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Vážení čtenáři,

v minulých dnech jsem se s některými z Vás potkal na
Národním informačnímu dnu zaměřeném na oblast zemědělství, bioekonomiky a životního prostředí, který se
konal na ČZU. Společně jsme shlédli zajímavé vystoupení
zástupců Generálního ředitelství pro výzkum a rozvoj Evropské komise pánů Davide Amata a Tomáše Tureckiho,
kteří v něm představili aktuální výzvy z oblasti biotechnologií, zemědělství, potravin a životního prostředí plánované na období 2016 a 2017.
Tématem konference ovšem nebylo jen představení
nových výzev, které budou otevřeny v listopadu, ale též
diskuse o možnostech podpory zapojení tuzemských
vědeckých týmů do těchto výzev. S cennými podněty vystoupili národní kontaktní osoby z Technologického centra
AV, jejich bruselského zastoupení CZELO, ale též úspěšní
řešitelé evropských projektů z ČZU a Mendelovy univerzity, jakož i konzultant jedné z významných bruselských
projektových agentur.
Národní informační den se na naší univerzitě konal již podruhé a v zaplněném sále jsem zaznamenal mnoho nových
tváří. Přál bych všem účastníkům, ať už jsou kmenovými
zaměstnanci ČZU či jiné vědecko-výzkumné instituce či
výzkumného oddělení komerčních firem, aby se do plánovaných výzev úspěšně zapojili.
Těší mne, že se rodí nová tradice, kdy se právě na ČZU
setkávají lidé, kteří se chtějí v těchto mezinárodních projektech angažovat, což je mimochodem také jedním z cílů
projektu Kan¬celář pro podporu mezinárodních projektů
zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru, v rámci kterého byla konference uspořádána.
Prezentace z Národního informačního dne naleznete na
stránkách research.czu.cz, kde jsou též další aktuální informace.
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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Vybrané aktuální výzvy

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
(MMR)
Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů. Program je zaměřen na následující oblasti: Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu
a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím; investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání zručností a celoživotního vzdělávání; zachovaní, ochrana,
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000
a ekologické infrastruktury. Projekt předkládá hlavní partner, který musí mít projektového
partnera v druhém státě. Předkládaná projekt musí vykazovat min. 3 ze 4 následujících aktivit
spolupráce, přičemž první 2 aktivity jsou povinné: společná příprava návrhu projektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování. Doporučuje se návrh projektu
předem konzultovat v regionální kanceláři daného kraje.
Územní způsobilost pro řešení projektu: Česká republika – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj; Slovensko – Trnavský, Trenčínský kraj a kraj Žilina.
Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na celý projekt
Předkládání projektových žádostí: předpokládané období prvních výzev 15. listopad 2015
– 31. ledna 2016
Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%e2%80%93-CR anebo http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (MMR)
Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů. Program je zaměřen na následující oblasti: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; Životní prostředí a zdroje. Projekt předkládá hlavní partner, který
musí mít projektového partnera v druhém státě. Předkládaná projekt musí vykazovat min.
3 ze 4 následujících aktivit spolupráce, přičemž první 2 aktivity jsou povinné: společná příprava návrhu projektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování.
Doporučuje se návrh projektu předem konzultovat v regionální kanceláři daného kraje.
Územní způsobilost pro řešení projektu: Česká republika – Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj; Rakousko – Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.
Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na celý projekt
Předkládání projektových žádostí: předpokládané období prvních výzev 31. listopad 2015 –
31. ledna 2016
Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%e2%80%93-CR anebo http://2007-2013.at-cz.eu/at-cz/
cz/8_2014-2020.html
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Jsme živá univerzita
Program INTERREG V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika
(MMR)

Kontakty na projektový tým
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. – subrt@pef.czu.cz
(hlavní řešitel projektu)
Mgr. Josef Beránek – beranek@rektorat.czu.cz
(koordinator projektu),
Ing. Dita Říhová – rihovad@rektorat.czu.cz,
Ing. Lucie Peterková – peterkovalucie@rektorat.czu.cz
(FP7, H2020, Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský fond, Sciex-NMSch, Evropský sociální fond,
PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad Fund),
Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D. – sedivka@rektorat.czu.cz
(GA ČR, NAZV, Programy přeshraniční spolupráce, Rozvojové 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, OPVK).
Společný kontaktní e-mail: strategie@rektorat.czu.cz

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů. Program je zaměřen na následující oblasti: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací; Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání
zdrojů a Investice do dovedností a vzdělávání. Projekt předkládá hlavní partner, který musí mít
projektového partnera v druhém státě. Předkládaná projekt musí vykazovat min. 3 ze 4 následujících aktivit spolupráce, přičemž první 2 aktivity jsou povinné: společná příprava návrhu
projektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování. Doporučuje se
návrh projektu předem konzultovat v regionální kanceláři daného kraje.
Územní způsobilost pro řešení projektu: Česká republika – Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
a Jihočeský kraj; Svobodný stát Bavorsko – okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau,
Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg,
Straubing und Weiden in der Oberpfalz.
Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na celý projekt
Předkládání projektových žádostí: předpokládané období prvních výzev říjen – listopad
2015
Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik anebo http://www.stmwi.
bayern.de/EFRE/Interreg_IV/Grenzuebergreifende_Zusammenarbeit/Bayern_Tschechien/#antragsstelle_bis_zu_25000

Program INTERREG V-A Svobodný stát Sasko – Česká republika
(MMR)
Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů. Program je zaměřen na následující oblasti: Podpora přizpůsobení se
klimatickým změnám, prevence rizik a řízení rizik; Udržení a ochrana životního prostředí
a podpora efektivity zdrojů; Investice do vzdělání, dovedností a celoživotního vzdělávání. Projekt předkládá hlavní partner, který musí mít projektového partnera v druhém státě. Předkládaná projekt musí vykazovat min. 3 ze 4 následujících aktivit spolupráce, přičemž první
3 aktivity jsou povinné: společná příprava návrhu projektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování. Doporučuje se návrh projektu předem konzultovat
v regionální kanceláři daného kraje.
Územní způsobilost pro řešení projektu: Česká republika – Karlovarského, Ústeckého a Libereckého; Svobodný stát Sasko – Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské
Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a samostatná města Drážďany a Chemnitz. Mimoto patří k podporované oblasti durynské okresy Greiz a Saale-Orla.
Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na celý projekt
Předkládání projektových žádostí: výzva je kontinuální od 31. července 2015, projekty se
odevzdávají průběžně
Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%e2%80%93-CR anebo http://www.sn-cz2020.cz/index_cz.htm

Program INTERREG V-A Česká republika – Polská republika (MMR)
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Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů. Program je zaměřen na oblast mimo jiné i na oblast vzdělávání, odbornou přípravu a odborný výcvik k získání dovedností. Projekt předkládá hlavní partner, který
musí mít projektového partnera v druhém státě. Předkládaná projekt musí vykazovat min.
3 ze 4 následujících aktivit spolupráce, přičemž první 3 aktivity jsou povinné: společná příprava návrhu projektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování.
Doporučuje se návrh projektu předem konzultovat v regionální kanceláři daného kraje. Pro
řešitele je relevantní výzva v prioritní ose 3 Vzdělávání a kvalifikace v konsorciu s dalšími
organizacemi, která je zaměřena na zvýšení úrovně zaměstnanosti absolventů.
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Jsme živá univerzita
Územní způsobilost pro řešení projektu: Česká republika – Liberecký kraj, Královehradecký
kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj; Polsko – Podregion Jelenogórski, Podregion Walbrzyski, Podregion Nyski, Podregion Opolski, Podregion Rybnicky, Podregion Tyski, Podregion Bielski.
Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na celý projekt
Předkládání projektových žádostí: předpokládané období prvních výzev do prioritní osy 3 je
do 15. února 2016.
Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%e2%80%93-Polsko anebo http://www.cz-pl.eu/

Visegrad Fund – Small Grants

Global Bioeconomy Summit 2015
Bioeconomy Council of the German Federal Government
organizuje první ročník Global Bioeconomy Summit s cílem
zahájit dialog k budoucím výzvám. Klíčovými tématy bude
tvorba nových strategií v oblasti výzkumu, activity v oblasti
udržitelného růstu a vyhlídky sociální integrace.
Termín konání: 25. – 26.11.2015
Místo: Berlin Congress Center (BCC), Alexanderstr. 11,
10178 Berlín, Německo
Summit je určen pro: Policy makers, NGOs, mezinárodní
organizace, vědecko-výzkumní pracovníci, analytici, manažeři
klastrů, regionální rozvojové agentury, manažeři privátních
firem.
Program je k dispozici na odkazu:
http://gbs2015.com/programme/

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 2015 (12:00 SEČ)
Další informace: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Program AKTION Česká republika – Rakousko (Dům zahraničních
služeb)
Stipendia pro vysokoškolské učitele
Cílovou skupinou programu jsou vysokoškolští vyučující. Věková hranice uchazečů je max. do
60 let. Uchazeč si musí v dostatečném časovém předstihu sám vyhledat pracoviště a garanta,
který mu vystaví akceptační dopis pro absolvování stáže na rakouské univerzitě.
Výše dotace: výše stipendia je 1 040 EUR/1 měsíc pro VŠ učitele
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: jde o stipendia
Doba pobytu: max. 1 měsíc
Předkládání projektových žádostí: do 30. listopadu 2015, 23:59 hodin (na letní semestr
2016)
Další informace: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/

Program PROMYS (Swiss National Science Foundation)
Promotion of Young Scientists in Eastern Europe (PROMYS)
Program PROMYS je zaměřen na evropskou spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, cílený na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky,
výzkumnými ústavy a vysokými školami. EUROGIA 2020 je cluster, který vyhlašuje výzvy
na podporu mezinárodní spolupráce výzkumu, vývoje a propagace inovativních projektů zaměřených na low-carbon energy technologií (technologií pro výrobu energií ze slunce, větru,
biomasy, na bázi geotermální energie).
Předkládání žádostí je dvoukolové, v prvním kole se předkládá projektový záměr sestavený
projektovým konsorciem (konsorcium tvoří podniky, výzkumné organizace, vysoké školy), přičemž každý předkládaný záměr se posuzuje individuálně.
Výše dotace: max. 625 000 CHF na 5 let/1 projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 100 %
Doba realizace: min. 36 měsíců, max. 60 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 5. listopadu 2015 (23:59 hod.)
Další informace: http://www.snf.ch/en/funding/careers/promys/Pages/default.aspx
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Grants for Fellowships (CIMO)
Stipendia pro pobyt zahraničních doktorandů ve Finsku, financované Finnish Government.
Program je zaměřen na podporu zahraničních doktorandů, kteří mají zájem o doktorské studium anebo o studium v rámci „Double Doctorate“ na některé z finských universit. Cílem
programu je rozvoj a prohloubení mezinárodní spolupráce a umožnit mladým vědecko-výzkumným pracovníkům jejich kariérní rozvoj. Uchazeči musí mít zajištěné pozvání od finské
univerzity anebo výzkumného ústavu (seznam finských organizací je uveden na webových
stránkách CIMO).
Výše stipendia: max. 1 500 EUR/měsíčně formou stipendia
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba pobytu: max. 12 měsíců
Předkládání projektových žádostí: příjem žádostí je kontinuální v průběhu celého roku (rozhodnutí o schválení žádosti bude vydán do 3 měsíců od podání žádosti)
Další informace:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

President of Ireland Young Researcher Award (PIYRA)

Kontaktní semináře Mezinárodní aktivity
v rámci spolupráce národních agentur
programu Erasmus+
Kontaktní semináře jsou příležitostí pro pracovníky z oblasti
odborného vzdělávání a přípravy a pracovníky s mládeží
k výměně zkušeností a nápadů v oblasti společného zájmu,
kterou je předčasné ukončování školní docházky. Cílem bude
podpořit sdílení dobré praxe v rozvíjení evropské spolupráce
na toto téma. Seminář se také bude zabývat hledáním cest,
jak podpořit kros-sektorální spolupráci mezi školami a dalšími
institucemi zapojenými v odborném vzdělávání a přípravě.
Připravených je celkem 8 seminářů, které se konají vždy v
různých státech. Bližší informace a možnost registrace jsou
k dispozici na odkazu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

Stipendia pro pobyty zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků v Irsku, financované
programem President of Ireland Young Researcher Award.
Program je zaměřen na podporu stáží zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků v Irsku.
Způsobilými žadateli jsou úspěšní absolventi Ph.D. studia, kteří minimálně 3 roky pracovali
jako vědecko-výzkumní pracovníci na pozici postdok. Uchazeči musí mít zajištěné pozvání
od irské univerzity anebo výzkumného ústavu, který musí náklady na stáž spolufinancovat
z vlastních zdrojů ve výši 50%. Grantová agentura neomezuje oblasti výzkumu.
Výše dotace: max. 1 000 000 EUR (50% k poskytnuté částce musí vždy dofinancovat instituce
z Irska, kde bude vědecko-výzkumná stáž realizována)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 50 %
Doba pobytu: max. 5 let
Předkládání projektových žádostí: do 22. prosince 2015
Další informace: http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
ERC-StG-2016 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 17. listopadu 2015 (17:00 Bruselského času)
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc2016-stg.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS
(INT)
H2020-MSCA-ITN-2016 (Deadline Model: single-stage)
Společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR (Early-stage researchers, méně
než 4 roky praxe ve výzkumu a nemají titul Ph.D.) stát se součástí mezinárodních týmů,
získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové) a znalosti v oboru, podporují jejich
Newsletter Life Sciences IV/2015
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H 2020 – Pracovní programy na období
2016–2017
Evropská komise zveřejnila finální verze pracovních programů
k jednotlivým oblastem rámcového programu HORIZON
2020 s popisem konkrétních možností a témat, na které lze
projekty podávat.
Pro první orientaci se doporučuje vyhledávat vhodná témata
právě prostřednictvím workprogramů, kde je výstižněji
popsáno zaměření jednotlivých oblastí a výzev.
Jednotlivé pracovní programy naleznete na oficiálních
stránkách programu: https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-sections nebo na účastnickém
portálu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes

profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen na inovativní charakter (mezinárodní a interdisciplinární) a partnerství akademického a průmyslového sektoru.
Výzva má tři oblasti:
1. European Training Networks (ETN): min. 3 partneři z různých zemí EU/AC; účastníky
mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky.
2. European Industrial Doctorates (EID): min. 2 partneři z různých zemí EU/AC – jeden
z neakademického sektoru; účastníky mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky
(velké i malé). Účastník mobility musí být zapsán do doktorského studia.
3. European Joint Doctorates (EJD): min. 3 partneři z různých zemí EU/AC; účastníky mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky. Účastník mobility musí být zapsán do
doktorského studia.
Výše dotace: výzkumník/ 1 měsíc - 3 110 EUR (před přepočtením na konkrétní zemi) +
příspěvek na bydlení 600 EUR + příspěvek na rodinu 500 EUR; organizace/ 1 měsíc celkem
3 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 3 - 36 měsíců
Předkládání projektových žádostí: 12. ledna 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
H2020-MSCA-RISE-2016 (Deadline Model: single-stage)
Jednokolová výzva bude otevřena 8. prosince 2015. Program podporuje mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výzkumných a inovačních výměn zaměstnanců a sdílení
znalostí a nápadů mezi výzkumem a trhem pro pokrok vědy a vývoj inovací. Jeho cílem je
posílení nových a stávajících sítí mezinárodní a mezioborové spolupráce, interakce mezi organizacemi v akademické a neakademické sféře a mezi Evropou a třetími zeměmi. Spolupráce,
resp. výměny znalostí formou výměn pracovníků (začínajících výzkumných pracovníků – ESR,
zkušených výzkumných pracovníků – ER a administrativního, manažerského a technického
personálu na podporu výzkumu a inovační aktivity projektu. Zaměstnanci musejí být min.
6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci. Výměnné
pobyty v rámci Evropy musejí být mezisektorové, nemohou probíhat v rámci jedné země či
pouze mezi třetími zeměmi.
Výše dotace: 2 000 EUR pro výzkumníka/měsíc, 2 500 EUR pro organizaci/měsíc
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1–12 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 28. dubna 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-msca-rise-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
H2020-MSCA-IF-2016 (Deadline Model: single-stage)
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Jednokolová výzva bude otevřena 12. dubna 2016. Grant je určen pro zkušené pracovníky
výzkumu s cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst prostřednictvím mezinárodní
a mezisektorové mobility. Návrhy projektů předkládá hostitelská organizace (školitel) se sídlem v členském státě nebo v asociované zemi ve spolupráci s výzkumníkem na téma spadající
do jednooborového nebo víceoborového hodnotícího panelu z panelů zveřejněných ve výzvě.
Výše dotace: výzkumník/ 1 měsíc – 4 650 EUR (před přepočtením na konkrétní zemi) +
příspěvek na bydlení 600 EUR + příspěvek na rodinu 500 EUR; organizace/ 1 měsíc celkem
1 450 EUR
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1 – 2 roky
Předkládání projektových žádostí: do 14. září 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS
H2020-SFS-2016-2017 (Deadline Model: two-stage)

Průzkum: Evropské středisko pro sledování biohospodářství
Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre – JRC),
které koordinuje Evropské středisko pro sledování biohospodářství zahájilo šetření o jeho budoucí náplni a službách.
Průzkum je otevřen do 15. listopadu 2015 a je určen na
všech potenciálních uživatelů platformy. Evropská komise
oznámila vytvoření Evropského střediska pro sledování
biohospodářství (EU Bioeconomy Observatory) v roce 2013
se zaměřením na přípravu dat a analýz o stavu a rozvoji biohospodářství v Evropě. Očekává se, že platforma bude plně
funkční na začátku roku 2016. Více informací o Evropském
středisku pro sledování biohospodářství naleznete na: https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ a průzkum na: https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/eu-bioeconomy-observatory-survey
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Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem. Dvoukolová
výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 17. února 2016; 2. kola: 13. září 2016) je zaměřena na následující témata:
SFS-01-2016: Solutions to multiple and combined stresses in crop production
SFS-02-2016: Teaming up for good: Exploiting the benefits of species diversity in cropping
systems
SFS-03-2016: Testing and breeding for sustainability and resilience in crops
SFS-06-2016: Weeding - strategies, tools and technologies for sustainable weed management
SFS-07-2016-2017: Organic breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors
SFS-11-2016: Challenges for disease management: Perennial crops in the tropics and sub-tropics
SFS-14-2016: Understanding host-pathogen-environment interactions
SFS-15-2016-2017: Breeding livestock for resilience and efficiency
SFS-21-2016-2017: Advancing basic biological knowledge and improving management tools
for commercially important fish and other seafood species
SFS-23-2016: Improving the technical performance of the Mediterranean aquaculture
SFS-26-2016: Legumes - transition paths to sustainable legume-based farming systems and
agri-feed and food chains
SFS-31-2016: Farming for tomorrow - developing an enabling environment for resilient and
sustainable agricultural systems
SFS-33-2016: Understanding food value chain and network dynamics
SFS-37-2016: The impact of consumer practices in food safety: risks and mitigation strategies
SFS-38-2016: Impulsivity and compulsivity and the link with nutrition, lifestyle and the socio-economic environment
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn., že
projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html

Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS
H2020-SFS-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)

Workshop o hodnocení a nařízení o
užívání prostředků biologické ochrany v
regionu EPPO
Evropská organizace na ochranu rostlin (EPPO) organizuje
ve spolupráci CABI a maďarským ministerstvem zemědělství
workshop zaměřený hodnocení a využívání prostředků
biologické ochrany v Evropě. Workshop se koná 23. – 24.
listopadu v Budapešti. Více informací naleznete na: http://
archives.eppo.int/MEETINGS/2015_conferences/biocontrol.
htm

Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem. Jednokolová
výzva je zaměřena například na následující témata:
SFS-09-2016: Spotlight on critical outbreak of pests: the case of Xylella fastidiosa (RIA)
SFS-12-2016: Support for international research on animal health (CSA)
SFS-24-2016: Reinforcing international cooperation on sustainable aquaculture production
with countries from South-East Asia (CSA)
SFS-25-2016: Support Action to a common agricultural and wider bioeconomy research
agenda (CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA (Research and innovation actions) nebo CSA
(Coordination and support action). Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem
je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie,
produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři
nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační
nebo pilotní aktivity.
Projekty typu CSA zahrnují 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.
Počet partnerů: U projektů typu RIA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá účast
minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES
H2020-RUR-2016-2017(Deadline Model: two-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem. Dvoukolová
výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 17. února 2016; 2. kola: 13. září 2016) je zaměřena na následující témata:
RUR-01-2016: Consolidated policy framework and governance models for synergies in rural-urban linkages
RUR-04-2016: Water farms – improving farming and its impact on the supply of drinking
water
RUR-06-2016: Crop diversification systems for the delivery of food, feed, industrial products
and ecosystems services - from farm benefits to value-chain organisation
RUR-07-2016: Resource-efficient and profitable industrial crops on marginal land
RUR-14-2016: Advisors‘ roles in the functioning of AKIS and advisory policies boosting
innovation in sustainable agriculture
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn.,
že projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
Newsletter Life Sciences IV/2015
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mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES
H2020-RUR-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)

Mikroplasty v životním prostředí
Ve dnech 23. - 24. listopadu 2015 se v Kolíně nad Rýnem
(Německo) uskuteční konference věnovaná vlivu mikroplastů
na životní prostředí. Mezinárodní experti představí zdroje
mikroplastů, jejich původ a dopad na přírodu. Rovněž se
budou věnovat možným řešením nakládání s nimi, recyklaci
a vzdělávání v této oblasti. Konference je zpoplatněna, více
informací naleznete na: http://microplastic-conference.eu/
programme
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Jednokolová výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení
a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem.
Jednokolová výzva je zaměřena na následující témata:
RUR-08-2016: Demonstration of integrated logistics centres for food and non-food applications (IA)
RUR-10-2016-2017: Thematic Networks compiling knowledge ready for practice (CSA)
RUR-11-2016: On-farm demonstrations: deepening farmer-to-farmer learning mechanisms
(CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu CSA (Coordination and support action) nebo IA –
(Innovation action).
Projekty typu CSA zahrnují 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. Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených
na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků,
postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace,
pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Často tyto projekty
zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních
podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat omezené výzkumné a vývojové činnosti.
Počet partnerů: U projektů typu IA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý
z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá účast
minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: u CSA 100 %; u IA 70 %, u neziskových
subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Horizont 2020 (Evropská komise)
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND
SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN
BIOECONOMY
H2020-BB-2016-2017 (Deadline Model: two-stage)

Workshop „Interactive innovation in motion: Multi-actor approach and thematic
networks under Horizon 2020“
Evropská komise organizuje workshop „Interactive innovation in motion: Multi-actor approach and thematic networks
under Horizon 2020“ zaměřený na sdílení zkušeností
prvních koordinátorů projektů orientovaných na více aktérů
realizovaných v oblasti zemědělství a lesnictví. Cílem
workshopu je podpořit výměnu názorů na implementaci těchto projektů a zvýšit podvědomí of nejdůležitějších změnách
v pracovním programu 2016-2017. Workshop se zaměřuje
na potencionální předkladatele projektů programu Horizont
2020 především na ty zapojené do Evropského inovačního
partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI). Workshop je
součástí Informačního týdne výzev 2016 společenské výzvy
2 Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika. Více informací naleznete na: http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020%20
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Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem. Dvoukolová
výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 17. února 2016; 2. kola: 13. září 2016) je zaměřena na následující téma:
BB-01-2016: Sustainability schemes for the bio-based economy
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn., že
projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND
SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN
BIOECONOMY
H2020-BB-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)
Jednokolová výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení
a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem.
Jednokolová výzva je zaměřena na následující témata:
BB-04-2016: Intelligent solutions and tools in forest production systems, fostering a sustainable supply of quality wood for the growing bioeconomy (IA)
BB-06-2016: The regional dimension of bio-based industries (CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu CSA (Coordination and support action) nebo IA –
(Innovation action).
Projekty typu CSA zahrnují 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. Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených
na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků,
postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace,
pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Často tyto projekty
zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních
podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat omezené výzkumné a vývojové činnosti.
Počet partnerů: U projektů typu IA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý
z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá účast
minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: u CSA 100 %; u IA 70 %, u neziskových
subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Předkládání projektových žádostí: do 17. února 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
GREENING THE ECONOMY
H2020-SC5-2016-2017(Deadline Model: two-stage)

Informační týden společenské výzvy 2
pracovní program 2016-2017
Informační týden společenské výzvy 2 poskytne informace
o novém pracovním programu 2016-2017 pro společenskou výzvu Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství
a bioekonomika. Týden bude zahájen 24. listopadu
workshopem zaměřeným na tematické sítě, 25. listopadu se
koná informační den a 26. listopadu partnerská burza. Více
informací naleznete na: http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017

Cílem výzvy je podpora systémového přístupu rozvoje účinnější, zelenější a konkurenceschopnější ekonomiky, prostřednictvím podpory všech typů inovací, nejen technologických, ale také
obchodních a finančních modelů, struktur řízení, sociální inovace a nové modely produkce a
spotřeby. Základním rysem je multidisciplinární přístup se zapojením širokého spektra aktérů.
Dvoukolová výzva bude otevřena 10. listopadu 2015 (termín uzávěrky: 1. kola: 8. března 2016;
2. kola: 6. září 2016) a je zaměřena například na následující témata:
SC5-01-2016-2017: Exploiting the added value of climate services
SC5-14-2016-2017: Raw materials Innovation actions
Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – Innovation action – projekty primárně sestávající
z činností přímo zaměřených na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných
nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní
replikace. Často tyto projekty zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni
systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat omezené výzkumné a vývojové činnosti.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 %, u neziskových subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 8. března 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
GREENING THE ECONOMY
H2020-SC5-2016-2017(Deadline Model: single-stage)
Cílem výzvy je podpora systémového přístupu rozvoje účinnější, zelenější a konkurenceschopnější ekonomiky, prostřednictvím podpory všech typů inovací, nejen technologických, ale také
obchodních a finančních modelů, struktur řízení, sociální inovace a nové modely produkce
a spotřeby. Základním rysem je multidisciplinární přístup se zapojením širokého spektra aktérů. Jednokolová výzva bude otevřena 10. listopadu 2015 a je zaměřena například na následující
témata:
SC5-03-2016: Climate services market research (RIA)
SC5-05-2016: A 1.5 million year look into the past for improving climate predictions (CSA)
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European
economy in the timeframe 2030-2050 and beyond (RIA)
SC5-09-2016: Operationalising insurance value of ecosystems (RIA)
SC5-10-2016: Multi-stakeholder dialogue platform to promote innovation with nature to
address societal challenges (CSA)
SC5-11-2016: Supporting international cooperation activities on water (CSA)
SC5-12-2016: Food systems and water resources for the development of inclusive, sustainable
and healthy Euro-Mediterranean societies (CSA)
SC5-13-2016-2017: New solutions for sustainable production of raw materials (RIA)
SC5-15-2016-2017: Raw materials policy support actions (CSA)
Newsletter Life Sciences IV/2015
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Konference Evropského inovačního partnerství pro suroviny
Ve dnech 9. – 10. prosince 2015 se v Bruselu (Belgie)
uskuteční třetí výroční konference Evropského inovačního
partnerství (EIP) pro suroviny „High Level Conference of the
European Innovation Partnership on Raw Materials“. Součástí dvoudenního setkání bude partnerská burza s možností
networkingu v rámci výzev programu Horizont 2020 pro
rok 2016 v oblasti surovin. Více informací naleznete na:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=8433&lang=en&tpa_id=1040&title=Third-High-Level-Conference-of-the-European-Innovation-Partnership-%28EIP%29-on-Raw-Materials-and-Horizon-2020-Brokerage-Event-on-Raw-Materials
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SC5-16-2016-2017: Raw materials international co-operation (CSA)
SC5-25-2016: Macro-economic and societal benefits from creating new markets in a circular
economy (CSA)
SC5-27-2016: Preparing for pre-commercial procurement (PCP) and/or public procurement
of innovative solutions (PPI) in support of climate action, environment, resource efficiency
and raw materials (CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA (Research and innovation actions) nebo CSA
(Coordination and support action). Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem
je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie,
produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři
nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační
nebo pilotní aktivity.
Projekty typu CSA zahrnují 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.
Počet partnerů: U projektů typu RIA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá účast
minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 8. března 2016 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Výzvy H2020 pro rok 2017
Horizont 2020 (Evropská komise)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (INT)
H2020-MSCA-ITN-2017 (Deadline Model: single-stage)
Jednokolová výzva bude otevřena 15. září 2016. Společné doktorské studijní programy, které
umožňují ESR (Early-stage researchers, méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemají titul
Ph.D.) stát se součástí mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové) a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce.
Důraz je kladen na inovativní charakter (mezinárodní a interdisciplinární) a partnerství akademického a průmyslového sektoru. Výzva bude otevřena 15. září 2016.
Výzva má tři oblasti:
1. European Training Networks (ETN): min. 3 partneři z různých zemí EU/AC; účastníky
mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky.
2. European Industrial Doctorates (EID): min. 2 partneři z různých zemí EU/AC – jeden
z neakademického sektoru; účastníky mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky
(velké i malé). Účastník mobility musí být zapsán do doktorského studia.
3. European Joint Doctorates (EJD): min. 3 partneři z různých zemí EU/AC; účastníky mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky. Účastník mobility musí být zapsán do
doktorského studia.
Výše dotace: výzkumník/ 1 měsíc - 3 110 EUR (před přepočtením na konkrétní zemi) +
příspěvek na bydlení 600 EUR + příspěvek na rodinu 500 EUR; organizace/ 1 měsíc celkem
3 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 3 -36 měsíců
Předkládání projektových žádostí: 10. ledna 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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h2020/calls/h2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
H2020-MSCA-RISE-2017 (Deadline Model: single-stage)
Jednokolová výzva bude otevřena 1. prosince 2016. Program podporuje mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výzkumných a inovačních výměn zaměstnanců a sdílení
znalostí a nápadů mezi výzkumem a trhem pro pokrok vědy a vývoj inovací. Jeho cílem je
posílení nových a stávajících sítí mezinárodní a mezioborové spolupráce, interakce mezi organizacemi v akademické a neakademické sféře a mezi Evropou a třetími zeměmi. Spolupráce,
resp. výměny znalostí formou výměn pracovníků (začínajících výzkumných pracovníků – ESR,
zkušených výzkumných pracovníků – ER a administrativního, manažerského a technického
personálu na podporu výzkumu a inovační aktivity projektu. Zaměstnanci musejí být min.
6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci. Výměnné
pobyty v rámci Evropy musejí být mezisektorové, nemohou probíhat v rámci jedné země či
pouze mezi třetími zeměmi.
Výše dotace: 2 000 EUR pro výzkumníka/měsíc, 2 500 EUR pro organizaci/měsíc
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1–12 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 5. dubna 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
H2020-MSCA-IF-2017 (Deadline Model: single-stage)
Jednokolová výzva bude otevřena 11. dubna 2017. Grant je určen pro zkušené pracovníky
výzkumu s cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst prostřednictvím mezinárodní
a mezisektorové mobility. Návrhy projektů předkládá hostitelská organizace (školitel) se sídlem v členském státě nebo
v asociované zemi ve spolupráci s výzkumníkem na téma spadající do jednooborového nebo
víceoborového hodnotícího panelu z panelů zveřejněných ve výzvě.
Výše dotace: výzkumník/ 1 měsíc – 4 650 EUR (před přepočtením na konkrétní zemi) +
příspěvek na bydlení 600 EUR + příspěvek na rodinu 500 EUR; organizace/ 1 měsíc celkem
1 450 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1 – 2 roky
Předkládání projektových žádostí: do 14. září 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/des

Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS
H2020-SFS-2016-2017(Deadline Model: single-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití
potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude
Newsletter Life Sciences IV/2015
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vyhlášena 4. října 2016. Jednokolová výzva je zaměřena například na následující témata:
SFS-04-2017: New partnerships and tools to enhance European capacities for in-situ conservation (CSA)
SFS-05-2017: Robotics Advances for Precision Farming (RIA)
SFS-13-2017: Validation of diagnostic tools for animal and plant health (IA)
SFS-22-2017: Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally
friendly fishing sector (IA)
SFS-35-2017: Innovative solutions for sustainable food packaging (IA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA (Research and innovation actions) nebo CSA
(Coordination and support action) nebo IA – (Innovation action). Projekty typu RIA musí
zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost
nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může
být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování
na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v
omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu CSA zahrnují 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. Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo
zaměřených na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování,
demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Často
tyto projekty zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v
reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat omezené výzkumné a
vývojové činnosti.
Počet partnerů: U projektů typu RIA, IA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá účast minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: u CSA a RIA 100 %; u IA 70 %, u neziskových subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS
H2020-SFS-2016-2017(Deadline Model: two-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití
potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude
vyhlášena 4. října 2016. Dvoukolová výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 14. února 2017; 2. kola:
13. září 2017) je zaměřena na následující témata:
SFS-08-2017: Organic inputs – contentious inputs in organic farming
SFS-10-2017: Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial
livestock
SFS-16-2017: Bee health and sustainable pollination
SFS-17-2017: Innovations in plant protection
SFS-20-2017: Towards a science-based regionalisation of the Common Fisheries Policy
SFS-27-2017: Permanent grassland – farming systems and policies
SFS-28-2017: Functional biodiversity – productivity gains through functional biodiversity:
effective interplay of crop pollinators and pest predators
SFS-29-2017: Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches
SFS-30-2017: Closing loops at farm and regional levels to mitigate GHG emissions and
environmental contamination - focus on carbon, nitrogen and phosphorus cycling in agro-ecosystems
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SFS-32-2017: Promoting and supporting the eco-intensification of aquaculture production
systems: inland (including fresh water), coastal zone, and offshore
SFS-34-2017: Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and
sustainability
SFS-39-2017: How to tackle the childhood obesity epidemic?
SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn., že
projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES
H2020-RUR-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude vyhlášena
4. října 2016. Jednokolová výzva je zaměřena na následující témata:
RUR-05-2017: Novel public policies, business models and mechanisms for the sustainable
supply of and payment for forest ecosystem services (IA)
RUR-12-2017: Networking European farms to boost thematic knowledge exchanges and close the innovation gap (CSA)
RUR-15-2017: The benefits of working with others – fostering social capital in the farming
sector (CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu CSA (Coordination and support action) nebo IA –
(Innovation action).
Projekty typu CSA zahrnují 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. Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených
na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků,
postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace,
pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Často tyto projekty
zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních
podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat omezené výzkumné a vývojové činnosti.
Počet partnerů: U projektů typu IA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty,
každý z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá
účast minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: u CSA 100 %; u IA 70 %, u neziskových
subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Horizont 2020 (Evropská komise)
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES
H2020-RUR-2016-2017(Deadline Model: two-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude vyhlášena
4. října 2016. Dvoukolová výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 14. února 2017; 2. kola: 13. září
2017) je zaměřena na následující témata:
RUR-02-2017: Coastal-rural interactions: Enhancing synergies between land and sea-based
activities
RUR-03-2017: Towards 2030 - policies and decision tools for an integrated management of
natural resources
RUR-09-2017: Business models for modern rural economies
RUR-13-2017: Building a future science and education system fit to deliver to practice
RUR-16-2017: Optimising interactive innovation project approaches and the delivery of EU
policies to speed up innovation in rural areas
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn., že
projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské
země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND
SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN
BIOECONOMY
H2020-BB-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)
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Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude vyhlášena
4. října 2016. Jednokolová výzva je zaměřena na následující téma:
BB-05-2017: Bio-based products: Mobilisation and mutual learning action plan
Výzvou jsou podporovány projekty typu CSA (Coordination and support action). Projekty
typu CSA zahrnují 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.
Počet partnerů: U projektů typu CSA se předpokládá účast minimálně jednoho právního
subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Horizont 2020 (Evropská komise)
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND
SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN
BIOECONOMY
H2020-BB-2016-2017 (Deadline Model: two-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způsobem bude vyhlášena
4. října 2016. Dvoukolová výzva (termín uzávěrky: 1. kola: 14. února 2017; 2. kola: 13. září
2017) je zaměřena na následující témata:
BB-02-2017: Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries
and bio-based products
BB-03-2017: Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change and natural disturbances
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - Research and innovation actions – tzn.,
že projekty musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat
proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování
a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty
mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské
země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc

Horizont 2020 (Evropská komise)
GREENING THE ECONOMY
H2020-SC5-2016-2017(Deadline Model: two-stage)
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Cílem výzvy je podpora systémového přístupu rozvoje účinnější, zelenější a konkurenceschopnější ekonomiky, prostřednictvím podpory všech typů inovací, nejen technologických,
ale také obchodních a finančních modelů, struktur řízení, sociální inovace a nové modely
produkce a spotřeby. Základním rysem je multidisciplinární přístup se zapojením širokého
spektra aktérů. Dvoukolová výzva bude otevřena 8. listopadu 2016 (termín uzávěrky: 1. kola:
7. března 2017; 2. kola 5. září 2017)a je zaměřena například na následující téma:
SC5-08-2017: Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction
Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – Innovation action – projekty primárně sestávající z činností přímo zaměřených na tvorby plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat
prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku
a tržní replikace. Často tyto projekty zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti
na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou zahrnovat
omezené výzkumné a vývojové činnosti.
Počet partnerů: Minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty, každý z jiné členské země
EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % u neziskových subjektů až 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 7. března 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Horizont 2020 (Evropská komise)
GREENING THE ECONOMY
H2020-SC5-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)
Cílem výzvy je podpora systémového přístupu rozvoje účinnější, zelenější a konkurenceschopnější ekonomiky, prostřednictvím podpory všech typů inovací, nejen technologických,
ale také obchodních a finančních modelů, struktur řízení, sociální inovace a nové modely
produkce a spotřeby. Základním rysem je multidisciplinární přístup se zapojením širokého
spektra aktérů. Jednokolová výzva bude otevřena 8. listopadu 2016 a je zaměřena například
na následující témata:
SC5-02-2017: Integrated European regional modelling and climate prediction system (RIA)
SC5-04-2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification (RIA)
SC5-07-2017: Coordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy (CSA)
Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA (Research and innovation actions) nebo CSA
(Coordination and support action). Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem
je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie,
produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum,
technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v
laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat
demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu CSA zahrnují 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.
Počet partnerů: U projektů typu RIA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní subjekty,
každý z jiné členské země EU nebo asociované země. U projektů typu CSA se předpokládá
účast minimálně jednoho právního subjektu z členské země EU nebo asociované země.
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 7. března 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/
Closed/1/1/0&+identifier/desc
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