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VYHLÁŠENÍ 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE O ROZVOJOVÉ PROJEKTY
(FRUP)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje
5. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci
institucionálního

plánu

Univerzity

Palackého

v Olomouci (FRUP). Tato pravidla vycházejí z § 18 odst. 2 písm. a) zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), v souladu
Dlouhodobým záměrem Univerzity Palackého v Olomouci pro období 2016-2020 (dále
jen „Dlouhodobý záměr UP“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru Univerzity
Palackého v Olomouci pro rok 2018 (dále jen „Aktualizace pro rok 2018“) a „Pravidel
pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství,
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mládeže

a

tělovýchovy“

č.

j.

MSMT-2067/2015-1

ze dne 10. února 2015 (dále jen „příspěvek“).

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže o rozvojové
projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).
Časový harmonogram soutěže:
Vyhlášení soutěže

25. 9. 2017

Soutěžní lhůta

25. 9. - 31. 10. 2017

Hodnotící lhůta

31. 10. – 19. 12. 2017

Počátek řešení projektů

leden 2018

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. 2019

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 30. 1. 2019

Pro 5. ročník je stanoven jeden prioritní okruh:
Název prioritního okruhu: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a
profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří,
ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických
pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Řešitel je
povinen uvést název předmětu, status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový
hodinový rozsah s vyznačením inovované výuky.
Minimální výše jednoho projektu je 50 tis. Kč.( je možno nárokovat investiční náklady)

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím Portálu UP nebo
Integrovaným informačním systémem UP (www.obd.upol.cz)
Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a formální
hodnotící kritéria najdete ZDE.
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Přihlášky se podávají do 31. 10. 2017 do 17.00 hod.
Projekty včetně povinných příloh se předkládají v českém jazyce.
Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy:
1) Popis projektu – musí obsahovat plánované aktivity, jejich očekávané výsledky a časový
harmonogram. Příloha je limitována počtem 10 stran.
2) Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu,
jejich dosavadní výsledky. Rozsah není omezen.
Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.
Všechny přílohy musí být ve formátu .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo.pdf
(dokument programu Adobe Acrobat).
Kontaktní osoba:

Jaroslav Skácel
Jaroslav.skacel@upol.cz
585631408

TA ČR - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
PROGRAMU ZÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE
výsledky

první

veřejné

soutěže

Programu

na

podporu

aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 28. března 2017.
TA

ČR

předpokládá

uzavření

Smlouvy

o

poskytnutí

podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících
projektů.
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TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o
poskytnutí podpory u následujících projektů.
Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.
Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může
podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných
soutěžích.
Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.
Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/
vydání

Rozhodnutí

o

poskytnutí

podpory

(dále “Smlouvy/Rozhodnutí”),

platí

následující:
1. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, příjemce musí
doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat
(certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, poskytovatel Smlouvu/Rozhodnutí
s příjemcem neuzavře. Formulář potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
– certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV naleznete zde. Pokud příjemce toto
potvrzení vložil jako přílohu návrhu projektu, nemusí ho již dokládat.
2. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců
(tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu
projektu prostřednictvím IS Patriot), musí být před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí
poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční
krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě
(roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy,
vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení,
vzhledem k neexistující účetní historii.
3. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu
s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se
Zadávací dokumentací pro 1. veřejnou soutěž programu ZÉTA, je povinen před podpisem
Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá:
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a. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k
činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo
založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem
stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
b. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách,
které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na
formuláři „Program ZÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení
zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne
starších než 90 kalendářních dnů.

TA ČR - VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ETA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne
15.

srpna

2017

první

veřejnou

soutěž

ve

výzkumu

a

experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na
podporu
výzkumu,

aplikovaného

společenskovědního

experimentálního

vývoje

a

a inovací

humanitního
ÉTA

(dále

jen program ÉTA).
Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do
projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací, které jsou přínosné pro
udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické,
globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty,
které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:
•

využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

•

propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

•

vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
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Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného společenskovědního
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje

a inovací podporovaných z veřejných

prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradil
stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na
ista.tacr.cz.
Soutěžní lhůta začíná dnem 16. 8. 2017 a končí dnem 27. 9. 2017 v níže uvedené hodiny:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod.
prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do
23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA
dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání
elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím
datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být
uvedeno „1. veřejná soutěž – program ÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.
Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové
schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž
– program ÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání
způsobilosti samostatně ze své datové schránky.
ID datové schránky TA ČR: afth9xp.
DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ
Zadávací dokumentace k 1. VS programu ÉTA
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Příloha č. 01 - Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Příloha č. 02 - Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA
Příloha č. 03 - Aplikační garant - vysvětlení pro uchazeče
Příloha č. 04 - Prioritní výzkumná témata a seznam aplikačních garantů vybraných
ústředních orgánů státní správy
Příloha č. 05 - Kritéria hodnocení
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Smlouva o poskytnutí podpory v5
Všeobecné podmínky v4
Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
podporovaných programem ÉTA
Výsledky podporované programem ÉTA
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Příručka pro uchazeče k 1. veřejné soutěži ÉTA

7

9. číslo, ročník 2017

VÝZVA OP VVV – INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ LOKALITY
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna
2017 výzvu č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání
pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní
ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem
žádostí o podporu: 22. srpna 2017 od 10:00.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí
Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. prosince 2018 do 14:00.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna 2017 výzvu č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV.
Výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Vzory příloh k žádosti naleznete ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září
2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality (platná od 22. srpna 2017) jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. srpna 2017 od 10:00.
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Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění
formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

TA ČR PŘIPRAVUJE NOVÝ PROGRAM V RÁMCI NORSKÝCH
FONDŮ
V pondělí 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění
pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP)
a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy
Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Pro nové programové
období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR. Podpora z
těchto fondů je určena zejména pro projekty zaměřené na vědu a výzkum, ochranu
životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví,
vzdělávání a spolupráci v justici.
Technologická agentura ČR bude administrovat program na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje, v rámci něhož jsou očekávány bilaterální výzkumné projekty, tj. za
účasti české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany. Předpokládá se zapojení jak
výzkumných organizací, tak i malých a středních podniků. Celkové výdaje programu budou činit
30 milionů EUR. V nejbližším horizontu bude probíhat příprava samotného programu, vyhlášení
první výzvy se očekává nejdříve na konci roku 2018 a realizace projektů samotných je
předpokládaná od roku 2019.
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NOVINKY A INFORMACE – PROGRAM HORIZONT 2020

Ve dnech 15. 8. 2017 až 13. 9.
2017 byly vyhlášeny nové výzvy
v programu Horizont 2020.
Výzvy

H2020

v

kompletním

přehledu zde.

H OR I ZON T 2 02 0 / ČÁST I - VY N I K AJÍ CÍ VĚDA / EVR OP SK Á R ADA P R O VÝZK UM
Pracovní program a výzvy ERC
Evropská rada pro výzkum (European Research Council - ERC) zveřejnila pracovní program pro
rok 2018 zde a informace pro uchazeče o Synergy Granty výzva 2018 zde, o Starting
a Consolidator Granty zde. Výzva pro podávání žádostí o ERC Starting Grant a ERC Synergy
Grant byla otevřena 3. srpna 2017 s uzávěrkou 10. října a 11. listopadu 2017. Výzva pro
podávání žádostí o ERC Consolidator Grant bude vyhlášena v říjnu 2017 s uzávěrkou v únoru
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2018 a ERC Advanced Grant bude vyhlášena v květnu 2018 s uzávěrkou v srpnu 2018. Více
informací také zde.

Seznam předsedů vědeckých panelů ERC pro výzvu StG 2018
Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) zveřejnila seznam předsedů hodnotících panelů
ERC Starting Grants 2017 (ERC-2018-STG). Uzávěrka aktuální výzvy je 17. října 2017. Seznam
členů panelů bude zveřejněn po ukončení hodnocení. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 /

ČÁST I - VYN IK AJÍ CÍ VĚDA /

BUDOUCÍ A VZN IK AJÍ CÍ

TECHNOLOGI E

Graphene Week 2017
•

Kdy: 25. 9. 2017 - 29. 9. 2017

•

Kde: Atény (Řecko)

Ve dnech od 25. do 29. září 2017 pořádá vlajková loď Graphene FET Flagship, v Aténách týden
Grafenu (Graphene Week 2017). Konference představí nejnovější výsledky výzkumu grafenu a
souvisejících materiálů (GRM), současný stav v GRM technologiích a bude se zabývat oblastmi,
jako je standardizace, komercializace materiálů a industrializace.

Více informací, včetně

registračních poplatků a účastnických poplatků, naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I - VYNIK AJÍCÍ VĚDA / VÝZK UMN É I NFRASTRUK TURY
ELIXIR Fórum: Inovace v oblasti potravin, výživy a mikrobiomů
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 10. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 9. a 10. října 2017 se v Bruselu uskuteční ELIXIR fórum zaměřené na inovace a malé a
střední podniky „Data-driven innovation in food, nutrition and the microbiome“. Akce představí
výběr bezplatných datových zdrojů a služeb dostupných prostřednictvím evropské bio-
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informatické výzkumné infrastruktury ELIXIR, jako jsou PRIDE, Evropský archív (European
Nucleotide Archive) a Metagenomický portál, stejně jako příklady inovativních firem, které při
svém podnikání již používají veřejná data. Registrace je otevřena do 1. října 2017. Další
informace včetně registrace naleznete zde.

ČR zakládajícím státem evropského výzkumného konsorcia Instruct-ERIC
Česká republika se v červenci 2017 stala jedním ze zakládajících států mezinárodního konsorcia
Instruct-ERIC, které bude provozovatelem výzkumné infrastruktury Instruct (European
INtegrated STRUCTtural Biology Infrastructure – Evropská infrastruktura pro integrativanou
strukturní biologii) se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii. Cílem infrastruktury je nabízet ojedinělé
technologie, metody a přístrojové kapacity v oblasti strukturní biologie. Dalšími na projektu se
účastnícími státy jsou vedle hostitelské Velká Británie Francie, Itálie, Izrael, Portugalsko,
Německo, Nizozemsko a Slovensko, v roli pozorovatele se podílí také mezinárodní výzkumná
organice EMBL. V České republice je výzkumným partnerem projektu Instruct národní
infrastruktura CIISB (Česká infrastruktura pro integrovanou strukturní biologii), pracoviště je
koordinováno Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Biotechnologickým a
biomedicínským centrem Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) a je uznáno za
jedno z evropských Instruct Center. Více zde a zde.

CERIC- ERIC výzva k předkládání návrhů na přístup k integrovaným multidisciplinárním zařízením
pro materiály a biomateriály
Středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC otevřelo výzvu k předkládání
návrhů na přístup k integrovaným multidisciplinárním zařízením pro materiály a biomateriály.
Nejlepší projekty budou vybrány na základě hodnocení nezávislého a mezinárodního panelu
odborníků. Návrhy by měly být předloženy online prostřednictvím Virtuální jednotné kanceláře
(Virtual Unified Office - VUO) do 1. září 2017 za účelem předběžného zhodnocení návrhu a
konečný termín pro předkládání návrhů je 2. října 2017. Další informace naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVENÍ V P RŮMYSLU / ZÁK LADNÍ A
P RŮMYSLOVÉ TECHN OLOGIE
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Konference o digitalizaci energetických systémů
•

Kdy: 18. 9. 2017

•

Kde: Tallinn (Estonsko)

Dne 18. září 2017 se v Tallinnu uskuteční konference „Where digital meets energy“. Konference
organizovaná estonským předsednictvím se bude zabývat otázkami, jako je vlastnictví údajů,
ochrana osobních údajů, kybernetická bezpečnost, spolupráce mezi provozovateli přenosových
soustav (TSO) a provozovateli distribučních soustav (DSO), vývoj datových uzlů v Evropě a
reakce na poptávku. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Středoevropská spolupráce pro průmysl 4.0
•

Kdy: 20. 9. 2017 - 21. 9. 2017

•

Kde: Budapešt (Maďarsko)

Ve dnech 20. a 21. září 2017 se v Budapešti uskuteční workshop Central European Cooperation
for Industry 4.0. Cílem akce je představit relevantní možnosti spolupráce a poskytnout platformu
pro setkání se s novými partnery a výměnu nápadů ohledně inovativních řešení a investic v
oblasti průmyslu 4.0. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Partnerská burza - Chytřejší kraj
•

Kdy: 5. 10. 2017

•

Kde: Ostrava (Česká republika)

Dne 5. října 2017 se v Ostravě uskuteční mezinárodní konference a partnerská burza B2B
„Smarter Region – Intelligent technologies for citizens“. Akce je určena společnostem,
univerzitám a výzkumným organizacím, které chtějí získat nové informace, podělit se o své
projektové nápady nebo hledají obchodní spolupráci. V rámci konference bude možná i exkurze
do výzkumných center VŠB-TU Ostrava. Registrace je otevřená do 26. září 2017. Více informací
včetně programu naleznete zde, pozvánka na akci je k dispozici zde.

Evropský týden kódování 2017
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•

Kdy: 7. 10. 2017 - 22. 10. 2017

•

Kde: EU

Ve dnech od 7. do 22. října 2017 se bude konat po celém světě pátý ročník Evropského týdne
kódování (Europe Code Week). Cílem této iniciativy je přiblížit kódování a digitální gramotnost
široké veřejnosti a vzbudit v občanech zájem o technologie. Více informací naleznete zde.

Meet in Italy for Life Sciences 2017
•

Kdy: 11. 10. 2017 - 13. 10. 2017

•

Kde: Turín (Itálie)

Meet in Italy for Life Sciences je mezinárodní akce, která se zaměřuje na trendy, inovace a
témata související s biologickými vědami (biotechnologie, lékařské přístroje, farmaceutika a
Nutraceutika, ICT pro zdraví a související služby a činnosti). Čtvrtý ročník se bude konat v
italském Turíně od 11. do 13. října 2017. Na akci se budou probíhat obchodní schůzky,
networkingové aktivity, tematické workshopy a diskuze o klíčových trendech. Více informací
naleznete zde a registrace je možná zde.

Workshop: R&I Infrastruktury ve výzkumných a technologických organizacích
•

Kdy: 12. 10. 2017 - 13. 10. 2017

•

Kde: Göteborg (Švédsko)

Ve dnech od 12. do 13. října 2017 pořádá Společné výzkumné středisko (JRC) EK společně s
organizacemi RISE a EARTO v Göteborgu v rámci sítě TTO-CIRCLE (Skupina kanceláří pro
transfer technologií) dvoudenní workshop na téma: „RTOs' R&I Infrastructures“. Cílem
workshopu je výměna osvědčených postupů při otevírání výzkumné infrastruktury pro průmysl v
Evropě i mimo ni. Více informací včetně registrace naleznete zde.

Zdraví v digitální společnosti - Digitální společnost pro zdraví
•

Kdy: 16. 10. 2017 - 18. 10. 2017

•

Kde: Tallinn (Estonsko)
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Ve dnech od 16. do 18. října 2017 se v Tallinnu uskuteční konference na vysoké úrovni „Zdraví v
digitální společnosti, Digitální společnost pro zdraví“. Konference je organizována v rámci
estonského předsednictví Rady EU estonským ministerstvem sociálních věcí, ECHAlliance a HIMSS
Europe a zaměří se na to, jak digitální technologie a širší využívání údajů o zdravotním stavu
mění způsoby zdravotní péče. Další informace o akci včetně účastnických poplatků a registrace
naleznete zde.

Vibrační spektroskopie a NMR techniky pro průmyslové aplikace
•

Kdy: 20. 10 .2017

•

Kde: Terst (Itálie)

Dne 20. října 2017 se v Terstu uskuteční první konference CERIC-ERIC zaměřená na spolupráci
výzkumu a podnikání (Research to Business, R2B). Akce je organizovaná v rámci projektu H2020
ACCELERATE s názvem: „Vibrational Spectroscopy and NMR Techniques for Industrial
Applications”. CERIC-ERIC (Středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury) je distribuovaná
výzkumná infrastruktura pro základní a aplikovaný výzkum nových materiálů a biomateriálů.
Seminář představí odborné veřejnosti technologie Synchrotronu a jaderné magnetické rezonance
(NMR) s cílem podpořit nápady na možné budoucí synergie a spolupráci. Více informací o události
naleznete zde.

Partnerská burza EC-EDA
•

Kdy: 7. 11. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. listopadu 2017 pořádá Evropská komise v spolupráci s Evropskou obrannou agenturou
(EDA – European Defence Agency) v Bruselu partnerskou burzu zaměřenou na nanotechnologie a
vyspělé materiály s názvem „Exploring FP7, Horizon 2020 and EDA R&T Synergies on Advanced
Materials, Structures and Nanotechnologies“. Cílem akce je ukázat, jak mohou být výsledky
výzkumu a inovací z programů Horizont 2020 a EDA vzájemně prospěšné a zvyšovat tak obranné
a bezpečnostní schopnosti. Registrace je otevřena do 31. října 2017. Více informací, včetně
návrhu programu a registrace, naleznete zde.
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Veřejná konzultace k transformaci zdravotní péče
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci na téma Transformace zdravotní a jiné péče v rámci
jednotného digitálního trhu (Public consultation on digital transformation of health and care in the
Digital single market). Konzultace se zaměřuje především na přeshraniční přístup k osobním
údajům o zdravotním stavu a jejich správu a společné evropské využívání zdrojů s cílem urychlit
výzkum a rozvíjet prevenci, léčbu a personalizovanou medicínu. Účelem je vymezit potřebu a
rozsah opatření politiky, které budou podporovat digitální inovace pro zlepšování zdravotního
stavu občanů a řešit systémové problémy, s nimiž se potýkají systémy zdravotní a jiné péče.
Konzultace je otevřena do 12. října 2017. Další informace naleznete zde.

Dokument SAM ke kybernetické bezpečnosti
Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců (High Level Group of the Commission´s
Scientific Advice Mechanism- SAM) vydala na žádost místopředsedu Evropské komise Andruse
Ansipa dokument na téma Kybernetická bezpečnost v jednotném digitálním trhu (Cybersecurity in
Digital Single Market). Úkolem skupiny bylo zabývat se bezpečností, účastí občanů na jednotném
digitálním trhu, ochranou základních práv a evropskými hodnotami. Podle dokumentu je třeba se
zaměřit na udržování vysokých kryptografických standardů, snižování zranitelnosti softwaru
během životního cyklu produktu, zvyšování povědomí občanů / uživatelů o otázkách kybernetické
bezpečnosti a také na kontrolu uživatelů nad jejich digitální identitou a jejich právem být
zapomenout. Celý dokument je k dispozici zde.

CERIC- ERIC výzva k předkládání návrhů na přístup k integrovaným multidisciplinárním zařízením
pro materiály a biomateriály
Středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC otevřelo výzvu k předkládání
návrhů na přístup k integrovaným multidisciplinárním zařízením pro materiály a biomateriály.
Nejlepší projekty budou vybrány na základě hodnocení nezávislého a mezinárodního panelu
odborníků. Návrhy by měly být předloženy online prostřednictvím Virtuální jednotné kanceláře
(Virtual Unified Office - VUO) do 1. září 2017 za účelem předběžného zhodnocení návrhu a
konečný termín pro předkládání návrhů je 2. října 2017. Další informace naleznete zde.
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HORI ZON T 2020 / ČÁST II - VEDOUCÍ POSTAVEN Í V P RŮMYSLU / INOVACE V
M ALÝCH A STŘEDNÍ CH P ODNI CÍ CH (M SP)
Inovace v oblasti opětovného využívaní vody
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 10. 10. 2017

•

Kde: Bruggy (Belgie)

Dne 9. a 10. října se v Bruggách uskuteční první konference a výstava WRE o inovacích v oblasti
opětovného využívaní vody („Innovations in Water Reuse“). V rámci konference se bude
diskutovat o významu a budoucnosti sektoru opětovného využívání vody v Evropě, současných
výzvách a o tom, jak inovační technologie a management přinášejí úspěšné systémy opětovného
využití na celém kontinentu. Více informací včetně registračních poplatků a registrace jsou k
dispozici zde.

VaVaI a konkurenceschopnost MSP
•

Kdy: 19. 10. 2017 - 20. 10. 2017

•

Kde: Miláno (Itálie)

Dne 19. a 20. října 2017 se v Miláně uskuteční společná akce o výzkumu a vývoji a
konkurenceschopnosti malých a středních podniků (Joint event on Research and Development
and SME competitiveness). Dvoudenní akce organizovaná Platformou pro výuku politik (Policy
Learning Platform) programu Interreg představí nejnovější vývoj v celé EU v obou výše
uvedených oblastech. Registrace akce bude zahájena na začátku září 2017. Více informací
naleznete zde.

Analýza dopadu dokončených projektů Eurostars-1
Evropská komise zveřejnila analýzu dopadu dokončených projektů Eurostars-1 (Analysis of impact
of completed Eurostars-1 projects). Hlavním cílem studie je zhodnotit výkonnost a zhodnotit
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dopad programu Eurostars-1 s ohledem na nové produkty, procesy nebo služby, které byly
uvedeny na trh v průběhu dvou let od dokončení projektu a poskytnout doporučení pro lepší
provádění programu Eurostars-2, který běží od roku 2014 do roku 2020. Z projektů Eurostars-1,
pro které jsou k dispozici údaje, bylo 88 % projektů úspěšných při dosahování plánovaných
výsledků. Podle analýzy je pro lepší provádění programu Eurostars-2 nezbytné zlepšit
mechanismus shromažďování údajů, mechanismus výběru a zvýšit důslednost monitorovacího
mechanismu. Celý dokument naleznete zde.

JIC vybrán pro implementaci 3. fáze Nástroje pro MSP - gratulujeme!
Jihomoravské inovační centrum JIC uspělo v prestižním tendru Evropské komise a stane se v
rámci konsorcia CoCom realizátorem 3. fáze Nástroje pro malé a střední podniky (SME
Instrument). V rámci 3. fáze je inovativním podnikům poskytováno odborné poradenství pro
uvedení vyvinutých produktů či služeb na trh. Konsorcium bude podporovat EK v nastavování této
poslední fáze SME Instrumentu, od spuštění tohoto nástroje (2014) byly totiž zatím vyhlašovány
výzvy do prvních dvou fází (poskytování finanční podpory na vytvoření podnikatelského záměru a
jeho implementaci). Kromě JIC jsou členy konsorcia CoCom agentury a společnosti z Německa,
Velké Británie, Belgie a Švýcarska.
Více informací naleznete v tiskové zprávě JIC a na stránkách výkonné agentury pro MSP
Evropské komise EASME.
Kancelář CZELO gratuluje Jihomoravskému inovačnímu centru!

HORI ZON T 2020 / ČÁST I I - VEDOUCÍ P OSTAVENÍ V P RŮMYSLU / P ŘÍ STUP K
RI ZIK OVÉM U FI N AN COVÁN Í
Průběžné hodnocení finančních nástrojů H2020
Evropská komise zveřejnila zprávu o průběžném hodnocení finančních nástrojů H2020 (Interim
evaluation of H2020´s Financial Instruments). Cílem studie je zhodnotit výkonnost finančních
nástrojů H2020 (InnovFin) a určit priority na zbývající část programového období 2014 - 2020 a
na období po něm. Hlavním závěrem studie je, že InnovFin představuje významný posun v
poskytování finanční podpory inovací ze strany EU, který úspěšně překonává omezení starší
generace finančních nástrojů. Ačkoli se využívání různých finančních nástrojů InnovFin liší, jejich
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celkové využívaní a efektivita je v souladu s očekáváními finančních zprostředkovatelů a Evropské
komise. Zpráva také navrhuje řadu doporučení, jak do budoucna i nadále zlepšovat fungovaní
InnovFin. Další informace naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZDRAVÍ , DEMOGRAFI CK Á
ZM ĚN A A DOBRÉ ŽIVOTN Í PODMÍ NKY
Debata: How scientists bridged the Cold War divides
•

Kdy: 21. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

•

Registrace: http://geform.tc.cz/debate

Velvyslanectví České republiky v Bruselu, CZELO a České centrum v Bruselu spolu s Leuven
University Press vás srdečně zvou na debatu o česko-belgické vědecké spolupráci a odkazu prof.
Antonína Holého dne 21. září 2017 v 19:00 v Pražském domě, Avenue Palmerston 16,
Brusel. Paní Renilde Loeckx-Drozdiak představí při této příležitosti veřejnosti svou knihu “Cold
War Triangle; How Scientists in East and West Tamed HIV” a to za přítomnosti Erika de Clercq,
dlouholetého výzkumného partnera prof. Antonína Holého. Diskuse se zaměří také na současnost
a budoucnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB).
Registrace je k dispozici zde.

Meet in Italy for Life Sciences 2017
•

Kdy: 11. 10. 2017 - 13. 10. 2017

•

Kde: Turín (Itálie)

Meet in Italy for Life Sciences je mezinárodní akce, která se zaměřuje na trendy, inovace a
témata související s biologickými vědami (biotechnologie, lékařské přístroje, farmaceutika a
Nutraceutika, ICT pro zdraví a související služby a činnosti). Čtvrtý ročník se bude konat v
italském Turíně od 11. do 13. října 2017. Na akci se budou probíhat obchodní schůzky,
networkingové aktivity, tematické workshopy a diskuze o klíčových trendech. Více informací
naleznete zde a registrace je možná zde.
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Zdraví v digitální společnosti - Digitální společnost pro zdraví
•

Kdy: 16. 10. 2017 - 18. 10. 2017

•

Kde: Tallinn (Estonsko)

Ve dnech od 16. do 18. října 2017 se v Tallinnu uskuteční konference na vysoké úrovni „Zdraví v
digitální společnosti, Digitální společnost pro zdraví“. Konference je organizována v rámci
estonského předsednictví Rady EU estonským ministerstvem sociálních věcí, ECHAlliance a HIMSS
Europe a zaměří se na to, jak digitální technologie a širší využívání údajů o zdravotním stavu
mění způsoby zdravotní péče. Další informace o akci včetně účastnických poplatků a registrace
naleznete zde.

Veřejná konzultace k transformaci zdravotní péče
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci na téma Transformace zdravotní a jiné péče v rámci
jednotného digitálního trhu (Public consultation on digital transformation of health and care in the
Digital single market). Konzultace se zaměřuje především na přeshraniční přístup k osobním
údajům o zdravotním stavu a jejich správu a společné evropské využívání zdrojů s cílem urychlit
výzkum a rozvíjet prevenci, léčbu a personalizovanou medicínu. Účelem je vymezit potřebu a
rozsah opatření politiky, které budou podporovat digitální inovace pro zlepšování zdravotního
stavu občanů a řešit systémové problémy, s nimiž se potýkají systémy zdravotní a jiné péče.
Konzultace je otevřena do 12. října 2017. Další informace naleznete zde.

Zpráva o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci JIACRA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA), Evropská
léková agentura (European Medicines Agency - EMA) a Evropské středisko pro prevenci a
kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) vydaly společnou
zprávu o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci (JIACRA - Joint Interagency
Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis). JIACRA analyzuje údaje o lidech a zvířatech
určených k produkci potravin získané prostřednictvím monitorovacích sítí agentur v období od
2013 do 2015 s cílem lépe porozumět výskytu antimikrobiální rezistence napříč Evropou. Zpráva
zdůrazňuje potřebu podporovat odpovědné užívání antibiotik u lidí a zvířat. Více informací
naleznete zde a celá správa je k dispozici zde.
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Implementace tzv. Nagojského protokolu v projektech H2020
Evropská komise zveřejnila informace o implementaci tzv. Nagojského protokolu v běžících a
budoucích projektech H2020. Nagojský protokol o přístupu a sdílení přínosů (ABS), který vstoupil
v platnost v říjnu 2014, je mezinárodní dohodou, která doplňuje Úmluvu OSN o biologické
rozmanitosti (CBD) a jejím cílem je zajistit, aby byly přínosy plynoucí z výzkumu a vývoje
genetických zdrojů sdílené spravedlivým způsobem, čímž se má přispět k ochraně a biologické
rozmanitosti. Praktické pokyny pro příjemce finančních prostředků EU jsou k dispozici na Portálu
pro účastníky programu Horizont 2020 (Participant Portal) v rámci etického oddílu, s cílem
pomoci výzkumným pracovníkům rozhodnout, zda pro jejich projekty vyplývají podle nařízení EU
povinnosti o přístupu a sdílení přínosů (ABS) a pokud ano, jak jej dodržovat. Další informace
naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / P OTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ ,
VODNÍ HOSP ODÁŘSTVÍ A BIOEKONOM I K A

Webinář: How to publish in Knowledge Junction
•

Kdy: 25. 9. 2017

•

Kde: online webinář

Dne 25. září 2017 organizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food
Safety Authority) on-line diskusi, jejímž cílem je vysvětlit způsob publikace dat, smluv,
dokumentů a ostatních digitálních souborů spravovaných EFSA. Webinář je určen pro kontaktní
místa a poskytovatele dat všech členských států a také pro vědce, zástupce průmyslu a
nevládních organizací, kteří chtějí předložit své vzorky za účelem posouzení z hlediska
bezpečnosti potravin a krmiv. V průběhu semináře budou moci účastníci vznést otázky. Záznam z
webináře bude zveřejněn. V případě zájmu doporučujeme včasnou registraci. Více informací zde.

Konferenece EIP Water
•

Kdy: 27. 9. 2017 - 28. 9. 2017
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•

Kde: Porto (Portugalsko)

Ve dnech 27. a 28. září 2017 se v Portu uskuteční konference evropského inovačního partnerství
pro vodu EIP Water 2017. Letošní ročník s názvem „Water Innovation: Bridging Gaps, Creating
Opportunities“ se zaměří na inovativní řešení výzev souvisejících s vodou v Evropě a na celém
světě. Více informací naleznete zde.

Seminář: „Implementing Natura 2000 in forests: lessons learned and looking ahead“
•

Kdy: 27. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Seminář „Implementing Natura 2000 in forests: lessons learned and looking ahead“ se koná 27.
září 2017 v Bruselu. Akci organizuje Evropský lesnický institut v rámci série ThinkForest Forum s
cílem poskytnout informace o implementaci Natura 2000 v evropských lesích, dále bude
prezentován současný stav biodiverzity v evropských lesích a další předpokládaný přínos Natura
2000. Registrace je možná do 22. září 2017. Více informací naleznete zde a akce bude
webstreamována.

Partnerská burza k zemědělskému výzkumu
•

Kdy: 5. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Kancelář CZELO ve spolupráci s Harper Adams University (Velká Británie) pořádá dne 5. října
2017 v Bruselu partnerskou burzu zaměřenou na vybraná témata v rámci společenské výzvy
Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika programu Horizont 2020. Pozvánku
na partnerskou burzu naleznete zde a registrace zde.

Inovace v oblasti opětovného využívaní vody
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 10. 10. 2017

•

Kde: Bruggy (Belgie)
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Dne 9. a 10. října se v Bruggách uskuteční první konference a výstava WRE o inovacích v oblasti
opětovného využívaní vody („Innovations in Water Reuse“). V rámci konference se bude
diskutovat o významu a budoucnosti sektoru opětovného využívání vody v Evropě, současných
výzvách a o tom, jak inovační technologie a management přinášejí úspěšné systémy opětovného
využití na celém kontinentu. Více informací včetně registračních poplatků a registrace jsou k
dispozici zde.

Kongres Wetsus 2017
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 10. 10. 2017

•

Kde: Leeuwarden (Nizozemsko)

Ve dnech 9. a 10. října 2017 se v nizozemském Leeuwardenu uskuteční každoroční mezinárodní
kongres Centra excelence pro udržitelnost vodní technologie o nejnovějším vývoji v oboru.
Letošní ročník se zaměřuje na synergie ve výzkumu a inovacích. Konference představí různé
pohledy, jak mohou inovace v oblasti vodního hospodářství pomoci při řešení společenských
výzev, jimž Evropa čelí. Více informací, včetně registračních poplatků a registrace, naleznete zde.

ELIXIR Fórum: Inovace v oblasti potravin, výživy a mikrobiomů
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 10. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 9. a 10. října 2017 se v Bruselu uskuteční ELIXIR fórum zaměřené na inovace a malé a
střední podniky „Data-driven innovation in food, nutrition and the microbiome“. Akce představí
výběr bezplatných datových zdrojů a služeb dostupných prostřednictvím evropské bioinformatické výzkumné infrastruktury ELIXIR, jako jsou PRIDE, Evropský archív (European
Nucleotide Archive) a Metagenomický portál, stejně jako příklady inovativních firem, které při
svém podnikání již používají veřejná data. Registrace je otevřena do 1. října 2017. Další
informace včetně registrace naleznete zde.

Partnerská burza k udržitelné potravinové bezpečnosti
•

Kdy: 6. 11. 2017
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•

Kde: Praha

Dne 6. listopadu 2017 se v Praze uskuteční druhá regionální partnerská burza k udržitelné
potravinové bezpečnosti v rámci programu Horizont 2020 (Brokerage event on Sustainable Food
Security in Horizon 2020). Cílem akce, kterou organizuje síť NCP pro SC2 BioHorizon, je usnadnit
založení konsorcií pro témata v rámci výzvy pro udržitelnou potravinovou bezpečnost v roce
2018, která bude zveřejněna v listopadu v rámci společenské výzvy 2 (SC2) programu Horizont
2020. Další informace naleznete zde a zde.

Výzva EIP-AGRI - zapojení do nových Focus Groups
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership on
Agricultural Productivity and Sustainability – EIP-AGRI) hledá experty do tří nových tzv. Focus
Groups. Žadatelé se mohou ucházet o členství v následujících pracovních skupinách: "Moving
from source to sink in arable farming", "Circular Horticulture" a "Enhancing production and use of
renewable energy on the farm". Více informací je k dispozici zde.

Zpráva o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci JIACRA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA), Evropská
léková agentura (European Medicines Agency - EMA) a Evropské středisko pro prevenci a
kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) vydaly společnou
zprávu o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci (JIACRA - Joint Interagency
Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis). JIACRA analyzuje údaje o lidech a zvířatech
určených k produkci potravin získané prostřednictvím monitorovacích sítí agentur v období od
2013 do 2015 s cílem lépe porozumět výskytu antimikrobiální rezistence napříč Evropou. Zpráva
zdůrazňuje potřebu podporovat odpovědné užívání antibiotik u lidí a zvířat. Více informací
naleznete zde a celá správa je k dispozici zde.

Shrnutí veřejné konzultace "Modernizace a zjednodušení SZP"
Evropská komise zveřejnila shrnutí veřejné konzultace "Modernizace a zjednodušení společné
zemědělské politiky (SZP)". Výsledky veřejné konzultace zdůrazňují tlak na životní prostředí a
klimatickou změnu (zmírňování a přizpůsobení) a potřebu přiměřené životní úrovně zemědělců
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jako tři nejnaléhavější výzvy, jimž musí čelit zemědělství a venkovské oblasti EU. Pokud jde o
konkrétní environmentální výzvy, respondenti mají jednoznačnou prioritu v oblasti ochrany
biologické rozmanitosti, snížení degradace půdy a udržitelnějším využívání pesticidů a hnojiv.
Shrnutí si můžete stáhnout zde. Více informací naleznete zde a zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZAJIŠTĚN Á, ČI STÁ A ÚČI N NÁ
ENERGIE

Vodík pro čistou dopravu
•

Kdy: 22. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 22. září 2017 pořádá vlajková loď FCH JU: HyFIVE a H2ME v Bruselu akci s názvem
„Hydrogen for Clean Transport“. Projekty H2ME a HyFIVE financované ze společného podniku pro
palivové články a vodík (FCH) jsou předními vodíkovými iniciativami v Evropě, které mají za cíl
stanovit standard a urychlit širší zavedení vodíkové technologie. Cílem akce je prokázat vodíkovou
technologii jako řešení pokroku v oblasti kvality ovzduší a zelené agendy EU. Vedle diskuse o
tom, jak technologie vodíkových a palivových článků (HFC) může podpořit cíle EU v oblasti
dekarbonizace, budou také představeny závěry z projektu HyFIVE. Více informací včetně
registrace naleznete zde.

Seminář o zárukách původu obnovitelné elektřiny
•

Kdy: 27. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 27. září 2017 se v Bruselu uskuteční akce s názvem „Does the EU renewables sector need a
guarantees of origin market?“ Seminář organizovaný CEPS (Centre for European Policy Studies)
bude diskutovat o nedostatcích stávajícího systému záruk původu obnovitelné energie a
prozkoumá způsoby jejich řešení. Další informace včetně registrace naleznete zde.
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Partnerská burza - Chytřejší kraj
•

Kdy: 5. 10. 2017

•

Kde: Ostrava (Česká republika)

Dne 5. října 2017 se v Ostravě uskuteční mezinárodní konference a partnerská burza B2B
„Smarter Region – Intelligent technologies for citizens“. Akce je určena společnostem,
univerzitám a výzkumným organizacím, které chtějí získat nové informace, podělit se o své
projektové nápady nebo hledají obchodní spolupráci. V rámci konference bude možná i exkurze
do výzkumných center VŠB-TU Ostrava. Registrace je otevřená do 26. září 2017. Více informací
včetně programu naleznete zde, pozvánka na akci je k dispozici zde.

6. UNI-SET Energy Clustering Event (energetický kongres)
•

Kdy: 23. 10. 2017 - 24. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech od 23. do 24. října 2017 pořádá Sdružení evropských univerzit (EUA) ve spolupráci s
InnoEnergy v Bruselu 6. ročník akce UNI-SET Energy Clustering (ECE). Akce s názvem „European
Universities in the Energy Transition: Towards a Clean Energy Future“ se zaměří na to, jakým
způsobem může budoucí 9. RP podpořit propojení cílů ve VaVaI a vzdělávaní v oblasti energetiky.
Mimo jiné bude také představena připravovaná zpráva nazvaná „Identifikace nových paradigmat
v oblasti energetického vzdělávání a výzkumu: akční program pro evropské univerzity“
(Identifying New Paradigms in Energy Education and Research: An Action Agenda for Europe’s
Universities). Více informací včetně registrace naleznete zde.

EIT InnoEnergy PhD School
Evropský technologický a inovační institut (EIT) InnoEnergy nyní přijímá žádosti do InnoEnergy
PhD School, termín uzávěrky je 5. listopadu 2017. Doktorandi musí prokázat zájem o inovace v
oblasti energetiky, pracovat na doktorské práci se silným potenciálem pro inovace a podnikání
napojené na průmyslové partnery. Hodnotící komise posoudí všechny žadatele a pozve nejlepší
kandidáty na osobní pohovor. Zápis je realizován formou formální dohody mezi EIT InnoEnergy a
zaměstnavatelem a vzdělávací program trvá tak dlouho, dokud je zajištěné finanční krytí studia.
Více informací o doktorské škole zde a administrativním procesu najdete zde.
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HORI ZON T 2020 / ČÁST I II - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / IN TELI GEN TN Í, EKOLOGI CKÁ A
I N TEGROVAN Á DOP RAVA

Závěrečná konference IMPACT
•

Kdy: 21. 9. 2017 - 22. 9. 2017

•

Kde: Řím (Itálie)

Ve dnech 21. a 22. září 2017 se v Římě uskuteční závěrečná konference projektu IMPACT s
názvem „Managing socio-cultural factors during emergencies in public transport systems“. Projekt
byl zaměřen na zkoumání zásadní role kulturních faktorů při řízení zabezpečení a bezpečnostních
záležitostí spojených s mimořádnými událostmi v systémech veřejné dopravy. Během akce budou
prezentovány konečné výsledky projektu. Další informace včetně registrace naleznete zde.

Konference Connecting Europe
•

Kdy: 21. 9. 2017 - 22. 9. 2017

•

Kde: Tallinn (Estonsko)

Dne 21. září 2017 pořádá Evropská komise (GŘ MOVE) ve spolupráci s estonským předsednictvím
Rady Evropské unie a Estonským ministerstvem hospodářství a infrastruktury v Tallinnu
konferenci „Connecting Europe“. Hlavním cílem konference je identifikovat politické opatření a
finanční řešení pro investice do odvětví dopravy s ohledem na finanční rámec EU po roce 2020.
Více informací naleznete zde.

Vodík pro čistou dopravu
•

Kdy: 22. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 22. září 2017 pořádá vlajková loď FCH JU: HyFIVE a H2ME v Bruselu akci s názvem
„Hydrogen for Clean Transport“. Projekty H2ME a HyFIVE financované ze společného podniku pro
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palivové články a vodík (FCH) jsou předními vodíkovými iniciativami v Evropě, které mají za cíl
stanovit standard a urychlit širší zavedení vodíkové technologie. Cílem akce je prokázat vodíkovou
technologii jako řešení pokroku v oblasti kvality ovzduší a zelené agendy EU. Vedle diskuse o
tom, jak technologie vodíkových a palivových článků (HFC) může podpořit cíle EU v oblasti
dekarbonizace, budou také představeny závěry z projektu HyFIVE. Více informací včetně
registrace naleznete zde.

CIVITAS Fórum 2017
•

Kdy: 27. 9. 2017 - 29. 9. 2017

•

Kde: Torres Vedras (Portugalsko)

Ve dnech od 27. do 29. září 2017 se v portugalském Torres Vedras uskuteční každoroční
konference CIVITAS. CIVITAS je síť měst k podpoře udržitelné městské mobility v Evropě i mimo
ní. Akce sdružuje komunitu CIVITAS z celé Evropy: stovky odborníků na mobilitu, aktérů a
stakeholdrů, kteří jsou zapojeni do rozvoje udržitelné městské mobility. Další podrobnosti o
registraci a podrobném programu naleznete zde.

Partnerská burza - Chytřejší kraj
•

Kdy: 5. 10. 2017

•

Kde: Ostrava (Česká republika)

Dne 5. října 2017 se v Ostravě uskuteční mezinárodní konference a partnerská burza B2B
„Smarter Region – Intelligent technologies for citizens“. Akce je určena společnostem,
univerzitám a výzkumným organizacím, které chtějí získat nové informace, podělit se o své
projektové nápady nebo hledají obchodní spolupráci. V rámci konference bude možná i exkurze
do výzkumných center VŠB-TU Ostrava. Registrace je otevřená do 26. září 2017. Více informací
včetně programu naleznete zde, pozvánka na akci je k dispozici zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZMĚN A K LI M ATU, ŽI VOTNÍ
P ROSTŘEDÍ A VYUŽÍ VÁNÍ ZDROJŮ A SUROVI N
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Seminář: „Implementing Natura 2000 in forests: lessons learned and looking ahead“
•

Kdy: 27. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Seminář „Implementing Natura 2000 in forests: lessons learned and looking ahead“ se koná 27.
září 2017 v Bruselu. Akci organizuje Evropský lesnický institut v rámci série ThinkForest Forum s
cílem poskytnout informace o implementaci Natura 2000 v evropských lesích, dále bude
prezentován současný stav biodiverzity v evropských lesích a další předpokládaný přínos Natura
2000. Registrace je možná do 22. září 2017. Více informací naleznete zde a akce bude
webstreamována.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / EVROPA V MĚN Í CÍ M SE SVĚTĚ SPOLEČNOSTI P ODPORUJÍ CÍ ZAČLEŇOVÁN Í
Online příručky projektu Dandelion
Projekt Dandelion spustil dvě interaktivní online příručky, které mají za cíl pomoci výzkumníkům
pracujícím v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd (SSH) a inkluzních, inovativních a
reflexních společností (IIRS) zlepšit své komunikační dovednosti. Příručky nabízejí příklady
osvědčených postupů, užitečných nástrojů, tipů a doporučení, jak zvýšit komunikační úsilí všech
projektů v této oblasti. První z nich „Need to disseminate SSH/IIRS research results?
Learn how to reach your target groups“ se zaměřuje na to, jak oslovit cílové skupiny (široká
veřejnost, tvůrci politik, akademická obec a média), zatímco „Guideline of good practices for
dissemination and communication managers” poskytuje informace o tom, jak definovat a
realizovat plány šíření výsledků a komunikace pro projekty financované EU.

HORI ZON T 2020 / ČÁST II I - SPOLEČENSKÉ VÝZVY / ZABEZPEČENÉ SPOLEČN OSTI OCHRAN A SVOBODY A BEZPEČNOSTI EVROPY

Partnerská burza EC-EDA
•

Kdy: 7. 11. 2017
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•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 7. listopadu 2017 pořádá Evropská komise v spolupráci s Evropskou obrannou agenturou
(EDA – European Defence Agency) v Bruselu partnerskou burzu zaměřenou na nanotechnologie a
vyspělé materiály s názvem „Exploring FP7, Horizon 2020 and EDA R&T Synergies on Advanced
Materials, Structures and Nanotechnologies“. Cílem akce je ukázat, jak mohou být výsledky
výzkumu a inovací z programů Horizont 2020 a EDA vzájemně prospěšné a zvyšovat tak obranné
a bezpečnostní schopnosti. Registrace je otevřena do 31. října 2017. Více informací, včetně
návrhu programu a registrace, naleznete zde.

Dokument SAM ke kybernetické bezpečnosti
Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců (High Level Group of the Commission´s
Scientific Advice Mechanism- SAM) vydala na žádost místopředsedu Evropské komise Andruse
Ansipa dokument na téma Kybernetická bezpečnost v jednotném digitálním trhu (Cybersecurity in
Digital Single Market). Úkolem skupiny bylo zabývat se bezpečností, účastí občanů na jednotném
digitálním trhu, ochranou základních práv a evropskými hodnotami. Podle dokumentu je třeba se
zaměřit na udržování vysokých kryptografických standardů, snižování zranitelnosti softwaru
během životního cyklu produktu, zvyšování povědomí občanů / uživatelů o otázkách kybernetické
bezpečnosti a také na kontrolu uživatelů nad jejich digitální identitou a jejich právem být
zapomenout. Celý dokument je k dispozici zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST IV - ŠÍ ŘEN Í EXCELEN CE A ROZŠI ŘOVÁN Í ÚČASTI
Open Days – 15. Evropský týden regionů a měst
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 12. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční Open Days – European Week of Regions
and Cities, každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony představují své modely růstu,
tvorbu pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, s ohledem na význam místní
a regionální úrovně pro evropskou správu. Open Days jsou klíčovou akcí pro regionální politiku
EU, s více než 6000 účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných v
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Bruselu během uvedeného týdne. Bližší informace k aktivní či pasivní účasti, programu,
doprovodným akcím a registraci jsou k dispozici zde.

HORI ZON T 2020 / ČÁST V - VĚDA SE SP OLEČNOSTÍ A P RO SPOLEČN OST
Konference o sociálních inovacích
•

Kdy: 27. 11. 2017 - 28. 11.2017

•

Kde: Lisabon (Portugalsko)

Dne 27. a 28. listopadu 2017 se v Lisabonu uskuteční konference „Opening Up to an Era of Social
Innovation“. Konference, pořádaná společně Evropskou komisí, portugalskou vládou a nadací
Calouste Gulbenkian, má za cíl podpořit sociální inovace v Evropě. Konference se zaměří na nové
trendy v oblasti sociálních inovací, posoudí možnou úlohu sociálních inovací v příští generaci
veřejných politik a představí nástroje financování. Registrace se otevře v září 2017. Více informací
naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / EVROPSK Ý I NOVAČN Í A TECHNOLOGI CKÝ INSTI TUT

The Business Booster 2017
•

Kdy: 25. 10. 2017 - 26. 10. 2017

•

Kde: Amsterdam (Nizozemsko)

Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
InnoEnergy pořádá ve dnech 25. – 26. října 2017 v Amsterdamu dvoudenní akci zaměřenou na
inovace a networking „The Business Booster 2017“ s názvem „Accelerating clean energy
innovation“. Akce je zaměřena na opatření Energetického zimního balíčku, který Evropská komise
schválila koncem r. 2016, a to zejména na akceleraci čistých inovací potřebných pro dosažení
nízkouhlíkového hospodářství. Více informací naleznete zde.

EIT InnoEnergy PhD School
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Evropský technologický a inovační institut (EIT) InnoEnergy nyní přijímá žádosti do InnoEnergy
PhD School, termín uzávěrky je 5. listopadu 2017. Doktorandi musí prokázat zájem o inovace v
oblasti energetiky, pracovat na doktorské práci se silným potenciálem pro inovace a podnikání
napojené na průmyslové partnery. Hodnotící komise posoudí všechny žadatele a pozve nejlepší
kandidáty na osobní pohovor. Zápis je realizován formou formální dohody mezi EIT InnoEnergy a
zaměstnavatelem a vzdělávací program trvá tak dlouho, dokud je zajištěné finanční krytí studia.
Více informací o doktorské škole zde a administrativním procesu najdete zde.

EIT hledá nové členy správní rady
Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation & Technology - EIT)
spustil výzvu k vyjádření zájmu o pozice pěti nových členů správní rady EIT. Členové správní rady
jsou zodpovědní za výběr, určení a hodnocení inovačních společenství (KIC) EIT. Po vyjádření
zájmu připraví řídící výbor užší seznam osob, které budou navrženy jako členové správní rady
EIT. Správní rada následně předá vybraný seznam Evropské komisi k formálnímu jmenování.
Uzávěrka vyjádření zájmu je 29. září 2017. Více informací naleznete zde.

HORI ZON T 2020 / FIN AN ČN Í OTÁZKY, IP R A ŘÍZENÍ P ROJEK TŮ

Seminář k HRS4R
•

Kdy: 24. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 24. října 2017 pořádá Evropská komise v Bruselu seminář: „Raising perspectives for talented
researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy for Researchers“
zaměřený na implementaci Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Seminář je určen všem,
kteří uvažují o zapojení se do projektů v rámci rámcového programu Horizont 2020 a má za cíl
informovat o zásadách Charty a Kodexu a jejich implementaci, tak jak je doporučeno v grantové
dohodě více příjemců H2020 (H2020 Multi-beneficiary Grant Agreement). Další informace
naleznete zde.

Bulletin European IPR Helpdesk, č. 26 (červenec - září 2017)
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Nové vydání Bulletinu služby European IPR Helpdesk se věnuje tématice softwaru a jeho
významu pro podniky. Pozornost je věnována zejména základům ochrany softwaru a také
nedávno vydané verzi 1.2 licence Evropské unie (European Union Licence). Bulletin je dostupný
zde.

Implementace tzv. Nagojského protokolu v projektech H2020
Evropská komise zveřejnila informace o implementaci tzv. Nagojského protokolu v běžících a
budoucích projektech H2020. Nagojský protokol o přístupu a sdílení přínosů (ABS), který vstoupil
v platnost v říjnu 2014, je mezinárodní dohodou, která doplňuje Úmluvu OSN o biologické
rozmanitosti (CBD) a jejím cílem je zajistit, aby byly přínosy plynoucí z výzkumu a vývoje
genetických zdrojů sdílené spravedlivým způsobem, čímž se má přispět k ochraně a biologické
rozmanitosti. Praktické pokyny pro příjemce finančních prostředků EU jsou k dispozici na Portálu
pro účastníky programu Horizont 2020 (Participant Portal) v rámci etického oddílu, s cílem
pomoci výzkumným pracovníkům rozhodnout, zda pro jejich projekty vyplývají podle nařízení EU
povinnosti o přístupu a sdílení přínosů (ABS) a pokud ano, jak jej dodržovat. Další informace
naleznete zde.

DALŠÍ P ROGRAMY A N ÁSTROJE / COST
Přehled účasti ČR v aktivitách COST
COST (European Cooperation in Science &Technology), mezivládní rámec pro evropskou
spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, každoročně analyzuje účast členských států
na svých aktivitách. V období 2012 – 2016 se čeští vědci účastnili více než 60 % všech Akcí
COST. Výzkumná část je v České republice financována z prostředků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích COST
CZ a INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST. Dokument analyzující účast naleznete zde
a další informace zde.

Výroční zpráva COST 2016
COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro
evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, zveřejnil svou výroční zprávu za
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rok 2016. Shrnuje účast jednotlivých zemí, poskytuje informace o klíčových aktivitách v
uplynulém roce, Ministerské konferenci konané v Bratislavě a představuje příklady úspěšných
COST Akcí. Výroční zpráva je dostupná zde.

DALŠÍ P ROGRAMY A N ÁSTROJE / EUREK A

Vyhlášení 3. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. srpna 2017 vyhlásilo 3. národní výzvu ve
výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE317 pro podávání projektů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Program je určen na podporu mezinárodní spolupráce
malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity
výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
Uzávěrka je 9. října 2017. Více informací naleznete zde.

Analýza dopadu dokončených projektů Eurostars-1
Evropská komise zveřejnila analýzu dopadu dokončených projektů Eurostars-1 (Analysis of impact
of completed Eurostars-1 projects). Hlavním cílem studie je zhodnotit výkonnost a zhodnotit
dopad programu Eurostars-1 s ohledem na nové produkty, procesy nebo služby, které byly
uvedeny na trh v průběhu dvou let od dokončení projektu a poskytnout doporučení pro lepší
provádění programu Eurostars-2, který běží od roku 2014 do roku 2020. Z projektů Eurostars-1,
pro které jsou k dispozici údaje, bylo 88 % projektů úspěšných při dosahování plánovaných
výsledků. Podle analýzy je pro lepší provádění programu Eurostars-2 nezbytné zlepšit
mechanismus shromažďování údajů, mechanismus výběru a zvýšit důslednost monitorovacího
mechanismu. Celý dokument naleznete zde.

DALŠÍ P ROGRAMY A N ÁSTROJE / SYNERGIE SE STRUK TURÁLNÍ M I FON DY
Open Days – 15. Evropský týden regionů a měst
•

Kdy: 9. 10. 2017 - 12. 10. 2017
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•

Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční Open Days – European Week of Regions
and Cities, každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony představují své modely růstu,
tvorbu pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti Evropské unie, s ohledem na význam místní
a regionální úrovně pro evropskou správu. Open Days jsou klíčovou akcí pro regionální politiku
EU, s více než 6000 účastníky na více než 100 workshopech, debatách a exhibicích konaných v
Bruselu během uvedeného týdne. Bližší informace k aktivní či pasivní účasti, programu,
doprovodným akcím a registraci jsou k dispozici zde.

Sdělení EK „Posílení inovací v evropských regionech“
Sdělení EK „Posílení inovací v evropských regionech - Strategie pro odolný, inkluzivní a udržitelný
růst“ (Strengthening Innovation in Europe's regions - Strategies for resilient, inclusive and
sustainable growth) bylo zveřejněno společně s doplňujícím pracovním dokumentem útvarů EK.
Sdělení a pracovní dokument EK se zabývají hlavní výzvami inteligentní specializace: posílení
inovačního a konkurenčního potenciálu evropských regionů jako základu pro udržitelný růst;
zvýšení meziregionální spolupráce - klíčového prvku globalizovaných ekonomik; zvýšení zaměření
na méně rozvinuté a průmyslově přechodové regiony a zlepšení a budování politik a programů EU
podporujících inovace. Sdělení si můžete stáhnout zde a pracovní dokument EK zde. Více
informací naleznete zde.

Průzkum o budoucnosti RIS3
Německé sdružení výzkumných organizací Fraunhofer provádí průzkum na téma „Future Options
for Smart Specialisation“. Cílem průzkumu zaměřeného na výzkumné a inovační strategie pro
inteligentní specializaci (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) je
objasnit místní determinanty při navrhování politik a identifikovat překážky, které by mohla
Evropská komise v budoucnu pomoci eliminovat. Průzkum je otevřený do 30. září 2017. Přehled
je k dispozici zde.

P OLI TIK A VAVAI / ČESK Á REP UBLIK A
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ČR zakládajícím státem evropského výzkumného konsorcia Instruct-ERIC
Česká republika se v červenci 2017 stala jedním ze zakládajících států mezinárodního konsorcia
Instruct-ERIC,

které

bude

provozovatelem

výzkumné

infrastruktury

Instruct

(European

INtegrated STRUCTtural Biology Infrastructure – Evropská infrastruktura pro integrovanou
strukturní biologii) se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii. Cílem infrastruktury je nabízet ojedinělé
technologie, metody a přístrojové kapacity v oblasti strukturní biologie. Dalšími na projektu se
účastnícími státy jsou vedle hostitelské Velká Británie Francie, Itálie, Izrael, Portugalsko,
Německo, Nizozemsko a Slovensko, v roli pozorovatele se podílí také mezinárodní výzkumná
organice EMBL. V České republice je výzkumným partnerem projektu Instruct národní
infrastruktura CIISB (Česká infrastruktura pro integrovanou strukturní biologii), pracoviště je
koordinováno Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Biotechnologickým a
biomedicínským centrem Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) a je uznáno za
jedno z evropských Instruct Center. Více zde a zde.

Studie vlivu otevřených dat v ČR
Česká republika zveřejnila výsledky studie o vlivu otevřených dat, zaměřené na způsob měření
dopadů otevřených dat v České republice ve čtyřech oblastech: sociální, ekonomické, politické a
životní prostředí. Výsledky studie uvádějí středně vysoký dopad jak v ekonomické, tak politické
dimenzi a nízkou úroveň dopadu s ohledem na sociální a environmentální rozměr. Studie mimo
jiné analyzuje otevřené metody vyhodnocování dat ve světě, porovnává je, zobrazuje příklady
dobré praxe ze zahraničí a na jejich základě navrhuje vhodnou metodu měření dopadu
otevřených dat v České republice. Více informací naleznete zde a celá studie je k dispozici zde.

P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÁ P OLI TIK A VÝZK UM U
Neformální jednání ministrů odpovědných za výzkum a inovace
Dne 25. července 2017 se v Tallinnu konalo neformální jednání ministrů pro výzkum a inovace v
rámci estonského předsednictví v Radě EU. Na programu jednání neformálního zasedání byly dva
body – zdůvodnění investic do výzkumu a inovací a evropská partnerství v oblasti výzkumu a
inovací. Dopolední blok byl věnován otázkám dopadu výzkumu, a to zejména v kontextu
nadcházející diskuze o rozpočtu následujícího rámcového programu (FP9). Diskuze se zaměřila na
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nutno posílení komunikace výsledků výzkumu směrem k občanům a také na vazby mezi vysokým
školstvím a výzkumem. Evropská partnerství ve výzkumu a inovacích poskytují nástroj pro vývoj
společných vizí a cílů prostřednictvím strategických agend, roste však riziko tematického
překrývání a roztříštěnosti. Diskuze se zaměřila na potřebu větší simplifikace a cíl jednotlivých
partnerství by měl být vždy důkladně definován. Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos
Moedas uvedl, že střednědobé hodnocení je příležitostí pro podrobnou analýzu existujících
partnerství. Tisková zpráva je dostupná zde a zde. Více informací zde a zde.

Výkonnost členských států EU ve VaVaI a výsledky v H2020 – aktualizovaná verze
Evropská komise vydala aktualizovanou verzi výkonnosti členských států ve vědě, výzkumu a
inovacích a účasti zemí v programu Horizont 2020. Infografika poukazuje na silné a slabé stránky
systémů VaVaI členských států, jakož i účasti a úspěchů v programu Horizont 2020. Více
informací naleznete zde a statistika pro Českou republiku je k dispozici zde.

Druhé zasedání ministrů ohledně Arktidy
Ve dnech 25. a 26. října 2018 se v Berlíně uskuteční druhé zasedání ministrů ohledně Arktidy
(The Second Arctic Ministerial -ASM 2). Cílem je zvýšit schopnost reagovat na významné
společenské výzvy v Arktidě a podpořit další vědeckou spolupráci mezi velkým počtem zemí a
zástupci domorodých obyvatel. Diskuse se zaměří na vědecký pokrok ve výsledcích a na závazky
potřebné do budoucna. Další informace naleznete zde.

Estonské předsednictví Rady EU
Dne 1. července 2017 zahájilo Estonsko své historicky první rotující předsednictví Rady EU.
Během druhé poloviny roku 2017 se chce Estonsko zaměřit na zachování společných hodnot
prosperity, bezpečnost, mír a stabilitu v Evropě. Tyto ambice se odrážejí také v prioritách
estonského předsednictví, o kterých si můžete přečíst více v článku kanceláře CZELO na
webových stránkách AV ČR. Seznam všech akcí z oblasti VaVaI pořádaných pod záštitou
estonského předsednictví Rady EU naleznete ZDE.
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P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÝ VÝZK UM N Ý P ROSTOR / HODNOCENÍ VÝZKUM U
Zásady otevřené vědy plně zhodnoceny při evaluaci výzkumných kariér
Evropská komise vydala zprávu „Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open
Science Practices“. Zpráva poskytuje praktické doporučení k podpoře praxe otevřené vědy
prostřednictvím jasného plánu stimulace a povzbuzování výzkumných pracovníků. Ten navrhuje
nové způsoby hodnocení návrhů výzkumu a výsledků výzkumu s přihlédnutím k veškerým
aktivitám výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry (R1-R4). Zpráva dále uvádí
výsledky průzkumu zaměřeného přístup poskytovatelů finančních prostředků pro VaVaI a
organizací provádějících výzkum k uznávání a odměňování výzkumných pracovníků, praktikujících
otevřenou vědu a některé příklady dobré praxe z celé EU. Celou zprávu naleznete zde.

P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÝ VÝZK UM N Ý P ROSTOR / I NVESTI CE DO VÝZKUM U
Průběžné hodnocení finančních nástrojů H2020
Evropská komise zveřejnila zprávu o průběžném hodnocení finančních nástrojů H2020 (Interim
evaluation of H2020´s Financial Instruments). Cílem studie je zhodnotit výkonnost finančních
nástrojů H2020 (InnovFin) a určit priority na zbývající část programového období 2014-2020 a na
období po něm. Hlavním závěrem studie je, že InnovFin představuje významný posun v
poskytování finanční podpory inovací ze strany EU, který úspěšně překonává omezení starší
generace finančních nástrojů. Ačkoli se využívání různých finančních nástrojů InnovFin liší, jejich
celkové využívaní a efektivita je v souladu s očekáváními finančních zprostředkovatelů a Evropské
komise. Zpráva také navrhuje řadu doporučení, jak do budoucna i nadále zlepšovat fungovaní
InnovFin. Další informace naleznete zde.

P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÝ VÝZK UM N Ý P ROSTOR / MEZI N ÁRODN Í SPOLUP RÁCE
Britský závazek financování projektů H2020
Vláda Spojeného království publikovala často kladené otázky ohledně britského závazku
financování projektů H2020, ve kterých jsou objasněné některé parametry záruk. Spojené
království se zaručilo financovat všechny britské projekty v H2020, které budou podány před
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odchodem z EU a přitom úspěšně projdou hodnotícím procesem, přičemž závazek se vztahuje
také na dvoustupňové programy, za předpokladu, že první žádost bude odeslána a schválená
před Brexitem. Financování se bude rovněž vztahovat na programy v rámci H2020, které jsou
spravovány nestandardními způsoby, včetně společných technologických iniciativ (JTI), iniciativ
společného plánování (JPI) a ERANET. Často kladené otázky jsou k dispozici zde a další
informace zde.

P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÝ VÝZK UM N Ý P ROSTOR / MOBI LI TA A LI DSKÉ ZDROJE

Debata: How scientists bridged the Cold War divides
•

Kdy: 21. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

•

Registrace: http://geform.tc.cz/debate

Velvyslanectví České republiky v Bruselu, CZELO a České centrum v Bruselu spolu s Leuven
University Press vás srdečně zvou na debatu o česko-belgické vědecké spolupráci a odkazu prof.
Antonína Holého dne 21. září 2017 v 19:00 v Pražském domě, Avenue Palmerston 16,
Brusel. Paní Renilde Loeckx-Drozdiak představí při této příležitosti veřejnosti svou knihu “Cold
War Triangle; How Scientists in East and West Tamed HIV” a to za přítomnosti Erika de Clercq,
dlouholetého výzkumného partnera prof. Antonína Holého. Diskuse se zaměří také na současnost
a budoucnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB).
Registrace je k dispozici zde.

Seminář k HRS4R
•

Kdy: 24. 10. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 24. října 2017 pořádá Evropská komise v Bruselu seminář: „Raising perspectives for talented
researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy for Researchers“
zaměřený na implementaci Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Seminář je určen všem,
kteří uvažují o zapojení se do projektů v rámci rámcového programu Horizont 2020 a má za cíl
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informovat o zásadách Charty a Kodexu a jejich implementaci, tak jak je doporučeno v grantové
dohodě více příjemců H2020 (H2020 Multi-beneficiary Grant Agreement). Další informace
naleznete zde.

P OLI TIK A VAVAI / EVROPSKÝ VÝZK UM N Ý P ROSTOR / SPOLEČNÉ P ROGRAMOVAN Í
Zpráva Technopolis pro Radu EU pro konkurenceschopnost (EE) na téma Výzkumných a
inovačních partnerství
Estonská vláda pověřila think-tank Technopolis vypracováním studie o evropských výzkumných a
inovačních partnerstvích. Výstup této studie, zpráva „Increased coherence and openness of
European Union research and innovation partnerships“ byla představena na neformálním
zasedání ministrů Rady EU pro konkurenceschopnost v Tallinu ve dnech 24. a 25. července 2017.
Zpráva navrhuje řadu doporučení, jak dále rozvíjet sektorová a technologická partnerství. Kromě
nesporné přidané evropské hodnoty při řešení roztříštěnosti, zabránění zdvojování úsilí, a posílení
inovací a řešení společenských výzev zpráva navrhuje nové typy partnerství s vyššími ambicemi,
simplifikaci, např. spojováním příbuzných nástrojů (PPPs, JTIs) a soustředěním se na dosud
nejosvědčenější z nich a to mj. výraznějším zapojením členských států. Zpráva rovněž zdůrazňuje
otevřenost a transparentnost, vytvoření vícevrstvých partnerských struktur a stanovení
univerzálních klíčových ukazovatelů výkonnosti (KPIs) pro lepší analýzu dopadu. Celá zpráva je k
dispozici zde.

P OLI TIK A VAVAI / OPEN ACCESS
Politické sympozium o otevřené vědě
•

Kdy: 28. 9. 2017

•

Kde: Brusel (Belgie)

Dne 28. září 2017 pořádají Stálá mise Švýcarska při EU, SwissCore a platforma Frontiers ve
spolupráci s estonským předsednictvím Rady EU politické sympozium o otevřené digitální vědě.
Akce s názvem „Solving the Societal and Sustainability Challenges of the 21st Century“ se
uskuteční v Bruselu. Cílem je diskutovat o přínosech digitální otevřené vědy k řízení inovativních
řešení směřujících k udržitelné společnosti, stejně jako o ekonomickém růstu a potřebě
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evropských a globálních politik, které urychlují plný přechod na otevřenou vědu. Další informace
včetně registrace naleznete zde.

Zásady otevřené vědy plně zhodnoceny při evaluaci výzkumných kariér
Evropská komise vydala zprávu „Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open
Science Practices“. Zpráva poskytuje praktické doporučení k podpoře praxe otevřené vědy
prostřednictvím jasného plánu stimulace a povzbuzování výzkumných pracovníků. Ten navrhuje
nové způsoby hodnocení návrhů výzkumu a výsledků výzkumu s přihlédnutím k veškerým
aktivitám výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry (R1-R4). Zpráva dále uvádí
výsledky průzkumu zaměřeného přístup poskytovatelů finančních prostředků pro VaVaI a
organizací provádějících výzkum k uznávání a odměňování výzkumných pracovníků, praktikujících
otevřenou vědu a některé příklady dobré praxe z celé EU. Celou zprávu naleznete zde.

Studie vlivu otevřených dat v ČR
Česká republika zveřejnila výsledky studie o vlivu otevřených dat, zaměřené na způsob měření
dopadů otevřených dat v České republice ve čtyřech oblastech: sociální, ekonomické, politické a
životní prostředí. Výsledky studie uvádějí středně vysoký dopad jak v ekonomické, tak politické
dimenzi a nízkou úroveň dopadu s ohledem na sociální a environmentální rozměr. Studie mimo
jiné analyzuje otevřené metody vyhodnocování dat ve světě, porovnává je, zobrazuje příklady
dobré praxe ze zahraničí a na jejich základě navrhuje vhodnou metodu měření dopadu
otevřených dat v České republice. Více informací naleznete zde a celá studie je k dispozici zde.

P OLI TIK A

VAVAI

/

DALŠÍ

EVROP SK É

I NI CI ATIVY

/

EVROPSK Á

IN OVAČNÍ

P ARTNERSTVÍ
Konferenece EIP Water
•

Kdy: 27. 9. 2017 - 28. 9. 2017

•

Kde: Porto (Portugalsko)

Ve dnech 27 a 28. září 2017 se v Portu uskuteční konference evropského inovačního partnerství
pro vodu EIP Water 2017. Letošní ročník s názvem „Water Innovation: Bridging Gaps, Creating
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Opportunities“ se zaměří na inovativní řešení výzev souvisejících s vodou v Evropě a na celém
světě. Více informací naleznete zde.

Výzva EIP-AGRI - zapojení do nových Focus Groups
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (European Innovation Partnership on
Agricultural Productivity and Sustainability – EIP-AGRI) hledá experty do tří nových tzv. Focus
Groups. Žadatelé se mohou ucházet o členství v následujících pracovních skupinách: "Moving
from source to sink in arable farming", "Circular Horticulture" a "Enhancing production and use of
renewable energy on the farm". Více informací je k dispozici zde.

Z D R OJ I N FOR M ACÍ : CZELO | Č ESK Á STY ČN Á K AN CEL ÁŘ P R O VÝ ZK U M , VÝ VOJ A I N OVACE
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