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Vážení čtenáři,

projekt Kanceláře na podporu mezinárodních projektů
zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru funguje na České zemědělské univerzitě
v Praze od dubna roku 2014. Realizace projektu Kanceláře
je podpořena z programu LE-EUPRO II. Kancelář poskytuje zájemcům o mezinárodní projekty podporu při realizaci
mezinárodních projektů ve výzkumu a vývoji v oblasti věd,
které lze shrnout pod pojem Life Sciences v rámcových
programech EU a bilaterální spolupráci na základě mezivládních smluv. Zejména kancelář zabezpečuje metodickou, administrativní a manažerskou podporu vědeckým
týmům, včetně zabezpečení relevantních informací o jednotlivých programech výzkumu a vývoje v rámci Evropského výzkumného prostoru.
Konkrétně tak kancelář řešitelům nabízí individuální konzultace a podporu jak při přípravě projektových žádostí
(např. při sestavení rozpočtu projektu), při vlastním uzavírání grantových smluv (např. zajištění právního posouzení), tak při vlastní realizace projektu (např. kontrola
finančních výkazů, podpora při odevzdávání průběžných/
závěrečných zpráv projektu). Současně Kancelář pořádá
informační semináře a workshopy týkající se aktuální
problematiky a výzev pro oblast Life Sciences, vydává a
distribuuje metodické materiály, informuje o aktuálním
dění v Evropském výzkumném prostoru, o nových výzvách, soutěžích, pravidlech poskytovatelů podpory, ale
i dalších zajímavých informacích a akcích týkajících se
oblasti Life Sciences. Získané informace předává Kancelář
jak prostřednictvím webových stránek, tak prostřednictvím půlročníku Newsletteru, jehož podzimní číslo právě
držíte v ruce.
Těším se na spolupráci a přeji Vám mnoho úspěchů při
podávání nových projektů!
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
Visegrad Fund – Small Grants

Projekty Small Granst byly přejmenovány na Visegrad Grants. Projekty financované
v rámci Visegrad Grants by měly spadat do jedné z následujících osmi kategorií:
1) kultura a společná identita, 2) vzdělávání a budování kapacit, 3) životní prostředí,
4) demokratické hodnoty a media, 5) veřejná politika a institucionální partnerství,
6) vědecké výměny a výzkumná spolupráce, 7) regionální rozvoj, podnikání a turismus
8) rozvoj společnosti. S výjimkou projektů přeshraniční spolupráce (max. do 40 km
od hranic), 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). Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval
partnery ze všech zemí V4. Přednost je dávána projektům se společnou přidanou
hodnotou, před projekty, které pouze zapojí partnery z ostatních zemí V4. Návrhy
projektů se podávají v anglickém jazyce.
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
Předkládání projektových žádostí: do 1. prosince 2016 (12:00 SEČ)
Doba řešení: max. 6 měsíců
Další informace: http://visegradfund.org/grants/small-grants

Visegrad Fund – Standard Grants
Projekty financované v rámci Standardních grantů, byly stejně jako projekty Small
Grants přejmenovány na Visegrad Grants, oba si však zachovávají svoje dělení podle finančního limitu dotace a délky řešení projektu. Projekty podpořené v rámci
Visegrad Grants by měly spadat do jedné z následujících osmi kategorií: 1) kultura
a společná identita, 2) vzdělávání a budování kapacit, 3) životní prostředí, 4) demokratické hodnoty a media, 5) veřejná politika a institucionální partnerství, 6) vědecké
výměny a výzkumná spolupráce, 7) regionální rozvoj, podnikání a turismus 8) rozvoj
společnosti. S výjimkou projektů přeshraniční spolupráce (max. do 40 km od hranic), 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). Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval partnery
ze všech zemí V4. Přednost je dávána projektům se společnou přidanou hodnotou,
před projekty, které pouze zapojí partnery z ostatních zemí V4. Návrhy projektů se
podávají v anglickém jazyce.
Výše dotace: min. 6 001 EUR/ projekt, doporučuje se max. 13 000 EUR/projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 80 % z celkových nákladů na
projekt, včetně nepeněžitého vkladu žadatele nebo věcných příspěvků jiných subjektů
Předkládání projektových žádostí: do 1. prosince 2016 (12:00 SEČ)
Doba řešení: max. 12 měsíců
Další informace: http://visegradfund.org/grants/standard-grants
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz

1

Jsme živá univerzita
Visegrad Fund - Visegrad University Studies Grant
Visegrad University Studies Grant má za cíl podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny. O dotaci může žádat jakákoli akreditovaná veřejná či soukromá vysoká
škola, podmínkou je, aby v každém kurzu/programu hostovali alespoň 2/3 lektoři ze
2 zemí Visegrádské skupiny V4.
Výše dotace: 10 000 EUR pro vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 10. listopadu 2016 (12:00 SEČ)
Doba řešení: není stanoveno
Další informace: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/

Visegrad Fund – Visegrad Scholarship Program
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),
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. Magdaléna Jílková – mjilkova@rektorat.czu.cz
(FP7, H2020, Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID,
Česko-Švýcarský fond, Sciex-NMSch, Evropský sociální fond,
PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad Fund)
Společný kontaktní e-mail: strategie@rektorat.czu.cz

Granty pod Visegrad Scholarship Program mají za cíl podpořit Ph.D. a postdoktorandské studenty. Žadatelé z České republiky mohou studovat 1 – 2 semestry na
vysoké škole v zemích V4, zemích západního Balkánu a dalších zemích dle výzvy.
Podmínkou pro přijetí je akceptační dopis z hostitelské vysoké školy, u postdoktorandských studentů také doporučují dopis z domovské vysoké školy, dále certifikovaný překlad doktorské nebo diplomové práce a studijní plán akceptovaný hostitelskou
univerzitou.
Výše dotace: 2 300 EUR/semestr pro studenta a 1 500 EUR/semestr pro hostitelskou univerzitu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní příspěvek
Předkládání projektových žádostí: do 31. ledna 2017 (12:00 SEČ)
Doba řešení: 1 – 2 semestry
Další informace: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Grants for Fellowships (CIMO)
Grant financovaný Finnish Government poskytuje stipendia pro pobyt zahraničních
doktorandů ve Finsku. 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 %
Předkládání projektových žádostí: příjem žádostí je kontinuální v průběhu celého
roku (rozhodnutí o schválení žádosti bude vydáno do 3 měsíců od podání žádosti)
Doba pobytu: max. 12 měsíců
Další informace:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_
fellowships

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. Cílovou institucí v Rakousku jsou veřejné a státní univerzity
a odborné vysoké školy. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech,
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Jsme živá univerzita
Aktualizace pracovních programů H2020

Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní
programy programu Horizont 2020. Pilotní schéma
otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo
rozšířeno do všech částí pracovních programů, přičemž
je stále možné požádat o výjimku (opt-out). Dále byla
nově přidána tři další témata v oblasti ICT. Další dvě
CSA byly přidány do pracovního programu pro klíčové
technologie „nanotechnologie, vyspělé materiály, biotechnologie a pokročilé výroby a zpracování“ (NMBP). V
průřezové oblasti zdraví / ICT je nová výzva pro aktivní
a zdravé stárnutí. V SC2 jsou nové výzvy Blue Growth
a bio-based innovation a významná změna v rozsahu
a rozpočtu ve výzvě k výzkumu včel (SFS-16-2017). V
SC6 bylo přidáno pět nových témat v oblasti migrace
s rozpočtem ve výši více než 10 milionů EUR, výzvy
byly vyhlášeny dne 4. 10. 2016. Pracovní programy
jsou dostupné zde: http://ec.europa.eu/re-

search/participants/portal/desktop/en/
funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Další změny jsou popsány zde: http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-162604_en.htm

Povinný otevřený přístup k výzkumným
datům – změna od roku 2017

Aktualizovaný pracovní program pro rok 2017 přináší zásadní novinku spočívající v zavedení povinnosti
otevřeně a bezplatně zpřístupňovat výzkumná data
vytvořená ve všech projektech Horizontu 2020, tj. již
ne pouze ve vybraných pilotních projektech. Tato povinnost se tudíž bude týkat všech projektů vzešlých
z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016; výjimkou
jsou instrumenty, v nichž ke generování výzkumných
dat nedochází (např. SME Instrument fáze 1, Cofund,
ERC Proof of Concept, ERA-Nety, u nichž nedochází
k vytváření výzkumných dat).
Smyslem této změny je umožnit komukoliv bezplatně
získat, vytěžovat, použít, reprodukovat a šířit výzkumná data vytvořená v projektech Horizontu 2020; jde
zejména o výzkumná data sloužící jako podklad pro recenzované vědecké publikace. Nadále je umožněno se
z této povinnosti vyvázat, podmínkou ale je odůvodnit
svůj záměr nezpřístupnit v projektu vytvořená výzkumná data.
Informační leták EK k otevřeným výzkumným datům:

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf#view=fit&pagemode=none
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knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumu
a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru.
Výše dotace: výše stipendia je 1 040 EUR/měsíc pro VŠ učitele
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní příspěvek
Předkládání projektových žádostí: do 30. listopadu 2016
Doba pobytu: max. 1 měsíc
Další informace: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018 (MŠMT)
Dne 10. 10. 2016 byla vyhlášena výzva k podávání návrhů česko-čínských projektů
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných
pracovníků s dobou realizace 2017-2018. Výzva cílí na podporu mobility výzkumných
pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů v základním a aplikovaném výzkumu a inovacích.
Uchazečem může být výzkumná organizace, malý nebo střední podnik zabývající se
výzkumem se sídlem v ČR. Dalším účastníkem projektu může být rovněž výzkumná
organizace, malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem se sídlem v ČR.
Výše dotace: maximální výše finančního příspěvku na projekt je 270 tis. Kč (cca
10 000 EUR)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: dle kategorie výzkumu až do 100 %
celkových způsobilých výdajů
Doba realizace: až 2 roky (uznanými náklady projektu budou náklady roku 2017
a 2018).
Předkládání projektových žádostí: do 30. 11. 2016
Další informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko
-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace

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,
byla otevřena 4. října 2016. Cílovu oblastí výzvy je „SUSTAINABLE FOOD SECURITY“, kde bude kladen důraz na odolnost primární produkce potravin zejména
vůči hrozícímu vyčerpání zdrojů a změnám klimatu. Jednokolová výzva je zaměřena
například na následující témata:
- SFS-05-2017: Robotics Advances for Precision Farming (RIA)
- SFS-13-2017: Validation of diagnostic tools for animal and plant health (IA)
- SFS-35-2017: Innovative solutions for sustainable food packaging (IA)
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 IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu 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. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému
v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat
výzkumné a vývojové činnosti.
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Aktualizace pracovního programu MSCA
na rok 2017

Evropská komise zveřejnila aktualizovaný pracovní program MSCA na rok 2017. Jsou v něm zakomponovány
mimo jiné dvě zásadnější změny. U vědecko-výzkumných pobytů ve třetích zemích (Global Fellowship) je
nyní možné, aby i organizace ve třetí zemi s výzkumným pracovníkem uzavřela pracovní smlouvu, což zjednodušuje zajištění adekvátního zdravotního a sociálního pojištění. Zároveň je v elektronickém systému pro
podávání návrhů projektu automaticky nastavena účast
v otevřeném přístupu k datům (open research data),
pokud účastník explicitně nezvolí možnost neúčastnit
se (opt-out).
Aktualizovaný pracovní program MSCA najdete
na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/re-

search/participants/data/ref/h2020/
wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

MSCA COFUND: Aktualizace průvodce pro
žadatele

V návaznosti na zveřejnění aktualizovaného pracovního
programu H2020 pro roky 2016-17 Evropská komise
aktualizovala též průvodce pro žadatele o projekty
MSCA-COFUND. Změny jsou shrnuty na str. 2 průvodce. Hlavní změnou je podpora zapojení účastníků ze
zemí, které se COFUNDu v 7. RP ani v H2020 neúčastnily (např. Bulharsko, Kypr, Řecko, Litva, Rumunsko).
Průvodce je k dispozici na tomto odkazu: http://

ec.europa.eu/research/participants/
portal/doc/call/h2020/msca-cofund-2016/1727615-h2020-msca-cofund-2016_guide_for_applicants_2016_2_en.pdf
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Počet partnerů: u projektů typu RIA, IA - minimálně tři vzájemně nezávislé právní
subjekty, každý z jiné členské země EU nebo asociované země
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: RIA 100 %; IA 70 %, u neziskových subjektů až 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

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,
byla otevřena 4. října 2016. Cílovu oblastí výzvy je „SUSTAINABLE FOOD SECURITY“, kde bude kladen důraz na odolnost primární produkce potravin zejména vůči hrozícímu vyčerpání zdrojů a změnám klimatu. Dvoukolová výzva (termín
uzávěrky: 1. kolo 14. února 2017, 2. kolo 13. září 2017) je zaměřena na následující
témata:
- SFS-16-2017: Bee health and sustainable pollination
- SFS-17-2017: Innovations in plant protection
- 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-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
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 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+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
AKTUALIZACE Modelové grantové dohody

Evropská komise zveřejnila revidovanou verzi Modelové
grantové dohody (3.0) s platností od 20. 7. 2016, která přináší několik novinek ve prospěch příjemců. Kromě
etických otázek byly nejvýznamnější změny uskutečněny v článcích týkajících se pravidel financování.
V prvé řadě se jedná o vyšší flexibilitu rozpočtu. Nově
je možné přesouvat finanční prostředky mezi příjemci,
nákladovými kategoriemi i v rámci forem přímých osobních nákladů, aniž by byla vyžadována změna grantové
dohody, pokud by tímto přesunem nedošlo k změnám
projektových prací. Toto pravidlo je platné i pro nákladové formy, které nebyly předem naplánované v dodatku
2 GA. Neplánované subdodávky nicméně nadále vyžadují změnu grantové dohody.
Doposud bylo možné počítat hodinovou sazbu na základě ročních osobních nákladů a ročních produktivních
hodin. Nyní si příjemce může zvolit kalkulaci na měsíční
bázi. V takovém případě bude postupovat analogicky,
jen pro kalkulaci využije náklady a produktivní hodiny
za daný měsíc. Tato metoda však neumožňuje aplikaci
individuálních produktivních hodin, ale pouze fixní číslo
1720 nebo standardní produktivní hodiny. Pokud složky
základní odměny zahrnují odměny generované za delší
časové období, je možné nárokovat pouze podíl tohoto
bonusu připadajícího na daný měsíc. Příjemce nemůže kombinovat obě varianty výpočtu (měsíční i roční)
v rámci jednoho účetního roku.
V případě auditu, kontrolních a vyšetřovacích řízení
bude kontradiktorní postup (tj. snížení grantu, zamítnutí nákladů, náhrada) realizován přímo s příjemcem, nikoli
přes koordinátora. Cílem je zajistit ochranu důvěrných
informací a osobních dat. Změny v rámci nové Modelové grantové dohody působí retroaktivně, tj. příjemci
mohou využít nových pravidel i na již běžící projekty bez
nutnosti změny grantové dohody. Pro grantové dohody, které jsou ve fázi přípravy před jejich podepsáním,
se aplikuje předchozí verze.
Podrobný výčet článků Modelové grantové dohody,
které prošly změnou, naleznete na tomto odkazu:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/
h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf.
Aktuální verze Modelové grantové dohody je volně
ke stažení v Participant Portalu v sekci Reference
Documents: http://ec.europa.eu/research/

participants/data/ref/h2020/mga/gga/
h2020-mga-gga-multi_en.pdf.
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H2020-BB-2016-2017 (Deadline Model: single-stage)
Dne 4 října 2016 vyhlásila EK výzvu zaměřenou na realizaci projektů, jejichž cílem je zvýšit povědomí a porozumění o produktech založených na biotechnologiích,
vytvořit lepší podmínky pro trh s těmito produkty a přispět k zodpovědné politice
umožňující další výzkum v oblasti biotechnologií. 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 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/6081-bb-05-2017.html

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 si mimo jiné klade za cíl přispět k dosažení cílů strategie bioekonomie, rozvoji
venkova a strategického programu Evropské unie k dosažení konkurenceschopné
ekonomiky udržitelným způsobem. Výzva byla otevřena dne 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, produkty, procesy, služby, řešení nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené
technologie. 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 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Visegrad Fund - Aktualizace grantových
pokynů

Mezinárodní visegrádský fond aktualizoval pravidla pro
předkládání projektových žádostí. Nově není vyžadováno předkládání projektové žádosti v listinné podobě,
ale pouze elektronicky. Dále stoupl počet projektových
kategorií z 6 na 8 a předkládané projekty tak musí spadat do 1 až 2 následujících témat: 1. kultura a společná
identita, 2. vzdělávání a budování kapacit, 3. životní
prostředí, 4. demokratické hodnoty a media, 5. veřejná
politika a institucionální partnerství, 6. vědecké výměny
a výzkumná spolupráce, 7. regionální rozvoj, podnikání
a turismus 8. rozvoj společnosti.
Celý dokument je k dispozici na tomto odkazu:

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/

Soutěž o ceny Wernera von Siemense
2016 pro studenty a akademiky

Soutěž v oblasti vědy a výzkumu je určena pro talenty
z řad akademiků, vědců a pedagogů. Zájemci mohou
soutěžit v pěti kategoriích: 1. Nejvýznamnější výsledek
základního výzkumu, 2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, 3. Nejlepší pedagogický pracovník Cena
Wernera von Siemense, 4. Nejlepší diplomová práce, 5.
Nejlepší disertační práce. Mimo těchto pět kategorií se
udělují dvě zvláštní ocenění: Nejlepší disertační práce
psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při studiu. Každá kategorie je finančně ohodnocena. Zájemci
z řad studentů a akademiků se mohou přihlašovat do
25. listopadu 2016.
Další informace:

http://w5.siemens.com/web/cz/cz/
corporate/portal/home/kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/pages/cena-siemens-2016.aspx

Inovační žebříček evropských zemí
za rok 2016

Evropská komise zveřejnila výsledky inovačního žebříčku - European Innovation Scoreboard 2016. Inovačním lídrem v Evropě zůstává Švédsko, mezi nejrychleji
rostoucí inovátory se řadí Lotyšsko, Malta, Litva,
Nizozemsko a Velká Británie. Česká republika zůstává
v kategorii tzv. „moderate innovators“ neboli umírněných inovátorů. Dále byl zveřejněn rovněž regionální
inovační žebříček a Innobarometer. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: http://europa.eu/ra-

pid/press-release_IP-16-2486_en.htm

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)
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,
byla 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. Výzva 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 tvorbu 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. Tyto projekty často
zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných
provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat 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 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
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: two-stage)
Výzva na realizaci projektů, jejichž základním obecným cílem je prohloubení a využití potenciálu biologických zdrojů pro různé sektory ekonomiky udržitelným způ-
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sobem byla vyhlášena 4. října 2016. Dvoukolová výzva (termín uzávěrky: 1. kolo 14.
února 2017; 2. kolo 13. září 2017) je zaměřena na následující témata:
-

Průvodce podporou vědy a výzkumu v EU

Evropská projektová asociace vydala druhé vydání
Průvodce finanční podporou poskytovanou Evropskou
unií - EU Funding Opportunities. Popsány jsou mechanismy jako Horizont 2020, Erasmus a mnoho dalších.
Celá publikace je k dispozici ve formátu pdf na tomto
odkazu: http://www.evropskyvyzkum.cz/

cs/storage/d2a28a4e01623352fc24fbd311ed338fe015d10c?uid=d2a28a4e01623352fc24fbd311ed338fe015d10c

Šíření excelence a překračování inovační
propasti

Dne 23. listopadu 2016 se koná v rámci Slovenského
předsednictví EU v Bruselu mezinárodní konference na
téma šíření excelence a překračování inovační propasti
s názvem Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide (SECID).
Konference bude mít několik částí. Dopoledne proběhnou dvě plenární zasedání s názvy Zmenšování bariér
pro lepší integraci nad-evropského vědeckého potenciálu a První zkušenosti s nástroji widening v rámci
Horizontu 2020. Odpoledne se uskuteční tři souběžná
zasedání s názvy: Umístění excelence v inovačních
ekosystémech; Mobilita vědců; Národní nástroje podporující vyvážený prostor ERA. Na závěr konference
proběhne třetí plenární zasedání s názvem Za horizonty
Více informací naleznete zde: http://secid2016.

eu/

Energy Networking4Innovation

Dne 30. listopadu 2016 se koná networkingová událost, jako doprovodný program ke konferenci SET Plan
2016 - CEEC X, pořádané v souvislosti se Slovenským
předsednictvím EU. Networkingová událost pomůže
účastníkům v hledání mezinárodních partnerů pro
výzkum, inovace, obchodní spolupráci na poli energie
a energie z obnovitelných zdrojů. Pro účast na akci je
vyžadována registrace, celá akce je bezplatná.
Více informací naleznete zde: https://www.

b2match.eu/networking2016
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-

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 %
Předkládání projektových žádostí: do 14. února 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
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/des
-

Horizont 2020 (Evropská komise)
GREENING THE ECONOMY
H2020-SC5-2016-2017(Deadline Model: two-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. Dvoukolová výzva bude otevřena
8. listopadu 2016 (termín uzávěrky: 1. kolo 7. března 2017; 2. kolo 5. září 2017) a je
zaměřena například na:
- 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 tvorbu 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. Tyto projekty často zahrnují ověření
technické a ekonomické výkonosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat 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 %
Předkládání projektových žádostí: do 7. března 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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5th Central European Biomass Conference

Ve dnech 18. – 19. ledna 2017 pořádá Rakouská asociace pro biomasu (Österreichischer Biomasse-Verband),
Agrární komora Štýrska (Landwirtschaftskammer
Steiermark) a Bioenergie 2020+ (Bioenergy 2020+
GmbH), ve spolupráci s Výstavištěm Graz (Messe Graz),
5. Středoevropskou konferenci o biomase - 5th Central
European Biomass Conference (CEBC).
Konference o biomase bude probíhat v souběžně s
veletrhem Haueslbauer Trade Fair. Na konferenci je očekáváno přes 1000 účastníků a proběhne v německém
jazyce se simultánním tlumočením do angličtiny.
Více informací naleznete zde: http://www.cebc.

at/home/

Regionální konference „How to best
attract talented researchers?“

Dne 24. ledna 2017 se v Brně uskuteční regionální konference How to best attract talented researchers?, kterou organizuje Evropská komise (EK) společně s MŠMT
a Slovenským ministerstvem školstva, vedy, výskumu
a športu. Program je věnovaný praktické implementaci
politiky lidských zdrojů výzkumných institucí (Charter
and Code, HRS4R, čl. 32 grantové dohody H2020)
v ČR a na Slovensku. Téma úzce souvisí s mobilitou
výzkumníků podporovanou rámcovým programem pro
VaVaI Horizont 2020.

Více informací naleznete zde: http://
www.cvent.com/events/hrs4r-regional-workshops/event-summary-ce63dfe728ba40b890b763a878495679.aspx

EHP a Norské fondy 2014 – 2021

Pro nové programové období EHP a Norských fondů
bylo donorskými státy poskytnuto celkem 2,8 miliardy
eur. Finanční prostředky budou určeny 15 členským
státům EU ve střední a jižní Evropě, vč. pobaltských
zemí. Hlavním účelem těchto fondů je snížení sociálních
a ekonomických rozdílů mezi donorskými a přijímacími
státy a posílení jejich bilaterální spolupráce. Česká republika obdrží v tomto období celkem 184,5 mil eur.
Prioritní oblasti budou reflektovat hlavní výzvy, kterým
v současnosti čelí Evropa a jsou v souladu s prioritami
EU.
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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 %
Předkládání projektových žádostí: do 7. března 2017 (17:00 hod. bruselského času)
Doba řešení: neuvedena
Další informace:
https://goo.gl/0UWMHJ
-

Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Nové možnosti v rámci mobility vědeckých
pracovníků

Vybrané připravované výzvy

Dne 25. října 2016 pořádalo Technologické centrum AV
ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konferenci České dny pro Evropský výzkum CZEDER 2016.
Letošní, již 14. ročník konference, byl zaměřen na mobilitu výzkumných pracovníků a její význam pro vědeckou
kariéru. Postřehy z konference Vám přinášíme níže.
V rámci České republiky je mobilita podporována
programem Mobilita Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT). MŠMT každoročně na základě
uzavřených bilaterálních dohod vyhlašuje výzvu na podávání společných výzkumných projektů podporujících
krátkodobou mobilitu řešitelů. Aktuálně je vyhlášena
výzva na podávání projektů v rámci česko-čínské spolupráce s dobou řešení 2 roky a termínem předkládání
žádostí do 31. listopadu 2016. Dalším programem,
v rámci kterého je podporována mobilita výzkumných
pracovníků je program INTER-EXCELLECE, zejména
jeho podprogramy INTER-ACTION, podporující projekty
v rámci mezinárodní spolupráce se zeměmi mimo EU,
INTER-VECTOR, který je zaměřen na podporu zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních výzkumných nevládních institucích
a INTER-COST podporující zapojení českých vědeckých
týmů do evropské spolupráce v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Kromě stávajících programů plánuje MŠMT v rámci OP VVV vyhlásit v prvním kvartálu roku 2017 nové
výzvy podporující mezinárodní mobilitu začínajících
i zkušených vědeckých pracovníků. Podporován bude
jak výjezd českých vědeckých pracovníků do zahraničí,
tak příjezd zahraničních vědeckých pracovníků do České
republiky. Kromě tohoto programu připravuje MŠMT
program na principu „Seal of Excellence“, jehož cílem
bude podpora projektů podaných do programu Marie
Sklodowska-Curie Actions – Indifidual Fellowships,
které sice dosáhly výborného hodnocení, ale vzhledem
k omezenému rozpočtu výzvy nebyly financovány.
Způsobilými žadateli v rámci připravovaného programu
budou jak čeští výzkumníci, realizující svůj projekt v zahraničí, tak zahraniční výzkumníci přijíždějící do ČR.
Další možnosti podpory mobility výzkumných pracovníků nabízí Grantová agentura České republiky (GAČR).
Nově GAČR umožňuje žádat o projekty na podporu ERC
žadatelů. Jedná se o 3 – 6 měsíční projekty, které mají
sloužit vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků od Evropské
komise, konkrétně ERC grantů. Řešení projektu se uskuteční na zahraničním pracovišti. Výzva je kontinuální
a podmínkou je, že žadatel je, či byl řešitelem Juniorského grantu, jehož hodnocení bylo hodnoceno
jako splněno nebo vynikající. Další podmínkou je, že
úspěšný žadatel podá žádost do ERC grantu do 700
dnů po ukončení řešení projektu na podporu ERC žadatelů. Aktuálně ERC zaslala GAČRu seznam 725 Principal Investigators, kteří jsou ochotni přijímat začínající
vědce do svých vědeckých týmů na dobu cca 6 měsíců
a poradit jim s přípravou žádosti o ERC grant.
Evropská komise podporuje mobilitu vědeckých pra-

Horizont 2020 (Evropská komise)
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional,
national and international programmes (COFUND)
H2020-MSCA-COFUND-2017 (Deadline Model: single-stage)
Výzva typu COFUND bude vyhlášena dne 5. dubna 2017. Cílem jednokolové výzvy je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy a podporovat posílení
excelence odborné přípravy výzkumných pracovníků a jejich mezinárodní a mezisektorovou mobilitu.
Grant je určen jak pro začínající vědce, tak pro zkušené výzkumné pracovníky. Žadatelé, kteří již získali podporu na akce COFUND (FP7, H2020), musí v nové žádosti
vysvětlit přidanou hodnotu nové žádosti ve vztahu k předchozímu grantu. Návrh
projektu předkládá hostitelská organizace, se sídlem v členských zemích EU nebo
zemích přidružených k EU, která financuji nebo řídí programy pro podporu zahraničních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků a doktorské studijní programy. V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:
MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes
MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes
Výše dotace: 1 855 EUR/měsíc pro začínajícího vědeckého pracovníka, 2 625 EUR
pro zkušeného vědeckého pracovníka, 325 EUR/měsíc pro hostitelskou organizace
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba realizace: 1 – 5 leté projekty (min. délka financování začínajícího výzkumného
pracovníka je 3 měsíce)
Předkládání projektových žádostí: do 28. září 2017
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html

Horizont 2020 (Evropská komise)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships
H2020-MSCA-IF-2017 (Deadline Model: single-stage)
Evropská komise plánuje dne 11. dubna 2017 vyhlásit novou výzvu MSCA typu Individual Fellowships. Grant je určen pro zkušené vědecké pracovníky a má podpořit
jejich kreativní a inovativní potenciál a diverzifikovat jejich individuální schopnosti prostřednictvím dalšího vzdělávání, mezinárodní a mezioborové mobility. Grant
podporuje například návrat a reintegraci vědců z území mimo EU, kteří zde ale dříve
pracovali a dále obnovení vědecké kariéry pro vědce, kteří jsou více než 12 měsíců
neaktivní. Návrhy projektů předkládá hostitelská organizace se sídlem v členském
státě EU nebo v asociované zemi ve spolupráci s výzkumníkem do jednooborového
nebo víceoborového hodnotícího panelu z panelů zveřejněných ve výzvě. V rámci
výzvy budou podporovány následující typy akcí:
MSCA-IF-CAR Career Restart panel
MSCA-IF-RI Reintegration panel
MSCA-IF-SE Society and Enterprise panel
MSCA-IF-EF European Fellowhsips
MSCA-IF-GF Global Fellowships
Výše dotace: 4 650 EUR/měsíc pro výzkumníka + příspěvek 600 EUR/měsíc na
ubytování + příspěvek 500 EUR/měsíc na rodinu, 1 450 EUR/měsíc pro organizaci
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1 – 3 leté projekty
Předkládání projektových žádostí: do 14. září 2017
Další informace: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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covníků prostřednictvím programu Marie Sklodowska-Curie Actions. MSCA projekty lze podávat na jakékoli
téma a jsou otevřeny pro začínající i zkušené vědecké
pracovníky všech národností. MSCA projekty se dělí do
4 základních kategorií. ITN projekty, tzv. Innovative Training Networks vytvářejí mezinárodní sítě výzkumných
organizací, podniků a univerzit umožňující začínajícím
výzkumným pracovníkům stát se součástí mezinárodních týmů a získat nové mezisektorové a mezioborové
zkušenosti a znalosti. Cílem těchto akcí je podpořit profesní růst začínajících výzkumných pracovníků a jejich
uplatnění na trhu práce. Dalším typem MSCA akcí jsou
IF - Individual Fellowships, jedná se o individuální vědecko-výzkumné pobyty umožňující zkušeným výzkumným pracovníkům jejich další vzdělávání a profesní růst
formou mezioborové a mezisektorové mobility. Třetím
typem MSCA akcí jsou akce typu RISE - Research
and Innovation Staff Exchange, cílem těchto projektů
je mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou
výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků
v rámci společného projektu. Posledním typem akcí
jsou COFUND akce, které jsou určeny na spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů
pro financování vědecko-výzkumných pobytů. Dle průzkumů Evropské komise má účast v MSCA projektech
hned několik benefitů. Zejména se jedné o větší citovanost publikací autorů, kteří se účastnili MSCA projektu
a jejich větší uplatnění na trhu práce. V nejbližší době
bude uveřejněno doporučení MSCA Advisory Group pro
MSCA work program 2018 – 2020. Předpokládá se, že
bude kladen větší důraz na principy open science a zvýšení dovedností pro práci s daty. Dále na větší flexibilitu
v rámci mobility, díky níž budou umožněny např. podnikatelské aktivity, či větší rovnováha mezi pracovním a
rodinným/soukromým životem. Dále se plánuje posílení
Career Restart panelu a ostatních opatření týkajících se
migrace. O nové podobě MSCA po ukončení programu
H2020 bude jednat Evropská komise na podzim roku
2017.

Oznámení o veřejných zakázkách
financovaných z fondů vnější spolupráce EU
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Čína – Platforma pro politický dialog a spolupráci mezi EU a Čínou
o obchodování s emisemi
Cílem akce je posílení spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti politiky boje proti změnám klimatu tím, že bude pokračovat a posílena spolupráce v oblasti obchodování
s emisemi. V rámci akce bude zajišťována technická podpora a školení, které umožní
Číně úspěšně vybudovat celostátní systém obchodu s emisemi.
Datum vyhlášení: 27. července 2016
Datum předložení nabídky: zatím nestanoveno, pouze předběžné oznámení
Rozpočet: 10 000 000 (EUR)
Další informace: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
cfm?ADSSChck=1476886106796&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138262
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