGIONS IN THE EUROPEAN BIOECONOMY ´ (SK PRES)


Kdy: 17. 10. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)

Dne 17. října 2016 se bude v rámci slovenského předsednictví EU konat v Bratislavě konference
na téma ´Role regionů v evropském biohospodářství´ (The Role of Regions in the European
Bioeconomy, BBEC2016). Akce bude zaměřena na nástroje, které jsou dostupné pro regiony
a mohou podpořit regionální biohospodářské klastry: Horizont 2020, Evropské strukturální
a investiční fondy (ESIF) a Strategie chytré specializace (RIS3). Další informace naleznete zde.
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KONFERENCE FOOD FACTOR


Kdy: 2. 11. 2016 – 4. 11. 2016



Kde: Barcelona (Španělsko)

Konference Food Factor nabídne příležitost pro výzkumné pracovníky z široké škály akademických
disciplín prezentovat své poznatky a vyměnit si aktuální informace v oblasti výzkumu potravin.
Konference je zaměřena na následující oblasti: potravinářská chemie, biochemie a mikrobiologie,
fyzika potravin, analýza potravin, zpracování a balení potravin, hygiena potravin, dopad výroby
a spotřeby na životní prostředí. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu
lze nalézt zde.

DG AGRI ZVEŘEJNILO STRATEGICKÝ DOKUMENT ZAMĚŘENÝ NA VÝZKUM A INOVACE

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) Evropské komise vydalo
strategický dokument zaměřený na výzkum a inovace. Dokument je výsledkem snahy
o strategický přístup k zemědělskému výzkumu a inovacím v EU a bere v potaz podněty
zainteresovaných stran z celé řady seminářů a konferencí realizovaných v období mezi červnem
2015 a lednem 2016. Strategický dokument bude složit jako podklad pro diskuze při přípravě
pracovního programu 2018 – 2020 programu Horizont 2020 a je vstupem do debaty související
s výzkumem a inovacemi v EU v dlouhodobém horizontu. Dokument je dostupný zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

–

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

INTELIGENTNÍ,

EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2016: SMART MOBILITY – STRONG ECONOMY


Kdy: 16. 9. 2016 – 22. 9. 2016



Kde: Napříč Evropou

Ve dnech 16. až 22. září 2016 se napříč evropskými městy koná tradiční Evropský týden mobility.
Téma letošního vydání je 'Smart and sustainable mobility – an investment for Europe'
a poukazuje na úzkou vazbu mezi chytrou dopravou a ekonomickým růstem. Ve více než tisíci
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evropských městech budou probíhat aktivity, nastálo budou uvedena některá opatření (tzv.
permanent measures) a 22. 9. bude dnem bez aut. (Seznam zapojených měst v ČR včetně
přehledu programu naleznete zde). Evropské instituce týden využijí ke zviditelnění aktivit
jednotlivých DG, ale i projektů, iniciativ či platforem pro chytrou dopravní mobilitu (např. CIVITAS
– Clean and Better Transport in Cities, ELTIS Plans – Sustainable Urban mobility plans or EPOMM
– European Platform on Mobility Management). Více informací naleznete zde.

6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O INOVACÍCH V EVROPSKÉM LETECKÉM VÝZKUMU (EASN)


Kdy: 18. 10. 2016 – 21. 10. 2016



Kde: Porto (Portugalsko)

Ve dnech 18. – 21. října 2016 pořádá asociace EASN (European Aeronautics Science Network) ve
spolupráci s univerzitou v Portu, (Institut INEGI/FEUP) v portugalském Portu šestý ročník
konference o výzkumu v leteckém průmyslu a dopravě (International Conference on Innovation
in European Aeronautics Research). Na programu konference je materiálový výzkum, optimizace
designu, výzkum alternativních paliv, inovace v řízení letecké dopravy a multidisciplinární výzkum.
Představeny budou mj. projekty Cater nebo Cappadocia. Součástí konference je i partnerská
burza. Účast je zpoplatněna. Bližší informace naleznete zde.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O DOPRAVNÍM INŽENÝRSTVÍ (ICTTE)


Kdy: 24. 11. 2016 – 25. 11. 2016



Kde: Bělehrad (Srbsko)

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2016 pořádají společně organizace City Net Scientific Research Ltd.
a Fakulta dopravního inženýrství univerzity v Bělehradě třetí ročník konference ICTTE
(International Conference on Traffic and Transport Engineering). Akce se koná za podpory tří
italských výzkumných organizací a odborných asociací orientovaných na dopravu (AIIT, UITP
a SIIV). Program cílí na veškeré aktéry působící v oblasti udržitelné dopravy z akademické,
průmyslové a politické sféry. Účast je zpoplatněna. Bližší informace naleznete zde.
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HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚNA KLIMATU, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A SUROVIN
RAW MATERIALS WEEK


Kdy: 28. 11. 2016 – 2. 12. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

První ročník „Raw Materials Week“ organizovaného Evropskou komisí se bude konat v Bruselu od
28. listopadu do 2. prosince 2016. Akce jsou zaměřeny na nejnovější poznatky a události v oblasti
surovin v EU. Raw Materials Week se bude zúčastnit široká škála organizací a jednotlivců, kteří
budou diskutovat na téma surovinové politiky a inciativ realizovaných v této oblasti.
30. listopadu 2016 se koná půl denní seminář "Education and training as a vehicle to improve
competitiveness and business creation" organizovaný Znalostním a inovačním společenstvím
Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti surovin (EIT Raw Materials)
a partnerská burza programu Horizont 2020.
Dne 1. prosince 2016 se koná čtvrtý ročník konference na vysoké úrovni evropského inovačního
partnerství (EIP) v oblasti surovin.
Více informací naleznete zde.

KATALOG PROJEKTŮ VYBRANÝCH K FINANCOVÁNÍ – SC 5

Evropská komise uveřejnila přehled 189 projektů doposud vybraných k financování ve
společenské výzvě 5 – Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny.
Jedná se o všechny projekty schválené ve výzvách v roce 2014 a 2015 a jednostupňové výzvy
v roce 2016. Dokument je dostupný zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST III – SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚNÍCÍM SE
SVĚTĚ – SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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KONFERENCE 'ADDRESSING RADICAL IDEOLOGIES AND VIOLENT EXTREMISM: THE ROLE OF
RESEARCH'


Kdy: 26. 9. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

Evropská komise pořádá dne 26. září 2016 v Bruselu konferenci o úloze výzkumu v oblasti
radikalizace a násilného extremismu. Na konferenci bude představen a s účastníky též diskutován
připravovaný dokument "Addressing Terrorism: European Research in social sciences and the
humanities in support to policies for inclusion and security". Cílem konference je mj. identifikovat
hlavní mezery ve výzkumu na toto téma, ale také poukázat na již existující výsledky. Více
informací včetně registrace naleznete zde.

HORIZONT

2020

/

ČÁST

III

–

SPOLEČENSKÉ

VÝZVY

/

ZABEZPEČENÉ

SPOLEČNOSTI – OCHRANA SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY
KONFERENCE FUTURE OF CYBER – CYBER TRENDS (FCC)


Kdy: 20. 9. 2016 – 21. 9. 2016



Kde: Praha, Česká republika

Ve dnech 20. – 21. října 2016 pořádá mezinárodní platforma zaměřená na trendy a technologie
v obraně a bezpečnosti Future Forces Forum třetí konferenci s názvem 'Future of Cyber Security
& Defence' v Praze. Akce se koná v rámci měsíce kyberbezpečnosti EU a jejím cílem je rozvoj
mezinárodní spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti v Evropě, s hlavním důrazem na země V4.
Mezi účastníky budou zástupci NATO, EU a dalších mezinárodních organizací. Další informace
naleznete zde.

ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO MĚSÍCE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI


Kdy: 30. 9. 2016



Kde: Brusel, Belgie
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Ve dnech 1. – 31. října 2016 se koná Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber
Security Month, (ECSM) koordinovaný Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost
(EU Agency for Network and Information Security, ENISA) a DG CONNECT Evropské komise.
Jedná se o kampaň EU s cílem zvýšit povědomí o kybernetických hrozbách, který zahrnuje řadu
událostí a akcí po celé Evropě. Zahájení ECSM se koná 30. září 2016 v Bruselu. Zástupci
evropského veřejného sektoru a bankovního průmyslu zde budou diskutovat o tématech letošního
ECSM, kterými jsou: Bezpečnost v bankovnictví, Kybernetická bezpečnost, Vzdělávání pro
kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17. – 21. 10.) a Mobilní malware.
Podrobné informace naleznete zde.

22. KONFERENCE K LÉKAŘSKÉ RADIAČNÍ OCHRANĚ CONRAD 2017


Kdy: 8. 5. 2017 – 11. 5. 2017



Kde: Mnichov (Německo)

Ve dnech 8. – 11. května 2017 pořádá v Mnichově 'Bundeswehr Institute of Radiobiology'
přidružený k Univerzitě v Ulm 22. Konferenci k lékařské radiační ochraně ConRad 2017. Jedná se
o celosvětovou konferenci k radiologickým tématům – “připravenost, odezva, ochrana a výzkum”.
Abstrakty prezentací je možno předkládat od poloviny září do 30. listopadu 2016. Registrace
začíná na konci září. Více informací naleznete zde.

ZÁZNAM Z AKCE : IGLO PRACOVNÍ SKUPINA RISET K BEZPEČNOSTNÍMU VÝZKUMU

Dne 20. 7. 2016 se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny IGLO k aktuálním výzvám, kterým
čelí bezpečnostní výzkum v Evropě. Na setkání hovořil Michel F. Bosco z generálního ředitelství
HOME. Záznam kanceláře CZELO naleznete zde a prezentaci zde.

HORIZONT 2020 / ČÁST IV – ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
SPREADING EXCELLENCE AND CROSSING THE INNOVATION DIVIDE (SK PRES)


Kdy: 23. 11. 2016
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Kde: Brusel, Belgie

Dne 23. listopadu 2016 se v rámci slovenského předsednictví Rady EU koná v Bruselu konference
s názvem "Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide". Bližší informace naleznete
zde.

ZÁZNAM Z AKCE : THE HORIZON BEYOND TEAMING AND TWINNING: HOW TO KEEP THE EU 13 IN
THE GAME ?

Německé sdružení Helmhotz dne 28. 6. v Bruselu pořádalo seminář The horizon beyond teaming
and twinning – how to keep the EU 13 in the game? věnovaný nerovné účasti a úspěšnosti
nových členských států Unie (EU13) oproti starým členům, a to navzdory speciálně navrženým
nástrojům programu H2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair, PSF), a navzdory navyšování investic
do VaVaI v EU13. Záznam kanceláře CZELO je dostupný zde.
Prezentace:


Stefan Weiers (DG RTD, oddělení B5 – Widespread): From Widening Participation to
Closing the Innovation Divide



Jana Kolar (CERIC–ERIC: Central European Research Infrastructure Consortium): How to
keep EU13 in the game?

FAQ PRO VÝZVU TEAMING PHASE 1

Evropská komise zveřejnila na stránkách Účastnického portálu často kladené otázky a odpovědi
související s přípravou projektů Teaming, první fáze (WIDESPREAD–04–2017). Výzva byla
otevřena dne 28. 7. 2016. Jednotlivé otázky a odpovědi naleznete pod výzvou Teaming 1, v části
"Topic Conditions and Documents" – "Additional Documents".

HORIZONT 2020 / ČÁST V – VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST
VEŘEJNÁ KONZULTACE 'VÝZKUM PRO SPOLEČNOST ' PROJEKTU CIMULACT
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Mezinárodní projekt CIMULACT (Citizen and Multi–Actor Consultation on Horizon 2020),
financovaný z rozpočtu EU, se snaží přizpůsobit výzkumné a inovační programy potřebám
společnosti. CIMULACT zveřejnil dokument shrnující výsledky předchozí konzultace, které se
účastnili občané a odborníci a jejímž účelem bylo vytvořit návrhy programu pro výzkum. Tyto
návrhy jsou předloženy k další diskuzi a hodnocení prostřednictvím konzultace s názvem 'Výzkum
pro společnost'. Konzultace je otevřena pro občany ze třiceti evropských zemí a bude probíhat
do 3. října 2016.

HORIZONT 2020 / ČÁST VI – NEJADERNÉ PŘÍMÉ AKCE JRC
RESEARCH AND INNOVATION OBSERVATORY (RIO) COUNTRY REPORTS ZA ROK 2015

Online monitor výzkumu a inovací (Research and Innovation Observatory, RIO) Společného
výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) Evropské komise zveřejnilo zprávy o vývoji
VaVaI v jednotlivých zemích (Country Reports) za rok 2015. RIO sleduje vývoj v oblasti výzkumu
a inovací s důrazem na témata důležitá pro politiky EU. Výroční zprávy vymezují hlavní výzvy pro
daný národní systém a vyhodnocují politiky a financování. Country Report jsou dostupné
na internetových stránkách RIO. Country Report pro ČR naleznete zde.

HORIZONT 2020 / EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
RAW MATERIALS WEEK


Kdy: 28. 11. 2016 – 2. 12. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

První ročník „Raw Materials Week“ organizovaného Evropskou komisí se bude konat v Bruselu od
28. listopadu do 2. prosince 2016. Akce jsou zaměřeny na nejnovější poznatky a události v oblasti
surovin v EU. Raw Materials Week se bude zúčastnit široká škála organizací a jednotlivců, kteří
budou diskutovat na téma surovinové politiky a inciativ realizovaných v této oblasti.
30. listopadu 2016 se koná půl denní seminář "Education and training as a vehicle to improve
competitiveness and business creation" organizovaný Znalostním a inovačním společenstvím
Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti surovin (EIT Raw Materials)
a partnerská burza programu Horizont 2020.
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Dne 1. prosince 2016 se koná čtvrtý ročník konference na vysoké úrovni evropského inovačního
partnerství (EIP) v oblasti surovin.
Více informací naleznete zde.

JMENOVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY EIT
Evropská

komise

jmenovala

čtyři

nové

členy

správní

rady

Evropského

inovačního

a technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT) v Budapešti.
Správní rada EIT je hlavním řídícím orgánem EIT zodpovědným za strategické vedení a má
celkem 15 členů.
Novými členy jsou:


Péter Lakatos



Rolf Nagel



Björn Nilsson



Dirk Jan van den Berg

Více informací naleznete zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ EIT

Evropská komise (DG EAC) zahájila veřejnou konzultaci ke střednědobému hodnocení Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Cílem konzultace je zajistit, aby se k budoucímu
směřování EIT vyjádřili nejen organizace a jednotlivci přímo zapojení nebo využívající aktivity EIT,
ale i široká veřejnost a další zainteresované organizace. Konzultace probíhá po dobu 12 týdnů od
26. srpna do 14. listopadu 2016. Evropská komise následně zveřejní do poloviny roku 2017
pracovní dokument, k EIT včetně shrnutí výsledků konzultace. Více informací naleznete zde.

HORIZONT 2020 / FINANČNÍ OTÁZKY, IPR A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
EPO ON-LINE ŠKOLENÍ K IP MANAGEMENTU
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Kde: On-line

Školící centrum Evropského patentového úřadu (European Patent Academy) pořádá ve dnech
12., 15., 26. a 29. září 2016 sérii hodinových on-line školení na téma IP managementu. Cílovou
skupinou jsou především MSP orientované na VaVaI, podnikoví a obchodní poradci a zaměstnanci
v oblasti transferu technologií. Účast je zpoplatněna (100 eur / celý modul). Bližší informace
a registrační formulář naleznete zde.
BULLETIN EUROPEAN IPR HELPDESK, Č. 22 (ČERVENEC – ZÁŘÍ 2016)

Nové vydání Bulletinu služby European IPR Helpdesk se věnuje tématice zeměpisných označení
(geographical indications – GIS) jako jednomu ze strategických diferenciačních nástrojů
užívaných producenty. Zvláštní pozornost je věnována mechanismům, které jsou k dispozici pro
ochranu zeměpisných označení na regionální, mezinárodní a EU úrovni. Bulletin je dostupný zde.

FINANCOVÁNÍ ŠVÝCARSKÝCH PARTNERŮ V ČÁSTI II A III PROGRAMU HORIZONT 2020

Podle aktuálního doporučení k financování švýcarských partnerů v programu Horizont 2020 se má
Švýcarsko hlásit do všech výzev jako asociovaná země, a proto má být na portálu účastníka
uplatněn požadavek na financování z rozpočtu EU pro švýcarské partnery. Podrobné informace
naleznete zde.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Britský úřad pro duševní vlastnictví (UK Intellectual Property Office) uveřejnil v srpnu tohoto roku
informace týkající se budoucího vývoje práv duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights,
IPR) po červnovém rozhodnutí Velké Británie v referendu o vystoupení z Evropské unie.
Informační přehled zohledňuje otázky zainteresovaných britských držitelů ochranných známek,
vzorů, patentů a autorských práv o možných důsledcích vystoupení. Oficiální shrnutí Britského
úřadu duševního vlastnictví naleznete zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUKTURÁLNÍMI FONDY

CONNECTING RIS3 TO THE CITY: A TWO WAY BRIDGE


Kdy: 21. 9. 2016 – 22. 9. 2016



Kde: Ostrava (Česká republika)

Ve dnech 21. – 22. září 2016 se v Ostravě koná mezinárodní workshop "Connecting RIS3 to the
city, a two-way bridge". Akce se koná pod hlavičkou mezinárodní sítě programu URBACT
InFocus, v jejímž čele stojí španělské Bilbao. Workshop je určen všem aktérům Národní
výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a subjektům z veřejné
a soukromé sféry, kteří se podílejí na zkvalitňování života ve městech. Součástí programu je také
studijní návštěva slezského regionu Bielsko-Biala. Pro bližší informace lze kontaktovat místní
organizátory: Kateřinu Bonito (kbonito@ostrava.cz) a Ondřeje Dostála (odostal@ostrava.cz)
z oddělení strategického rozvoje Ostrava, nebo Miguela Rivase, koordinátora projektu InFocus
(mrivas@grupotaso.com). Bližší informace k obsahu, řečníkům a registraci naleznete zde.

AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE ČR

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3
strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení podpory v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací. Smyslem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků do
nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání. Dílčím cílem Národní RIS3 strategie je účelné
propojení akademického a podnikatelského sektoru. Národní RIS3 strategie je tzv. předběžnou
podmínkou pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací. Vláda ČR Národní RIS3 strategii schválila již v prosinci 2014, avšak na doporučení
Evropské komise byly dopracovány konkrétní části Národní RIS3 strategie vztahující se především
k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu. Aktualizace Národní strategie inteligentní
specializace byla vládou ČR schválena dne 11. 7. 2016. Více informací zde.
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DALŠÍ PROGRAMY A NÁSTROJE / OSTATNÍ

EK ZVEŘEJNILA HLAVNÍ VÝSLEDKY AKTIVIT EU V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A
ROZVOJE

Zveřejněná zpráva vychází z nového rámce Evropské unie pro mezinárodní spolupráci a vývoj
a obsahuje výběr z výsledků dosažených v přibližně sto partnerských zemích po celém světě
s podporou projektů a programů financovaných EU ukončených v období 2013 – 2014.
Představuje významný krok vpřed z hlediska transparentnosti a posiluje důraz na výkonnost
a výsledky v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje. Více informací lze nalézt zde.

VÝZVY, NABÍDKY SPOLUPRÁCE, STÁŽE / VÝZVY / OSTATNÍ
VÝZVA ČESKO-BAVORSKÁ VÝZKUMNÁ KONSORCIA 2017

Aktuální výzvy Bayhost a Bavorsko-české vysokoškolské agentury v rámci programu Českobavorská výzkumná konsorcia jsou určeny na podporu spolupráce v oblasti výzkumu mezi Českou
republikou a Bavorskem. Finanční podpora bude poskytnuta výhradně v následujících třech
tematických oblastech: česko-bavorské vztahy, chemie a vědy o materiálech a digitalizace.
Uzávěrka pro první stupeň podání žádostí je 14. října 2016. Další informace a kontakty naleznete
zde.

POLITIKA VAVAI / ČESKÁ REPUBLIKA
ČEŠTÍ VĚDCI VYHRÁLI SOUTĚŽ 'COMPUTING IN CARDIOLOGY CHALLENGE ' ZAMĚŘENOU NA
OMEZENÍ FALEŠNÝCH ALARMŮ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE

Mezinárodní soutěž PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge je již od roku 2000 každoročně
organizována skupinou laboratoří z MIT (Massachusetts Institute of Technology) a BIH (Beth
Israel Deaconess Medical Center, Boston). Letošní výzvou bylo vymyslet algoritmus, který co
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nejlépe rozliší opravdové alarmy od těch falešných. Cílem je předejít negativním vlivům jako je
rušení spánku pacientů a snižování pozornosti a zpomalování reakcí zdravotnického personálu na
jednotkách intenzivní péče.
Každý z 38 zúčastněných týmů obdržel skóre na základě úspěšnosti svého algoritmu při
rozpoznávání falešných alarmů. Tým českých vědců z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd
ČR (Filip Plešinger, Petr Klimeš, Josef Halámek a Pavel Jurák) získal první a druhé místo ve dvou
souběžných kategoriích (analýza v reálném čase a retrospektivní analýza).
Studie shrnující koncept soutěže a výsledky publikovaná v časopise Physiological Measurement je
dostupná zde. Tým aktuálně připravuje detailní článek s popisem metodiky pro speciální vydání
časopisu Physiological Measurement.
Řešitelský tým se věnuje zpracování signálů z lidského těla a zabývá se především
vysokofrekvenčním EKG, neurofyziologií a vývojem softwaru pro zpracování signálů SignalPlant.
Spolupracuje s významnými pracovišti, jako je brněnské Mezinárodní centrum klinického výzkumu
ICRC, CEITEC, pražský IKEM či Mayo Clinic v USA.

BROŽURA O VÝZKUMU A VÝVOJI V ČESKÉ REPUBLICE

CzechInvest ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) vydal novou verzi brožury
o výzkumu a vývoji v České republice. Tato publikace vypovídá o tom, jak bohatou má Česká
republika vědeckou tradici, vysoce kvalitní lidské zdroje a dobře vyvinutou infrastrukturu. Brožura
poskytuje přehled o vědeckých a technologických parcích v ČR, podává ucelený přehled
o způsobu financování výzkumu a vývoje v České republice, nebo také nabízí příklady úspěšných
českých firem zabývajících se R&D v různých oblastech. Celá brožura je ke stažení zde.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MÁ NOVÉ CENTRUM PRO VÝZKUM UMĚLÉ INTELIGENCE

Katedra počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT otevřela centrum pro výzkum umělé inteligence
(Artificial Intelligence Center, AI Center). Centrum navazuje na úspěch Centra agentních
technologií na téže katedře.
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Posláním nového centra je provozovat základní i aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence,
průmyslové spolupráce a transferu technologií. Celkem 35 vědců se pod vedením prof. Michala
Pěchoučka bude zabývat v rámci jednotlivých týmů problematikou teorie her, multiagentními
simulacemi, inteligentním plánováním, strojovým učením, aplikacemi umělé inteligence ve
výpočetní

robotice

a

dronech,

inteligentními

dopravními

systémy

budoucnosti,

nebo

kybernetickou bezpečností a ochranou kritických infrastruktur.
Pracoviště je financováno z amerických vládních agentur, projektů agentury GAČR, evropských
výzkumných projektů, ale i od průmyslových partnerů, jako jsou například CISCO Systems,
Google, Foxconn nebo Procter and Gamble. Více informací zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU
KONFERENCE O PODPOŘE A ROZVOJI TALENTU (SK PRES)


Kdy: 12. 9. 2016 – 13. 9. 2016



Kde: Bratislava (Slovensko)

Ve dnech 12. a 13. září 2016 pořádá Evropská komise spolu s Ministerstvem školství, vědy,
výzkumu a sportu Slovenské republiky a s Centrem pro vědecko-technické informace SR v rámci
Slovenského předsednictví v Radě EU konferenci o podpoře a rozvoji talentu. (Conference on the
Fostering and Development of Talent). Program konference konané v Bratislavě je věnován
tématům vzdělávání (školní systém, odborná příprava, terciární vzdělávací systém, výzkum)
a podpoře a rozvoji talentu, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Bližší informace,
program a registraci naleznete zde.

KONFERENCE FOOD 2030: RESEARCH & INNOVATION FOR TOMORROW'S NUTRITION & FOOD
SYSTEMS


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
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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.

KONFERENCE 'NON-ANIMAL APPROACHES – THE WAY FORWARD'


Kdy: 6. 12. 2016 – 7. 12. 2016



Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 6. – 7. 12. 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu vědeckou konferenci s názvem
'Non-Animal Approaches – The Way Forward'. Cílem akce je zapojit vědeckou komunitu
a zainteresované subjekty do diskuze ohledně využití vědeckých pokroků k vývoji alternativních
metod pro provádění testování bez použití zvířat. Registrace bude probíhat do 15. října 2016.
Další informace naleznete zde.

DG AGRI ZVEŘEJNILO STRATEGICKÝ DOKUMENT ZAMĚŘENÝ NA VÝZKUM A INOVACE

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) Evropské komise vydalo
strategický dokument zaměřený na výzkum a inovace. Dokument je výsledkem snahy
o strategický přístup k zemědělskému výzkumu a inovacím v EU a bere v potaz podněty
zainteresovaných stran z celé řady seminářů a konferencí realizovaných v období mezi červnem
2015 a lednem 2016. Strategický dokument bude složit jako podklad pro diskuze při přípravě
pracovního programu 2018 – 2020 programu Horizont 2020 a je vstupem do debaty související
s výzkumem a inovacemi v EU v dlouhodobém horizontu. Dokument je dostupný zde.

REVIZE KALENDÁŘE ROTUJÍCÍHO PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU

V souvislosti s britským rozhodnutím o vystoupení z EU se Spojené království vzdalo předsednictví
Rady EU plánovaného na druhý semestr příštího roku. Rada proto přijala dne 26. 7. rozhodnutí
o posunutí kalendáře rotujícího předsednictví a vytvoření nových trojic předsednických států. Ve
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druhém pololetí 2017 tak povede Radu Estonsko, Česká republika se předsednictví ujme
v červenci 2022. Oficiální vyjádření zde.

VÝZVA EUROSCIENCE K ORGANIZACI ESOF 2020

Sdružení EuroScience vyhlásilo výzvu pro zájemce o organizaci bienálního "evropského svátku
vědy" ESOF (EuroScience Open Forum) v roce 2020. Na závěrečné ceremonii letošního ročníku
v britském Manchesteru (stručný záznam kanceláře CZELO z ESOF 2016 zde) vyzval předseda
správní rady EuroScience prof. Lauritz Holm–Nielsen státy střední a východní Evropy, aby se o roli
organizátora ucházely. Podle EuroScience je žádoucí navýšení počtu účastníků z nových členských
států a bude-li kandidatura solidní a konkurenceschopná, upřednostní výběrová komise při selekci
v květnu 2017 zájemce z EU13. Více informací zde. Země, města, nebo regionální či národní
konsorcia mohou předložit nabídku na organizaci ESOF2020 do 1. ledna 2017. Příští ročník
ESOF2018 se koná ve francouzském Toulouse. Praktické informace naleznete zde.

TENDR: CHYTRÉ TOVÁRNY V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Evropská komise spustila strategii na podporu digitální transformace evropského průmyslového
sektoru. Cílem je, aby průmyslový sektor přijal koncept chytrých továren a s ním spojené digitální
technologie jako jsou kyber-fyzické systémy (Cyber–Physical–Systems, CPS), internet věcí
(Internet of Things, IoT), průmyslovou robotiku, 3D tisk a další. Digitální technologie jsou
používány v hi-tech průmyslu, ale ostatní průmyslová odvětví a zejména MSP zaostávají.
Evropská komise chce zajistit, aby všechna průmyslová odvětví využívala výhod digitálních
inovací, a za tímto účelem investuje 500 milionů eur do Digitálních inovačních center (Digital
Innovation hubs, DIHs). Jádrem každého DIH je odpovědné centrum (competence centre, CC),
které je součástí technické univerzity nebo výzkumného centra, a které poskytne MSP přístup
k vybavení, které jim umožní vyzkoušet si a otestovat digitální inovace a taktéž jim poskytne
poradenství ohledně možností financování a školení pracovníků. Cílem vyhlášeného tendru je
získat jasná politická doporučení jak založit DIH v nových členských státech (EU13). Úkolem
smluvního partnera tak bude realizovat řadu aktivit cílených na založení alespoň 30 regionálních
DIH v evropských regionech alespoň 8 nových členských států a připravit politická doporučení ke
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zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných regionech. Zájemci mohou předkládat žádosti do 14.
října 2016. Podrobné informace o tendru naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUMU
PEER REVIEW WEEK 2016


Kdy: 19. 9. 2016 – 25. 9. 2016



Kde: On-line

Ve dnech 19. až 25. září 2016 probíhá druhý ročník on-line iniciativy Peer Review Week na téma
"Recognition for Review", za kterou stojí dvě desítky odborných asociací, sdružení vydavatelů
výzkumných prací a organizací zabývající se hodnocením výzkumu. Mediální a on-line akce
s cílem zviditelnění náročné – a většinou dobrovolné – práce hodnocení vědeckých prací experty
z oboru (peer review) proběhne formou webinářů, rozhovorů a veřejných debat. Bližší informace
prostřednictvím hashtagu #PeerRevWk16 a zde.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ EIT

Evropská komise (DG EAC) zahájila veřejnou konzultaci ke střednědobému hodnocení Evropského
inovačního a technologického institutu (EIT). Cílem konzultace je zajistit, aby se k budoucímu
směřování EIT vyjádřili nejen organizace a jednotlivci přímo zapojení nebo využívající aktivity EIT,
ale i široká veřejnost a další zainteresované organizace. Konzultace probíhá po dobu 12 týdnů od
26. srpna do 14. listopadu 2016. Evropská komise následně zveřejní do poloviny roku 2017
pracovní dokument, k EIT včetně shrnutí výsledků konzultace. Více informací naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR / SPOLEČNÉ PROGRAMOVANÍ
VEŘEJNÁ KONZULTACE 'VÝZKUM PRO SPOLEČNOST ' PROJEKTU CIMULACT
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Mezinárodní projekt CIMULACT (Citizen and Multi–Actor Consultation on Horizon 2020),
financovaný z rozpočtu EU, se snaží přizpůsobit výzkumné a inovační programy potřebám
společnosti. CIMULACT zveřejnil dokument shrnující výsledky předchozí konzultace, které se
účastnili občané a odborníci a jejímž účelem bylo vytvořit návrhy programu pro výzkum. Tyto
návrhy jsou předloženy k další diskuzi a hodnocení prostřednictvím konzultace s názvem 'Výzkum
pro společnost'. Konzultace je otevřena pro občany ze třiceti evropských zemí a bude probíhat
do 3. října 2016.

POLITIKA VAVAI / TRANSFER ZNALOSTÍ
EPO ON-LINE ŠKOLENÍ K IP MANAGEMENTU


Kde: On-line

Školící centrum Evropského patentového úřadu (European Patent Academy) pořádá ve dnech
12., 15., 26. a 29. září 2016 sérii hodinových on-line školení na téma IP managementu. Cílovou
skupinou jsou především MSP orientované na VaVaI, podnikoví a obchodní poradci a zaměstnanci
v oblasti transferu technologií. Účast je zpoplatněna (100 eur / celý modul). Bližší informace
a registrační formulář naleznete zde.

POLITIKA VAVAI / OPEN ACCESS
ZÁZNAM Z AKCE : OPEN ACCESS: WHAT´S NEXT?

Dne 22. června 2016 pořádaly organizace Neth-ER, Nizozemské sdružení univerzit VSNU
a Sdružení evropských univerzit EUA seminář o implementaci ambiciózních cílů v oblasti
otevřeného přístupu (Open Access) vyjednaných během nizozemského předsednictví v Radě EU
v prvním pololetí 2017. Záznam kanceláře CZELO včetně prezentací řečníků je ke stažení zde.

EK ZVEŘEJNILA AKTUALIZOVANÉ PRACOVNÍ PROGRAMY PROGRAMU HORIZONT 2020
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Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní programy na rok 2017 programu Horizont
2020. Pilotní schéma otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo rozšířeno do všech
částí pracovních programů, přičemž je stále možné požádat o výjimku (opt-out). V nadcházejících
výzvách byl také zdůrazněn výzkum týkající se migrace. Další aktualizace jsou popsány zde.
Otevření výzev se předpokládá 4. října 2016. Aktualizované pracovní programy jsou dostupné
zde.

POLITIKA VAVAI / DALŠÍ EVROPSKÉ INICIATIVY / EVROPSKÁ INOVAČNÍ
PARTNERSTVÍ
RAW MATERIALS WEEK


Kdy: 28. 11. 2016 – 2. 12. 2016



Kde: Brusel (Belgie)

První ročník „Raw Materials Week“ organizovaného Evropskou komisí se bude konat v Bruselu od
28. listopadu do 2. prosince 2016. Akce jsou zaměřeny na nejnovější poznatky a události v oblasti
surovin v EU. Raw Materials Week se bude zúčastnit široká škála organizací a jednotlivců, kteří
budou diskutovat na téma surovinové politiky a inciativ realizovaných v této oblasti.
30. listopadu 2016 se koná půl denní seminář "Education and training as a vehicle to improve
competitiveness and business creation" organizovaný Znalostním a inovačním společenstvím
Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti surovin (EIT Raw Materials)
a partnerská burza programu Horizont 2020.
Dne 1. prosince 2016 se koná čtvrtý ročník konference na vysoké úrovni evropského inovačního
partnerství (EIP) v oblasti surovin.
Více informací naleznete zde.

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