KANCELÁŘ PRO PODPORU MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA LIFE SCIENCES

PODZIM

Newsletter
2014

AKTUÁLNÍ VÝZVY / OBOROVĚ ZAMĚŘENÉ OPERAČNÍ PROGRAMY / INFORMACE

Vybrané aktuální výzvy

Horizont 2020 (Evropská komise)
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

Vážení čtenáři,
bioekonomika je klíčovým pilířem strategie rozvoje Evropské unie a je též v centru pozornosti programu Horizont
2020. V souladu s cíli této strategie byla založena Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na
Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru.
Jde o oborovou kontaktní organizaci, zaměřenou na cílenou podporu realizace mezinárodních projektů ve výzkumu a vývoji v oblasti věd, které lze shrnout pod pojem Life
Sciences a to v rámcových programech EU
i v bilaterální spolupráci na základě mezivládních smluv.
Kancelář sídlí na České zemědělské univerzitě v Praze,
která má zkušenosti s realizací mezinárodních projektů
v oblasti zemědělských, potravinářských věd a environmentálních jakož i v navazujících oborech technických či
socioekonomických. Tyto zkušenosti míní sdílet s dalšími
zájemci v daném oborovém vymezení s výhledem na budoucí spolupráci.
Cílem projektu, podpořeného v rámci programu EUPRO,
je posílit účast špičkových českých odborníků a týmů
v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, především v rámcovém programu Horizont 2020. Zapojení českých vědců do tohoto programu je zcela zásadní pro udržení konkurenceschopnosti českých vědecko-výzkumných
pracovišť. A právě proto Kancelář organizuje semináře,
poskytuje individuální konzultace, pořádá informační dny
a také publikuje tento informační newsletter.
Budete-li mít chuť spolupracovat, využijte prosím dále
uvedených kontaktů na tým pracovníků Kanceláře.
doc. Ing. Tomáš Šubrt,Ph.D.,
prorektor pro strategii a informační systémy
Česká zemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz
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Téma: WATER-4b-2015: Water management solutions for agricultural sector, thematic networks
Jednokolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Projektové návrhy by měly mít za cíl realizaci
opatření předvést, změnit, testovat a transferovat vodohospodářské přenosy koncovým uživatelům v zemědělství s ohledem na zvyšování efektivity a kvality využívání vody v zemědělské
praxi.
Jedná se o Coordination and Support Action, která neobsahuje výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené
na pořádání informačních a networkingových akcí atd. Pokud nebude ve výzvě stanoveno
jinak, lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia).
Výše dotace: okolo 3 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2580-water-4b-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE
Téma: WATER-5b-2015: A coordination platform
Jednokolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Projekty mají zabezpečit lepší připravenost
Afriky řešit vodní a klimatické změny s méně roztříštěným úsilím, lepšími nástroji pro sledování a odhady a lepší sdílení znalostí a transferu technologií.
Jedná se o Coordination and Support Action, která neobsahuje výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené
na pořádání informačních a networkingových akcí atd. Pokud nebude ve výzvě stanoveno
jinak, lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia).
Výše dotace: okolo 3 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2581-water-5b-2015.html

1

Productive bioeconomy – sustainable development
Horizont 2020 (Evropská komise)
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

Plánované semináře OPS
H2020 – od vyhledání výzvy k řízení projektu
Cílem semináře bude přiblížit problematiku hledání výzev
v H2020 na Participant Portal, předložení návrhu projektu,
kroky při realizaci projektu, včetně finančního řízení projektu.
Seminář je připravován pro VaV pracovníky i administrativní
podporu projektů. Proběhne 19. listopadu 2014 od 13. hod.,
místo bude upřesněno.

Kontakty na projektový tým
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. – subrt@pef.czu.cz
(hlavní řešitel projektu)
Mgr. Josef Beránek – beranek@rektorat.czu.cz
(koordinátor projektu),
PhDr. Jana Kobzová – kobzovaj@rektorat.czu.cz
(7. RP, Horizon 2020, Norské fondy, EUROPAXESS),
Ing. Dita Říhová – rihovad@rektorat.czu.cz
(LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský fond, Sciex-N
Sch, Evropský sociální fond, PROGRESS, ERASMUS +),
Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D. – sedivka@fld.czu.cz
(GA ČR, NAZV, Programy přeshraniční spolupráce, Rozv
jové programy MŠMT, TA ČR, MV ČR – Bezpečnostní
výzkum, APVV, COST, KONTAKT II a COST II, Mobility,
Zahraniční rozvojová pomoc, INTERREG, OP VVV, INGO II.,
OP rozvoje venkova, OP PIK).

Téma: WATER-1b-2015: Demonstration/pilot activities
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Projektové návrhy musí zahrnovat demonstrace / pilotní činnosti nových nebo zlepšených inovativních vodných roztoků v reálném
prostředí se zaměřením na průřezové priority stanovené v EIP a rovněž na pomoc zpracovatelskému průmyslu stát se méně závislým na vodě při současném zajištění účinného řízení
jiných zdrojů (např. surovin a energie) a / nebo využití plného potenciálu informačních a komunikačních technologií na vývoj a zavádění moderních ICT řešení pro řízení vodních zdrojů
v zemědělství a městská oblasti.
Návrhy by měly zahrnovat účast malých a středních podniků, pokud je to možné.
Jedná se o Innovation Action, obsahující především aktivity, které směřují k tržnímu uplatnění
výsledků. V projektech se uplatňuje podmínka minimální účasti (viz výzva). Platí zde snížená
sazba financování ve výši 70 % z celkových způsobilých nákladů, neziskovým subjektům je
ponecháno 100 % financování EU (platí pro ČZU).
Výše dotace: 6–8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % (pro ČZU)
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského
času), druhé kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2582-water-1b-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE
Téma: WATER-2b-2015: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation:
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Návrhy projektů musí řešit integrované přístupy k zajišťování potravin, nízkouhlíkové energie, udržitelné hospodaření s vodou a zmírňování změny klimatu. Měly by vytvořit nástroje a metodiku pro integraci zemědělství, lesnictví,
dopady změny klimatu a přizpůsobení se klimatu a energetiky-ekonomických modelů a územního plánování modelů, pomocí multi-disciplinárního přístupu; brát v úvahu potenciální role,
příspěvky a omezení možností s nízkým obsahem uhlíku, pokud jde o půdy a vodní zdroje;
rozvíjet lepší vědecké poznání země-voda-energie-klimatické souvislosti; rozvíjet integrované strategie a přístupy v různých prostorových měřítkách (regionální, národní, kontinentální,
globální).
Jedná se o Research and Innovation Action – projekty realizované mezinárodními konsorcii,
v nichž převládají výzkumné aktivity. U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Pro splnění podmínky minimální účasti
(viz výzva) se musí projektů účastnit i subjekty z dalších zemí (v některých případech s odlišným způsobem financování).
Výše dotace: 6–8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského
času), druhé kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2583-water-2b-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE
Téma: WATER-5c-2015: Development of water supply and sanitation technology, systems
and tools, and/or methodologies
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Návrhy projektů by měly řešit otázku vývoje zásobování vodou a hygieny technologií, systémů a nástrojů, a / nebo metodik pro řízení
rizik spojených s dodávkami vody a hygienických zařízení a / nebo přeshraničních problémů
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Productive bioeconomy – sustainable development
Konsorcium biotechnologických odvětví
(BIC - Bio-based Industries Consortium)
BIC je konsorciem cca 50 evropských firem, klastrů
a organizací ze široké škály odvětví (např. zemědělství,
zemědělsko-potravinářský průmysl, biotechnologie, lesnictví, výroba papíru a celulózy, chemikálií a energie).
BIC svým partnerstvím s EK dává nové příležitosti
při hledání financování aktivit s „bio“ zaměřením, ale
také otevírá možnosti k získání kontaktů a navazování
partnerství prostřednictvím akcí, které pořádá. Více informací o připravovaných akcích naleznete na: http://
biconsortium.eu/.

Iniciativa Biotechnologická odvětví (BBI Bio-based Industries Initiative)
Jednou z aktivit BIC je tzv. BBI - Bio-based Industries
Initiative. Vznikla v roce 2013 jako společná iniciativa
BIS s EK. Jejím hlavním cílem je podpora výzkumu, technologického rozvoje v oblasti bioekonomiky se zaměřením na transformaci nepoživatelných částí rostlin (např.
dřeva, zbytků ze zemědělství a lesního hospodářství)
a biologicky rozložitelných odpadů na bázi bioproduktů a
biopaliv, za účelem zajištění konkurenceschopnosti biotechnologických odvětví v Evropě a na světovém trhu.
Plánovaný rozpočet této iniciativy v letech 2014 - 2020
je 3800 milionů eur, z čehož 1000 miliónů eur poskytne
EU a zbylá částka bude dodána průmyslovými účastníky
projektu. Výzvy k podání projektů v souladu s principy
BBI jsou součástí rámcového programu pro výzkum a
inovace Horizon 2020.

Výzva na experty do Vědecko-technického
a hospodářského výboru pro rybářství
(STECF)
Evropská komise vyhlašuje výzvu na členství ve Vědecko-technickém a hospodářském výboru pro rybářství (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries
(STECF). Přihlásit se mohou experti z následujících oblastí (výčet není úplný): management rybářství, dynamika a znalosti v oboru rybářství, technické opatření, sběr
vědeckých dat, opatření managementu v tzv. mořských
ochranných vodách (Marine Protected Areas, MPAs),
plánování a ekonomika rybářství, akvakultura a další.
Předkládání projektových žádostí: do 16. prosince 2014.
Další informace: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/call-for-stecf-membership-applications.
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hospodaření s vodou, nebo integrovanými vodními zdroji systémů řízení pro udržitelné zemědělství a zajišťování potravin, udržitelné ochrany životního prostředí a hospodářský růst, se
zaměřením na země mimo EU, Středomoří a / nebo Afriky. Návrhy by se měl připojit k místní
znalosti kultury, socio-ekonomického rozvoje, politických a ekonomických orgánů a v případě
potřeby brát v úvahu rovnost žen a mužů.
Jedná se o Research and Innovation Action – projekty realizované mezinárodními konsorcii,
v nichž převládají výzkumné aktivity. U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Pro splnění podmínky minimální účasti
(viz výzva) se musí projektů účastnit i subjekty z dalších zemí (v některých případech s odlišným způsobem financování).
Výše dotace: 2–3 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského času), druhé
kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2584-water-5c-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY H2020-SFS-2015-1
Téma: SFS-14b-2015: Authentication of food products
Výzva bude zveřejněna 10. prosince. Návrhy projektů by se měly zaměřit na usnadnění spolupráce mezi evropskými orgány pro financování výzkumu v oblasti ověřování potravinářských
výrobků. Měly by sloužit jako základ pro výměnu informací a budoucí spolupráci v souvislosti
s a) usnadňováním legálního odběru a analýzy nedávných nebo současných výzkumných projektů v této oblasti s důrazem na národní projekty v členských státech; b) určováním budoucích priorit výzkumu v této oblasti a komplementarity mezi činností na úrovni členských
států a na mezinárodní úrovni; a c) přípravou základů pro lepší koordinaci výzkumu, databází
a přístupů k ověřování autenticity potravin, zajištění integrity a sledovatelnosti v celém potravinovém řetězci v evropských zemích. Kromě zlepšování odhalování podvodů by aktivity měly
zaměřit na lepší předvídání a prevenci podvodů.
Jedná se o Coordination and Support Action, která neobsahuje výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, podporuje projekty
zaměřené na pořádání informačních a networkingových akcí atd. Pokud není ve výzvě stanoveno jinak, lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná
konsorcia).
Výše dotace: 0,5 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 11. června 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2335-sfs-14b-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY H2020-SFS-2015-2
Tato dvoukolová výzva obsahuje celé spektrum témat blízkých zaměření ČZU:
SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production
SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems
SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality
SFS-07b-2015: Management and sustainable use of genetic resources
SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc diseases
SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture
SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain
SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly
SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and
nutrition security
SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality
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Informační den SC2 – bioekonomika,
témata pro rok 2015
Evropská komise organizuje dne 21. listopadu 2014 v Bruselu informační den a partnerskou burzu v programu Horizont
2020, společenská výzva 2 – Potraviny, zemědělství, vodní
hospodářství a bioekonomika. Jedná se o příležitost dozvědět se detailní informace o tématech pro rok 2015 a navázat
možnou spolupráci při přípravě projektů. V případě zájmu se
zúčastnit, registrujete se co možná nejdříve pod odkazem
uvedeným na stránce: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/registration/index_en.htm.

Konference “Environmental Technology
for Impact 2015”
V nizozemském Wageningenu se ve dnech 29.–30. dubna
2015 uskuteční konference „Environmental Technology for
Impact“(ETEI). Dvoudenní konferenci organizuje Wageningenská univerzita a výzkumné centrum při příležitosti padesátého
výročí vzniku Katedry environmentálních technologií Wageningenské univerzity. Zaměření akce je na inovativní environmentální technologie a budoucí příležitosti efektivního využití
vzácných zdrojů (čisté vody, živin, kovů, energie a chemických
látek) z odpadu a odpadních vod.
Předkládání projektových žádostí do 1. prosince 2014.
Další inforamce: http://ec.europa.eu/easme/en/environment_en.htm.

Doporučení EK k elektronickému podávání
projektů
Evropská komise uveřejnila dokument s přehledem doporučení k procesu elektronického podávání projektů a jejich
hodnocení H2020 Vademecum - Section on Proposal Submission and Evaluation na http://www.h2020.cz/files/pracna/
H2020-Vademecum-Section-on-Proposal-Submission-and-Evaluation
Echo 4/2014

policy and of public sector food procurement
U všech témat se jedná o Research and Innovation Action – projekty realizované mezinárodními konsorcii, v nichž převládají výzkumné aktivity. U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Pro splnění podmínky
minimální účasti (viz výzva) se musí projektů účastnit i subjekty z dalších zemí (v některých
případech s odlišným způsobem financování).
Výše dotace: 3–7 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 3. února 2015 (17:00 hod. bruselského
času); druhé kolo 11. června 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS
ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE
H2020-SEAC-2015-1
Jednokolová výzva si klade za cíl podporovat celou řadu aktivit, které zvýší informovanost
„mladých dívek a chlapců“ z různých aspektů zahrnujících vědu a technologii v jejich společenském obsahu a řešit problémy. Jejím cílem je „přenášet“ mladé lidi do vědeckého světa
a motivovat je k vědecké práci, a to jak ve prospěch organizace, podniku, tak v souladu s potřebami trhu práce. Návrhy by se měly zaměřovat na inovativní a perspektivní metody v oblasti
vědeckého vzdělávání a / nebo na pobídky a opatření ke zlepšení vědecké a technické kariéry
atraktivní pro mladé studenty, včetně opatření, která řeší problémy v nabízení dlouhodobých
profesních možností. Návrhy by rovněž měly podporovat udržitelnou a průřezovou interakci
mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému, výzkumnými institucemi a dalšími zařízeními,
vč. průmyslu a organizací občanské společnosti.
Tyto návrhy musí zvýšit atraktivitu přírodovědného vzdělávání a vědecké kariéry pro mladé
lidi; řešení problémů v nabídce dlouhodobých profesních vyhlídek, jakož i zvýšení informovanosti o významu odpovědného výzkumu a inovací ve vzdělávacím systému.
Budou-li návrhy projektů zahrnovat vědeckou a technickou práci, budou realizovány v režimu
jako výzkum a inovace, jinak jako koordinační a podpůrné akce.
Výše dotace: mezi 1–1,8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo 16. září 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2426-seac-1-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT
OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION
Ve výzvě jsou mj. otevřena témata:
GARRI-2-2015: Responsible Research and Innovation in industrial context
GARRI-4-2015: Innovative approach to release and disseminate research results and measure
their impact
GARRI-9-2015: Estimating the costs of research misconduct and the socio-economic benefit
of research integrity
Ve všech případech se jedná o Coordination and Support Action, která neobsahuje výzkumné
ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko--výzkumné oblasti,
projekty zaměřené na pořádání informačních a networkingových akcí atd. Pokud nebude ve
výzvě stanoveno jinak, lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia).
Výše dotace: 1–2 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Newsletter Life Sciences I/2014
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Aktuální číslo zpravodaje TC AV ČR
s datem vydání 23. září 2014 zveřejnilo mj. příspěvky: Finanční aspekty programu Horizont 2020 (porovnání se 7. RP),
Problematika vícesložkových mezd v kontextu rámcového
programu HORIZONT 2020 a Konsorciální smlouva DESCA
pro projekty Horizontu 2020 – změny v porovnání s verzí pro
projekty 7. RP. Dalšíinformace:http://www.tc.cz/cs/storage/
013710903f646392da9ba65f63125d4ae7685e6d?uid=013710903f646392da9ba65f63125d4ae7685e6d

Přechodné řešení účasti Švýcarska na
aktivitách programu Erasmus+
Z rozhodnutí Švýcarské spolkové rady 19. září 2014 nadále
uplatňovat přechodné řešení švýcarské účasti v evropském
vzdělávacím programu Erasmus+, zůstává Švýcarsku díky
pozastavení jednání o jeho zapojení v únoru 2014 status
třetí země (v terminologii programu je „partnerskou zemí“).
Švýcarské instituce tak mohou participovat pouze na omezeném množství aktivit a jen pod podmínkami, jak je stanovuje
průvodce programem pro tyto partnerské země. Bylo potvrzeno, že pokud nedojde ke změně statutu Švýcarska, bude
toto prozatímní řešení aplikováno i během let 2015 a 2016.
Tato opatření byla přijata za účelem trvajícího zajištění mobility švýcarských účastníků programu, nicméně cílem i nadále
zůstává plná asociace Švýcarska v Erasmus+.
Další informace: http://www.czelo.cz/files/Letter-for-HEI-Erasmus-plus-in-Switzerland.pdf.

Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo 16. září 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW
MATERIALS
H2020-WASTE-2015-one-stage
Jednokolová výzva bude zveřejněna 10. prosince. Návrhy projektů by se měly zaměřit na otázku surovinového partnerství: vytvoření společné platformy mnoha zúčastněných stran se zaměřením na omezený počet klíčových surovin přes jejich celý hodnotový řetězec. Tato akce
bude podporovat provádění evropského inovačního partnerství (EIP) v oblasti surovin.
Jedná se o Coordination and Support Action, která neobsahuje výzkumné ani inovační aktivity.
Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na
pořádání informačních a networkingových akcí atd. Pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak,
lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia).
Výše dotace: až 1,5 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2113-waste-4d-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW
MATERIALS
Téma: WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince 2014. Návrhy projektů by se měly zaměřit na
Eco-inovativní řešení, jejichž výsledkem budou významná měřitelná zlepšení ve stavu při nakládání s odpady v městských a příměstských oblastech a v operacionalizaci přístupu městského metabolismus pro udržitelný rozvoj měst a snížení negativních dopadů na životní prostředí
(např zdraví) ve městech. Projekt by měl být v dlouhodobém horizontu příspěvkem ke zřízení
evropského vedení výzkumu a inovací v městském nakládání s odpady. Očekává se měřitelné
zlepšení ve stavu při nakládání s odpady.
Jedná se o Innovation Action obsahující především aktivity, které směřují k tržnímu uplatnění
výsledků. V projektech se uplatňuje podmínka minimální účasti (viz výzva). Platí zde snížená
sazba financování ve výši 70 % z celkových způsobilých nákladů, neziskovým subjektům je
ponecháno 100% financování EU (platí pro ČZU).
Výše dotace: mezi 8–10 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského
času), druhé kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2114-waste-6a-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW
MATERIALS
Téma: WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince 2014. Návrhy projektů se zaměří na Eco-inovační strategie: Rozvoj inovačních a udržitelných strategií pro prevenci a nakládání s odpady
v městských a příměstských oblastech. Návrhy by měly zdůrazňovat možné výhody plynoucí
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Synergie programů s RIS3 strategií
RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace ČR –
z anglického „Research and Innovation Strategy for
Smart Specialisation“) je strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit, tedy
nutných předběžných podmínek pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na
oblast výzkumu, vývoje a inovací. Součástí Národní
RIS3 strategie je 14 krajských příloh, zaměřených na
specifika formování regionálního inovačního systému
v jednotlivých krajích. Tyto krajské přílohy mj. obsahují zpřesnění národních priorit v návaznosti na vědecko-výzkumný
a inovační potenciál daného kraje.
V současné době je národní strategie v procesu schvalování, krajská je v pokročilém stadiu zpracovávání a Hlavního města Prahy je schválena. Podmínkou vyhlašovaných
výzev v operačních programech v programu H2020 (např.
oblast Šíření excelence a podpora účasti nebo Věda se
společností a pro společnost) může být doložení souladu připravovaného projektu s RIS3 strategií, případně i
návaznost na některý Evropský strukturální a investiční
fond (ERDF, ESF, CF, EAFRD) a využití jeho prostředků pro
realizaci projektu.
Dostupné informace a materiály o RIS3 strategiích poskytne OPS, s ním také můžete konzultovat, jak doložit
synergii finančních prostředků z výzvy a ESIF.

H2020: témata pro lesnický sektor v roce
2015
Technologická platforma pro lesnictví (Forest-based
Sector Technology Platform) zveřejnila dokument s
přehledem témat pro rok 2015 v programu H2020 a s
relevancí pro lesnický sektor.
Další informace: http://www.czelo.cz/files/Topics-for-FTP-stakeholders-Update-Aug-2014.pdf

z ekosystémových služeb a zelené infrastruktury a jejich genderově senzitivní aplikace. Očekávaným dopadem je pak významné měřitelné zlepšení ve stavu při nakládání s odpady v městských a příměstských oblastech, a v operacionalizaci přístupu městské metabolismus pro udržitelný rozvoj měst a snížení negativních dopadů na životní prostředí (např zdraví) ve městech.
Jedná o typ akce RIA, Research and Innovation Action – projekty realizované mezinárodními konsorcii, v nichž převládají výzkumné aktivity. U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Po splnění podmínky
minimální účasti (viz výzva) se mohou projektů účastnit i další země (v některých případech
s odlišným způsobem financování).
Výše dotace: 4–5 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského
času), druhé kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2116-waste-6b-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW
MATERIALS
Téma: WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Dvoukolová výzva bude zveřejněna 10. prosince 2014. Návrhy projektů by měly zhodnotit stávající postupy a vyvíjet nové a inovativní přístupy pro účinné využívání zemědělských odpadů,
druhotných a vedlejších produktů a tím přispět k vytváření udržitelných hodnotových řetězců
v zemědělských a zpracovatelských odvětvích (včetně ekologického zemědělství). Řada případových studií pro konkrétní odvětví (z hlediska zdrojů odpadu a použití, jakož i geografického
pokrytí), by měly sloužit k testování a přijetí navrhovaných postupů a technologií. Výzkumné
a inovační úsilí by mělo řešit „crop co-products/by-products/waste as well as manure/effluents“.
Jedná o typ akce RIA, Research and Innovation Action – projekty realizované mezinárodními konsorcii, v nichž převládají výzkumné aktivity. U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. Po splnění podmínky
minimální účasti (viz výzva) se mohou projektů účastnit i další země (v některých případech
s odlišným způsobem financování).
Výše dotace: cca 7 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neupřesněno
Předkládání projektových žádostí: první kolo do 21. dubna 2015 (17:00 hod. bruselského
času), druhé kolo 8. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2115-waste-7-2015.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
H2020-TWINN-2015
Call for Twinning
Výzva je zaměřena na transfer poznatků a výměnu nejlepších praxí mezi výzkumnými institucemi a vedoucími zahraničními partnery v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Twinning se
zaměřuje na výrazné posílení vědecké excelence a inovační kapacity v definované oblasti výzkumu v konkrétní instituci (výzkumné aktivní univerzitě nebo veřejné výzkumné organizace
nebo soukromé neziskové výzkumné organizace) tím, že vytvoří vazbu mezi touto institucí
a alespoň dvěma mezinárodně vedoucími výzkumnými institucemi v jiných členských státech.
Má posílit jednak kapacity S&T partnerských institucí, jednak přispět ke zvýšení výzkumného
profilu zaměstnanců i zapojené instituce. V rámci projektu by měl být nastíněn komplexní
soubor opatření, v němž by měly být zahrnuty možnosti např. krátkodobé výměny pracovníků
a expertů, workshopy, konference typu letních škol, virtuální výuka atp. V programu nebudou
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H2020 Společenské výzvy: Informační
den k výzvám týkajících se oblasti změny
klimatu, životního prostředí a využívání
zdrojů a surovin
Informační den, který se bude konat v pondělí 17. listopadu
v Bruselu (Belgie), poskytne důležité informace a nástroje
k vytvoření dobrého projektového návrhu v oblasti priority“Společenské výzvy” programu Horizont 2020. Účelem
je prezentace výzev v rámci Pracovního programu 2015 potenciálním žadatelům včetně poskytnutí návodu k přípravě
a předkládání návrhů. Na odpoledne je naplánováno
zprostředkování celkem šesti partnerských schůzek, které budou také příležitostí pro navázání nových kontaktů.
Další informace: http://ec.europa.eu/easme/en/environment_en.htm.

Expertní stanovisko k „additional
remuneration“ v programu Horizont 2020
Program Horizont 2020 začíná nově rozlišovat mezi
pojmy „basic remuneration“ (nárokové složky mzdy)
a „additional remuneration“ (dodatečná finanční
kompenzace/bonus). Obecně platí, že bonusy jsou
v programu Horizont 2020 neuznatelným nákladem.
Nárokovat si je mohou pouze neziskové organizace, které musí respektovat maximální limit 8000EUR/výzkumník/rok. Aby byl bonus uznatelným nákladem, musí navíc
splňovat kritéria, které definuje Anotovaná modelová
grantová dohoda (čl. 6).
V českém prostředí vícesložkových mezd se diskutovala
klasifikace některých složek mzdy. Diskuse se nejvíce
točila kolem osobního příplatku, kde nebylo zcela zřejmé, zda je možné toto složku považovat za nárokovou.
Expertní stanovisko zkušené auditorky evropských
projektů, které k této problematice vypracovala, je
k dispozici v českém i anglickém jazyce (viz http://www.
h2020.cz/cs/pravni-aspekty/informace/novinky/expertni-stanovisko-k-additional-remuneration-v-programu-1).
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poskytovány finance na infrastrukturu, vybavení a nábor nových VV pracovníků. Současně by
návrh projektu měl být v souladu s národní nebo regionální strategií pro inteligentní specializaci dotyčného členského státu nebo regionu, ze kterého je žadatelská organizace.
Typ akce – Coordination and support action, tj. akce zahrnující především doprovodná opatření, jako je standardizace, diseminace, zvyšování povědomí a komunikace, vytváření sítí, koordinace nebo podpůrné služby, politické dialogy a vzájemné vzdělávání, včetně projektování
studií pro nové infrastruktury; může také zahrnovat doplňkové činnosti strategického plánování,vytváření sítí a koordinace mezi programy v různých zemích.
Výše dotace: cca 1 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: bude upřesněno
Předkládání projektových žádostí: do 7. května 2015 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/6064-h2020-twinn-2015.html#tab1

Horizont 2020 (Evropská komise)
ERC-StG-2015
CALL FOR PROPOSSAL FOR ERC STARTING GRANT
ERC Starting Grants jsou určeny pro podporu nezávisle kariéry vynikajících mladých vědců
ve fázi vytváření vlastních výzkumných tymů nebo programů. Žadateli mohou byt výzkumní
pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před zveřejněním výzvy pro podávání návrhů projektů.
Výše dotace: max. 1,5 mil. EUR na období 5 let
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 3. února 2015 (17:00 Bruselského času)
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9064-erc-stg-2015.html

Nový operační program DANUBE – OP Nadnárodní spolupráce
Cílem programu je přispět k vyššímu stupni územní integrace Dunajského regionu (DR), řešit společné problémy
a potřeby formou nadnárodní spolupráce a také rozvoj politických nástrojů, služeb i realizace konkrétních pilotních investic. Budou podporovány tyto činnosti: vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu; vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb; příprava mezinárodních investic;
pilotní činnosti; vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit; šíření informací, kapitalizace.
Tematicky je program rozdělen do 4 pilířů: inovativní a sociálně odpovědný DR; enviromentálně a kulturně
zodpovědný DR; lépe propojený DR a dobře řízený DR.
Finanční alokace na program činí 263 mil. EUR, která zajistí 85 % úhrady celkových způsobilých nákladů projektů. Zdroje budou čerpány na principu refinancování tj. zpětného proplácení s půlročním cyklem. Prioritou
programu je druh7 pilíř s alokací 76 mil. EUR
Všechny projekty musí být nadnárodně zaměřeny s účastí min. 3 finančních partnerů z 3 různých zemí DR a
jejich výsledek mít konkrétní a měřitelné výstupy.
Zveřejnění 1. výzvy se předpokládá v polovině roku 2015.
Implementace programu bude koordinována z maďarské Budapešti a národním koordinátorem programu pro
ČR je MMR, Odbor evropské územní spolupráce, kontakt: tel: 234 154 414, 234 154 016, e-mail: nadnarodni@mmr.cz
Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
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Výkladový slovník vybraných pojmů
programu H2020
Technologické centrum AV ČR vydalo předběžnou verzi
terminologického slovníku k programu H2020, která
usnadní porozumění termínům užívaných v programu
Horizont 2020. Ke stažení na http://www.h2020.cz/
files/svobodova/Vykladovy-slovnik-V-17-6-2014-2-ES.
pdf. Ač uvedené údaje mají pouze informativní charakter a nejsou závazným legislativním výkladem, usnadní
porozumění termínům, se kterými se setkávají zájemci
o podání a následně i řešitelé financovaných projektů
programu H2020. Současně centrum připravilo česko-anglický překlad nejpoužívanějších termínů H2020, je
k dispozici na http://www.h2020.cz/files/svobodova/
A-slov.-H2020_2.pdf.
Technologické centrum uvítá případné připomínky a komentáře k obsahu slovníku na mailu svobodova@tc.cz.
Koncem roku 2014 bude vydána tištěná verze, doplněná
o další aktualizace.

Zveřejněny aktualizované verze pracovních programů H2020
Evropská komise zveřejnila na stránkách Účastnického
portálu (Participant Portal) aktualizované verze pracovních programů Horizontu 2020 pro rok 2015, ve kterých
upřesňuje témata a termíny výzev na rok 2015. Pracovní programy pro jednotlivé oblasti H2020 naleznete
na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp. Aktualizace pracovních
programů se týkají i výzev Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy a Climate action,
environment, resource efficiency and raw materials. Programy jsou již součástí jednotlivých otevíraných výzev
v sekci „Topic Conditions and Documents“.

Brožura o unijních programech 2014-2020
CZELO ve spolupráci s CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu) připravili informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání
v letech 2014-2020. Naleznete zde přehledně informace
o jednotlivých programech, včetně jejich tematického
zaměření, základních pravidel pro implementaci projektů, financování a kontaktních údajích a relevantních
internetových odkazech pro získání další informace
a poradenství. Brožura je k dispozici v elektronické formě
pod odkazem http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf. Brožura podává zcela
základní rámcový popis jednotlivých programů včetně
užitečných kontaktů a internetových odka¬zů a zmi¬ňuje
programy, které jsou zaměřeny na velké infrastrukturní
projekty či projekty ve speci-alizovaných odvětvích. Jejich přehled je však pouhým výběrem z celkové palety
evropských programů.
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SWISS NATIONAL SCIENCES FOUNDATION –
SCOPES 2013-2016
Jde o druhou výzvu zaměřenou na podporu na Institutional Partnerships zároveň je možné
průběžně žádat o tzv. Conference Grants. Cílem je posílení spolupráce mezi švýcarskými vědeckými institucemi a partnerskými organizacemi ve Východní Evropě a s nimi sousedících
státech. Projekty mohou být bilaterální či vícestranné.
Conference Grants cíleně podporují účast zahraničních účastníků na konferencích ve Švýcarsku (čistě tréninkové kursy nejsou podporovány).
Institutional Partnerships předpokládá podporu zkvalitnění institucionálního výzkumného
managementu prostřednictvím rozvoje výuky, curricula, modernizace metodologických přístupů, rozvoje networkingu a výzkumné infrastruktury. Cílem není podpora konkrétního výzkumného záměru.
Výše dotace: dle typu projektu např. Institutional Partnerships až 75 000 CHF, Conference
Grants až 1000CHF na účastníka z ČR, celkově max. 10 000 CHF.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: dle typu projektu
Délka realizace projektu: dle typu projektu např. Institutional Partnerships 24–36 měsíců,
Conference Grants max. 7 dní,
Předkládání projektových žádostí: do 15. listopadu 2014, Institutional Partnerships, průběžně do konce roku 2016 Conference Grants
Další informace: http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-140520-second-call-scopes.aspx

Visegrad Fund – Small Grants
Projekty financované v rámci Small Grants by měly spadat do jedné z následujících šesti kategorií: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkum, vzdělávání, výměna mládeže, přeshraniční spolupráce, podpora cestovního ruchu. S výjimkou přeshraniční spolupráce se musí projektu
účastnit subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko,
Polsko a Slovensko), tedy např. organizátor V4 a nejméně dva partneři V4). Je doporučováno,
aby zahrnoval partnery ze všech zemí V4.
Výše dotace: do 6 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 80% z celkových nákladů na projekt,
včetně nepeněžitého vkladu žadatele nebo věcných příspěvků jiných subjektů
Doba realizace: max. 6 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 1. prosince 2014 (12:00 SEČ)
Další informace: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Program Erasmus + (Evropská komise)
Klíčová akce 1 (KA1): Vzdělávací mobilita jednotlivců
Cílem programu je podpora mobility studentů v rámci společných magisterských programů
a dále pak mobility pracovníků v podobě např. výuky či asistentských stáží, nebo účasti na
činnostech profesního rozvoje v zahraničí. Priorita bude dána projektům, které rozvíjí partnerství mezi vzděláváním a světem práce, jsou zaměřené na potenciální oblasti růstu, na oblasti s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, usilují o sladění politiky odborného vzdělávání
a přípravy s místní, regionální a národní strategií hospodářského rozvoje.
Výše dotace: závisí na druhu projektu a počtu zapojených partnerů
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: 3–24 měsíců
Předkládání projektových žádostí: podle typu akce (vždy do 12:00 hod. bruselského času):
Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže			
4. února 2015
Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus		
4. března 2015
Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže			
30. dubna 2015
Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže			
1. října 2015
Další informace:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
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Program Erasmus + (Evropská komise)
Klíčová akce 2 (KA2): Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
Zástupci ČR v poradních skupinách EK
k H2020
Evropská komise vytváří poradní skupiny (Expert
Groups) pro jednotlivé oblasti H2020. ČR má zástupce
v následujících poradních skupinách:
• Climate action, environment, resource efficiency and
raw materials (prof. RNDr. Ing. Michal Marek, Dr.Sc.,
dr. h. c., CzechGlobe, tel. 511 192 269, e-mail: marek.
mv@czechglobe.cz)
• Europe in a changing world – inclusive, innovative
and reflective societies (RNDr. Tomáš Kostelecký,
CSc., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., tel.: 210 310
221, e-mail: Tomas.Kostelecky@soc.cas.cz)
• Future and Emerging Technologies (prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ČVUT v Praze, Tel.: 224 357
421, e-mail: marik@labe.felk.cvut.cz)
• Nanotechnologies, advanced materials and advanced
manufacturing and processing (Dr. Blanka Len
czowski, EADS Innovation Works, tel.: +49 89 607
22727, e-mail: blanka.lenczowski@eads.net, pracuje
v Německu) Smart, green and integrated transport
(Dr. Libor Lochman, výkonný ředitel CER (Community
of European Railway and Infrastructure Companies),
tel: +32 2 213 08 70, e-mail: contact@cer.be)
• Space (Ing. Hana Mészárosová, Astronomický ústav
AV ČR, v.v.i., tel.: 323 620 155, e-mail: hana@asu.
cas.cz)
• CONNECT Advisory Forum for ICT Research and
Innovation (prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Masarykova univerzita, tel.: 549 49 8073, e-mail: zlatuska@
muni.cz).
Podrobnosti o poradních skupinách H2020 jsou k dispozici v rejstříku skupin odborníků Evropské komise na
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm.

Cílem je podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační,
místní, regionální, národní, evropské úrovni.
Výše dotace: závisí na druhu projektu a počtu zapojených partnerů
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: 3 – 24 měsíců
Předkládání projektových žádostí: : podle typu akce (vždy do 12:00 hod. bruselského času):
Strategická partnerství v oblasti mládeže		
4. února 2015, 1. října 2015
Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, 		
30. dubna 2015
odborné přípravy a mládeže
znalostní aliance, aliance odvětvové dovednosti		
26. února 2015
budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
10. února 2015
budování kapacit v oblasti mládeže			
3. dubna 2015, 2. září 2015
Další informace: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020
Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého
sektoru. Témata programu jsou rozdělena do 4 prioritních os:
1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě.
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středo
evropských regionech.
2. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře.
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke
zmírňování klimatických změn.
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2.
3. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude
lépe žít
4. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na
vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
Na program je alokováno 299 mil. EUR. Projekty mají být pro projektové partnery z České republiky nadále
spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů.
První výzva bude zveřejněna začátkem roku 2015 (dvoustupňová, finanční alokace 80 mil EUR). Projekty přihlašované do této výzvy by měly splňovat doporučený finanční rámec 1-5 mil. EUR, zapojení 8-12 partnerů, délka
trvání projektu je doporučena na 30-36 měsíců.
Implementace programu je koordinována z Vídně a národním koordinátorem programu pro ČR je MMR, Odbor
evropské územní spolupráce, kontakt: tel: 234 154 414, 234 154 016, e-mail: nadnarodni@mmr.cz
Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
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Scientific support for the interpretation of mammalian toxicology
and ecotoxicology data on potential endocrine disrupting effects
in the ecotoxicological assessment of pesticides (GP/EFSA/
PRAS/2014/03)
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
EFSA
Úřad EFSA byl zřízen v lednu 2002, po sérii krizí
v potravinářství na konci 90. let 20. století, jako nezávislý zdroj vědeckého poradenství a komunikace
v oblasti rizik spojených s potravinovým řetězcem. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý
nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.
EFSA současně podporuje propojení organizací působících v oblastech poslání úřadu. Cílem tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci
prostřednictvím koordinace činností, výměny informací,
přípravy a provádění společných projektů, výměny odborných poznatků a osvědčených postupů v oblastech
poslání úřadu.
Mezi podporované instituce patří také ČZU a tím je
jí zpřístupněna možnost zúčastnit se řešení projektů
a tendrů speciálně vypsaných pro „členské“ organizace
EFSA. U grantů se předpokládá spolufinancování ze strany řešitelské organizace ve výši 20 % hodnoty grantu.
Informace k aktuálně vyhlašovaným grantům a veřejným
zakázkám naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/en/
calls/art36grants.htm.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá organizace spolupracující s EFSA
podle čl. 36 k podání nabídky na řešení projektu v uveden0 oblasti.
Výše dotace: max. 300 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 90 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. listopadu 2014
Další informace:http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201403.htm

Data collection for the estimation of ecological data (specific focal
species, time spent in the treated areas collecting food, composition of diet), residue level and residue decline of pesticides on food
items to be used in risk assessment for birds and mammals (GP/
EFSA/PRAS/2014/04)
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 k podání nabídky na řešení projektu, jeho6 c9lem bude vytvoření jednotného zdroje
všech dostupných dat k tématu včetně odkazů na zdroje dat, umožňující organizaci a třídění
dat podle výzvou daných kritérií.
Výše dotace: max. 300 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 90 %
Předkládání projektových žádostí: do 28. listopadu 2014
Další informace: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201404.htm

EUROPE AID – možnost účasti na projektech EU se zaměřením
na rozvojovou pomoc
Veřejné zakázky a projekty jsou vyhlašovány přímo Generálním ředitelstvím EU pro rozvoj a spolupráci v souladu s principy rozvojové politiky EU. Mezi hlavní oblasti intervence patří mimo jiné i životní prostředí, udržitelné
řízení přírodních zdrojů, vody a energie a rozvoj venkova.
Informace o aktuálně vyhlašovaných veřejných zakázkách a projektech jsou dostupné na stránkách EU:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.
welcome&userlanguage=en
Výzvy k účastem na projektech či veřejných zakázkách jsou uveřejňovány průběžně a průměrná lhůta pro předložení projektu/nabídky je 1-3 měsíce od data zveřejnění výzvy. Do výběrového řízení o konkrétní veřejnou
zakázku muže být podán za ČZU vždy jen jeden projekt. Při podávání projektů je potřeba vždy vycházet ze
specifických podmínek výzvy a u některých zvláštních forem spolupráce (např. Twinnigové projekty apod.) je
současně nezbytná koordinace s Národními kontaktními místy (Ministerstvo financí ČR). Základní postupy
a mechanismy účasti vysvětluje manuál umístěný na: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=QtZYTzFYrrcd6QXBxSSFfZccJRtdjmhpCtQW6H4Qy3c6DxQ4CwPf!-1077252987
Více informací o programu naleznete na: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.
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