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Vážení čtenáři,

držíte v rukou nové číslo Newsletteru, jehož cílem je podpořit účast českých vědců v evropských projektech zaměřených na tzv. Life sciences.
Česká zemědělská univerzita se stala koordinátorem
projektu v programu Horizont 2020 financovaného Evropskou komisí, jehož cílem je podpořit atraktivitu života ve
venkovských regionech napříč Evropou. Tímto rozsahem
se v současné době jedná o nejrozsáhlejší projekt koordinovaný českým subjektem.
V červnu uspořádala Technologická agentura ČR workshopy zaměřené na tzv. cofundové výzvy, které jsou spolufinancované Evropskou komisí. Rádi bychom proto
upozornili na nedávno vyhlášenou výzvu sítě Biodiversa
– Biodiversity and Climate Change pro rok 2019 - 2020,
která je příležitostí pro české týmy se účastnit na projektech spojených s biodiverzitou a změnou klimatu. Dále je
v přípravě výzva iniciativy společného programování
Water JPI – Voda pro měnící se svět, k jejímuž vyhlášení
teprve dojde.
Aktuálně vyhlášené výzvy v programu Horizont 2020
se zaměřují na granty ERC, na oblast informačních a
komunikačních technologií, nanotechnologií či energie.
Rádi bychom Vás upozornili na blížící se uzávěrku výzev
Mezinárodního visegrádského fondu, výzvu Inter-Transfer
a dvě mobilitní výzvy MŠMT – 5. výzvu v programu AKTION ČR-Rakousko a výzvu Podunajské spolupráce.
V říjnu pak budou otevřeny výzvy, u kterých očekáváme
opět velkou účast a to v oblastech Sustainable Food Security, Food and Natural Resources, Rural Renaissance,
Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals a Building a low-carbon, climate resilient
future: climate action in support of the Paris Agreement.
Vážení čtenáři, budete-li mít zájem jakýmkoli způsobem
spolupracovat, využijte prosím dále uvedených kontaktů
na tým pracovníků Kanceláře.
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz
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Vybrané aktuální výzvy
Evropská komise: Program LIFE

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem
je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je
odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního
prostředí a biodiverzity.
Komunitární program LIFE umožňuje financovat řadu různých opatření a aktivit
zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. Tradiční projekty jsou vyhlašovány v podprogramech Životní prostřední a Oblast klimatu. Tradiční projekty musí být v souladu s jednou nebo více
tematickými prioritami, které jsou stanoveny v rámci tří prioritních oblastí jednotlivých podprogramů.
Podporovaný podprogram Climate Action (Klima):
• Climate Change Mitigation
• Climate Change Adaptation
• Climate Governance and Information
Typy tradičních projektů:
• Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický
kontext projektu.
• Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu,
například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo
možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.
• Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde
uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně
uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.
• Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci,
šíření informací a zvyšování povědomí o životním prostředí a opatření v oblasti klimatu.
Typický projekt LIFE:
• Je inovativní a kreativní
• Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy
• V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
• Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
• Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná – zapojuje do realizace
všechny zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam /včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti/
• Má dopad i na jiné politiky EU
• Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
• Přináší socioekonomické výhody
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Kontakty na projektový tým
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. – subrt@pef.czu.cz
(hlavní řešitel projektu, oborový konzultant pro oblast
Bioeconomy)
Mgr. Josef Beránek – beranek@rektorat.czu.cz
(koordinátor projektu),
Ing. Lucie Peterková – peterkovalucie@rektorat.czu.cz
(finanční konzultant pro programy FP7, H2020, Norské
fondy, LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský fond, Sciex-NMSch, Evropský sociální fond,
PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad Fund),
Ing. Bc. Klára Jiráňová – jiranova@rektorat.czu.cz
(projektový konzultant pro programy FP7, H2020, Norské
fondy, LIFE+, EUROPE AID,
Česko-Švýcarský fond, Sciex-NMSch, Evropský sociální
fond, PROGRESS, ERASMUS +, Visegrad Fund)
Ing. Laura Míčková - laura.mickova@outlook.cz
(oborový konzultant pro oblast Agrobiology)
Mgr. Kateřina Chmelíková - chmelikovakaterina@fzp.czu.
cz (oborový konzultant pro oblast Environment)
Společný kontaktní e-mail: strategie@rektorat.czu.cz

Při bodování konceptu projektu bude dán důraz na milníky projektu a sestavení logické struktury projektu vedoucí od počátečního ke koncovému stavu aktivit. Aktivity, které nepovedou ke konečnému stavu projektu a naplnění cílů projektu nemají být
v projektu obsaženy. Všechny aktivity musí mít měřitelné indikátory a být provázány
s rozpočtem projektu.
Výše dotace: 1 – 8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 60 % (max. 75 % v případě, že je
alespoň 50 % rozpočtu určena na přímá ochranářská opatření)
Předkládání projektových žádostí: do 12. 9. 2019
Doba řešení: 3 – 6 let
Podporu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí: https://tinyurl.com/y2c5sz2e
Více informací: https://tinyurl.com/y239owet

Evropská komise: Program Horizont 2020 – LC-SC3-RES-23-2019 Development of next generation biofuel and alternative renewable
fuel technologies for aviation and shipping
Výzva v rámci programu Horizont 2020 cílí na vývoj nových biopaliv pro leteckou
a lodní dopravu za účelem dekarbonizace letecké a lodní dopravy. Projekty by měly
vyvinout novou generaci nepotravinových biopaliv a alternativních obnovitelných
technologií paliv pro leteckou a lodní dopravu, které by značně přesahovaly a zlepšily
současnou technologickou úroveň přeměny účinnosti energie a náklady zdrojů. Výsledkem by měl být vývoj tekutého paliva a alternativního paliva z biogenních zbytků
a odpadů a dále lodní palivo pro potřeby lodní dopravy.
Typ akce: RIA
Výše dotace: od 3 do 5 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % na RIA projekty
Doba řešení: víceleté projekty
Předkládání projektových žádostí: do 13. září 2019 (17:00), projekty se podávají prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portalu, na kterém lze nalézt další
potřebnou dokumentaci.
Více informací: https://tinyurl.com/y62ntod8

MŠMT: Program AKTION ČR-Rakousko - Výzva č. 5 k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých
a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok
2019
Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního
sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. Spolupráce probíhá
v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v rámci programu „AKCE
Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání“.
Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich
historických kořenů.
• projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
• společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
• společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
• přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
• výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
• finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
• letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
• letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
• akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magistNewsletter Life Sciences Podzim/2019
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erských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;
U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (mladí výzkumní pracovníci do 10 let po ukončení disertace).
Formulář Návrh projektu se vyplňuje elektronicky v korektní němčině nebo angličtině. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750
znaků) je třeba vyplnit také česky. Návrhy projektů musí být za českou stranu opatřeny podpisem řešitele projektu a děkana příslušné fakulty včetně razítka.
Způsobilé výdaje projektu:
• Pobytové náklady účastníků projektů z České republiky v Rakousku
• Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky, cestovné
českých i rakouských účastníků na rakouském území
• Honorář/odměna za výuku
• Ubytování pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
• Stravné pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
• Cestovné účastníků projektů z České republiky při cestách do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území

Čeští vědci v čele evropského zemědělského výzkumu

Katedra informačních technologií Provozně ekonomické
fakulty je koordinátorem projektu v programu Horizont
2020 financovaného Evropskou komisí.
Jak se bude rozvíjet venkov? Kdo bude pracovat v zemědělství? A mnoho obdobných otázek bude řešeno v projektu PoliRural jež právě startuje na České zemědělské
univerzitě v Praze, která koordinuje dalších 36 partnerů
z 16 evropských zemí a Izraele. Projekt je financován Evropskou unií z programu Horizon 2020, který podporuje
evropský excelentní výzkum, s celkovým rozpočtem téměř
6 mil. euro. Tímto rozsahem se v současné době jedná
o nejrozsáhlejší projekt koordinovaný českým subjektem.
Cílem projektu PoliRural je podpořit atraktivitu života ve
venkovských regionech napříč Evropou. Pomocí kombinace moderních technologií a akčního výzkumu, do kterého
budou zapojeny lokální subjekty, farmáři, samospráva
a výzkumníci, bude zhodnocen současný stav života a posouzena účinnost rurálních politik ve vybraných regionech
v Evropě a v Izraeli. Excelence projektu spočívá především
v multioborovém využití informačních technologií v oblasti
rozvoje venkova. Výzkumníci navrhnou software, který
umožní tvůrcům politik modelovat scénáře budoucího vývoje a pomůže jim lépe pochopit a předvídat dopady opatření na jednotlivé regiony. Výsledky projektu budou volně
dostupné všem zájmovým stranám i široké veřejnosti.
Nositelem a manažerem projektu je Katedra informačních
technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.
Projekt byl zahájen 1. června 2019 a doba řešení je 36
měsíců.

Alokace výzvy: 4,5 mil. Kč
Výše dotace na jeden projekt: není určena, výše stipendia je 1 050 EUR/měsíc pro
diplomanty, disertanty, 1 150 EUR/měsíc pro vědecké pracovníky, 90 EUR/den pro
vědecké pracovníky na krátkodobé pobyty, 45 EUR/den pro účastníky exkurzí, seminářů apod.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: 15. 10. až 31. 12. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 15. 9. 2019 pro projekty s obdobím realizace
15. 10. - 31. 12. 2019, prostřednictvím datové schránky
Více informací: https://tinyurl.com/y6js9btv

MŠMT: Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-TRANSFER
Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do
špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí
v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy
účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí
není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí
a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 % u projektů základního výzkumu
Předkládání projektových žádostí do: 15. 9. 2019
Doba řešení: max. 5 let
Více informací: https://tinyurl.com/y3gjvqzk

MŠMT: Program Mobility - Výzva pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském
regionu s dobou řešení 2020-2021
V rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce
v Podunajském regionu, v návaznosti na platné bilaterální dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského regionu a v souladu s principem Podunajské strategie, jejímž hlavním cílem je efektivnější využívání stávajících
finančních zdrojů určených na bilaterální spolupráci i na poli multilaterální spolupráce v dané oblasti, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu
k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.
Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných
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projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní
Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.
Doba řešení: max. 22 měsíců, od března 2020 do prosince 2021.
Výše dotace: 250 000 Kč v případě 3 partnerů, 300 000 Kč v případě 4 partnerů, 350
000 Kč v případě 5 partnerů v projektu.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 20. 9. 2019, prostřednictvím datové schránky.
Více informací: https://tinyurl.com/y2zu5zhb

Seminář Marie Skłodowska Curie Akce - Individual Fellowships

Na České zemědělské univerzitě v Praze proběhl 26. června informační seminář k výzvě v programu Evropské komise Horizont 2020 - Marie Sklodowska Curie - Individual
Fellowships.
Na semináři jsme představili granty Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowships, které jsou jedním z pilířů
Vynikající věda programu Horizont 2020 pro mobility vědeckých pracovníků. Seznámili posluchače s jejich základními principy a s existujícími dalšími možnosti podpory neúspěšných projektů. Na co si dát pozor při psaní žádosti,
co hraje roli při jejím hodnocení a jak neztratit cenné body,
prezentovala paní RNDr. Hana Sychrová, DrSc. z Fyziologického ústavu AV ČR. Paní doktorka Sychrová je hodnotitelka MSCA projektů a místopředsedkyně hodnotících
panelů MSCA IF a ITN. Prezentaci ze semináře naleznete
ke stažení zde: https://tinyurl.com/yymcfv3h.

Mezinárodní Visegradský Fond – Visegrad Grants, Visegrad+ Grants
a Strategic Grants
Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce
2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na
podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem
V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond
z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů
podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR
prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.
Projekty se podávají do jedné z následujících priorit:
1) kultura a společná identita,
2) vzdělávání a budování kapacit,
3) inovace, věda a výzkum, podnikání,
4) demokratické hodnoty a media,
5) veřejná politika a institucionální partnerství,
6) regionální rozvoj, životní prostředí, turismus
7) rozvoj společnosti.
Existují 3 typy grantů:
• Visegrad Grants - Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast
organizací z nejméně tří zemí V4. Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací
ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu
40 km od hranice.
• Visegrad+ Grants - Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele. Přeshraniční
spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice.
• Strategic Grants - Strategické granty jsou zaměřeny na roční strategické priority
Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, která má
předsednictví ve skupině, od července 2019 do června 2020 je jí Česká republika.
Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze
všech zemí V4.
Výše dotace: max. výše na projekt - do 13 000 EUR pro Visegrad Grants, 20 000 EUR
pro Visegrad+ Grants, 40 000 EUR pro Strategic Grants
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 1. 10. 2019 (12:00), Návrhy projektů se podávají
elektronicky v anglickém jazyce.
Doba řešení: max. 18 měsíců pro Visegrad+ Grants, 12-36 měsíců pro Strategic
Grants
Více informací: https://tinyurl.com/y4jhftvz
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Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA 7. Národní výzva

Workshop k inciativě společného programování Water JPI

V červnu 2019 uspořádala Technologická Agentura ČR ve
spolupráci s MŠMT a MŽP informační workshop k iniciativě společného programování „Voda pro měnící se svět“
(Water JPI).
Cílem workshopu bylo představit aktivity této iniciativy,
mezi nimi i připravovanou nadnárodní společnou výzvu ve
formátu cofund „Aquatic Pollutants“, která bude vyhlášena v průběhu roku 2020, a to na pozadí situace a priorit ČR
v oblasti vody, znečištění a klimatu. Pozvání na workshop
přijala koordinátorka iniciativy Water JPI Dominique Darmendraile, spolu s několika desítkami zájemců z institucí
zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti vody a vodohospodářství.
Iniciativa Společného programování „Voda pro měnící se
svět“ (JPI Water), k níž ČR prostřednictvím MŠMT přistoupila 15. listopadu 2018, podporuje a koordinuje evropský
výzkum se zaměřením na vodu a vodní zdroje. Mezi problémy, na které se iniciativa snaží svým výzkumem odpovídat,
patří například nové formy znečištění, kvalita a dostupnost
pitné vody nebo udržitelnost vody jako přírodního zdroje.
ČR se aktivně zapojila do definování budoucích témat
a priorit společného výzkumu a prostřednictvím MŠMT
a Technologické Agentury ČR spoluorganizuje vyhlášení
dalších výzkumných výzev v této oblasti.
Více informací k iniciativě Water JPI můžete nalézt na
webových stránkách: http://www.waterjpi.eu/.

Mezinárodní program EUREKA cílí na podporu spolupráce mezi průmyslovými
podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváří podmínky pro zvýšení
technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjí jeho
společnou infrastrukturu a řeší problémy týkající se více zemí.
Projekty mají sloužit civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní
služby schopné prosadit se na trhu. Program nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani výběr projektů, řídí se tzv. principem bottom-up, tedy, že
návrhy a iniciativa musí vycházet zdola. Projekty nemají stanoveno technologické
zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační
a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní
prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů musí
být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie,
nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.
Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník. Způsobilým uchazečem je
malý, střední, nebo velký podnik. V roli dalšího účastníka projektu mohou být také
organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Výše dotace: až 4 000 000 Kč na projekt pro dva a více českých účastníků ročně, 3 000
000 Kč na projekt pro jednoho českého účastníka ročně, alokace 90 mil. Kč.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 50 % u projektů průmyslového výzkumu, až 25 % u projektů experimentálního vývoje
Předkládání projektových žádostí: do 15. 10. 2019
Doba řešení: max. 36 měsíců, nejdříve od data schválení mezinárodním hodnotitelem
Více informací: https://tinyurl.com/y2par2s7

Evropská komise: Horizont 2020 - ERC Starting grants - ERC-2020STG
ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých
vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. 2020.
Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému
oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu
Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka.
Typ akce: ERC
Výše dotace: 1 500 000 EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba řešení: 5 let
Více informací: https://tinyurl.com/y3gjtybm

Evropská komise: Horizont 2020 - ERC Synergy Grants - ERC-2020SyG
ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich
týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Potenciál
a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů
hlavních řešitelů, resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoké, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel
pracoval zvlášť. Výzva je určena výzkumníkům z celého světa, kteří sídlí v EU (nebo
v zemích přidružených k programu Horizont 2020).
Podmínku je, že hlavní řešitelé musí strávit 50 % svého pracovního času v instituci
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sídlící v EU nebo přidružené zemi a na řešení ERC Synergy grantu by mělo připadnout alespoň 30 % jeho pracovního času.
Výše finanční podpory může činit až 10 mil. EUR (ve výjimečných případech až
14 mil. EUR) po dobu až 6 let. Cílem je podpořit výjimečné projekty velmi vysoké
kvality.
Typ akce: ERC
Výše dotace: 10 000 000 EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba řešení: 6 let
Více informací: https://tinyurl.com/yy8dbcox

Otevřena registrace na informační den SC5
k oblasti životního prostředí

V červnu Evropská komise otevřela registraci na informační den k výzvám v programu Horizont 2020 v oblasti společenské výzvy 5 - Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné
využívání zdrojů, suroviny, který se bude konat dne 16. –
17. září 2019 v Bruselu. Součástí akce bude i partnerská
burza. Více informací zde: https://tinyurl.com/y4fyhsy3.

Seminář k přípravě projektů do výzvy ERA
Chairs 2020
Technologické centrum AV ČR organizuje dne 14. 10.
2019 seminář k přípravě návrhů projektů do výzvy ERA
Chairs v programu H2020. Cílem semináře bude seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu,
s finančními specifiky a nezbytnými strategiemi, které
musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž
statistické výstupy předchozích výzev, pohled hodnotitelů
a zkušenosti s přípravou a realizací dvou nových českých
projektů. Více informací: https://tinyurl.com/y2fl9j6t.

Evropská komise/TA ČR: ERA-NET COFUND BiodivERsA – BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE - call 2019-2020
V březnu Předsednictvo Technologické agentury ČR rozhodlo o přistoupení ČR do
ERA-NET Biodiversa a připravuje se nová výzva pro české týmy v mezinárodních
projektech sítě Biodiversa v rámci programu Horizont 2020.
Nová výzva je zaměřena na témata spojená s biodiverzitou a změnou klimatu a jejich socioekonomickými vazbami. Výzva svým charakterem odpovídá výzvám v pilíři
Societal Challenges (Work Programme Part: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020). Ovšem
vzhledem k omezenému počtu uchazečů (účastnit se mohou pouze žadatelé ze zemí,
které program spolufinancují) se předpokládají menší řešitelská konsorcia a průměrná úspěšnost žadatelů je vyšší (cca 20 %). Pro úspěšné zapojení je nezbytné zahrnout
i socio-ekonomický dopad, širokou spolupráci se stakeholdery a dostatečně zdůvodnit nutnost mezinárodní spolupráce.
Výzva je zaměřena na témata:
• Následky klimatických změn na biodiverzitu a vliv přírody na obyvatelstvo
• Procesy zpětné vazby klima-biodiverzita
• Potenciál přírodních řešení směřující ke zmírnění a adaptaci na klimatické změny
• Synergie a kompromisy mezi politikou zaměřenou na biodiverzitu a dalšími relevantními sektory a role aktérů změn
Konsorcium partnerů musí být složené minimálně ze třech subjektů ze třech zemí
účastnících se výzvy, z čehož dva jsou z EU či z asociované země.
13. září 2019 od 15:00 do 16:30 proběhne informační webinář, registrace zde:
https://tinyurl.com/y4k2kw2l.
Výše dotace: 1 640 000 EUR pro české subjekty
Celková alokace výzvy: 26,3 mil. EUR (ze zdrojů EU), 1 640 000 EUR pro české
subjekty (ze zdrojů TA ČR)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % (50 % ze zdrojů Evropské komise, 50 % ze zdrojů TA ČR)
Předkládání projektových žádostí: Podávání návrhů je dvoukolové, první návrhy se podávají do 5. 11. 2019 (16:00), úplné návrhy se podávají do 10. 4. 2020 (16:00). Návrhy se podávají v anglickém jazyce prostřednictvím Electronic Proposal Submission
System (EPSS).
Doba řešení: max. 3 roky, zahájení nejdříve od 1. 12. 2020, nejpozději od 1. 4. 2021
Více informací: https://www.biodiversa.org/1587

Evropská komise: Horizont 2020 - Information and Communication
Technologies - H2020-ICT-2018-2020 - více výzev
Informační a komunikační technologie jsou jedním z nejdůležitějších hospodářských
odvětví, tvoří téměř 5% hospodářství EU. Informační a komunikační technologie
(ICT) jsou uznávány jako „motor ekonomiky“ a tvoří nedílnou součást všech oblastí
společenského a soukromého života. Cílem evropského výzkumu a inovací v oblasti
informačních a komunikačních technologií v programu Horizont 2020 je přinést
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European Research and Innovation Day
2019 zacílený na Horizont Evropa

Evropská komise pořádá ve dnech 24. až 26. září 2019
akci European Research and Innovation Day 2019 ke
strategickému plánování budoucího rámcového programu
Horizont Evropa na dobu prvních čtyř let. Na akci bude
představena druhá verze konzultačního dokumentu ke
Strategickému plánu, kterou budou mít účastníci možnost
svými diskusemi dále formovat. Registrace bude otevřena
zde https://tinyurl.com/yyb9xe4a.

Program Horizont Evropa spustil webové
stránky
Evropská komise spustila nové webové stránky k připravovanému novému rámcovému programu pro vědu a výzkum
Horizont Evropa. Na stránkách naleznete aktuální informace o programu, dokumenty týkající se přípravy nového
programu atd. Předpokládaný začátek zahájení programu
je 1. ledna 2021. Více na: https://tinyurl.com/y277hwkg.

benefity vývoje těchto technologií evropským občanům a podnikům.
V pracovním programu 2018-2020 jsou témata v oblasti ICT obsažena následovně:
• Technologie pro digitalizaci evropského průmyslu
• Evropské datové infrastruktury
• 5G
• Budoucí internet
• Průřezové aktivity
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev, 0,4 – 12 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 13. 11. 2019, 16. 1. 2020 a 22. 4. 2020
Doba řešení: uvedena u jednotlivých výzev
Více informací: https://tinyurl.com/y39almw4

Evropská komise: Horizont 2020 - Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing - Transforming European Industry - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 – více výzev
Téma nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologie a pokročilé výroby
a zpracování (NMBP) v prioritě Průmyslových technologií se zaměřuje na rozšiřování působnosti těchto tzv. klíčových a průlomových technologií (KETs), využívání
jejich mezioborového potenciálu a řešení problémů rozvoje evropského průmyslu
a společnosti.
Témata v této výzvě jsou v pracovním programu na roky 2018-2020 zaměřena na
oblast Transforming European Industry (Transformace evropského průmyslu).
Typ akce: RIA, IA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 12. 12. 2019, 5. 2. 2020 a 15. 4. 2020
Doba řešení: uvedena u jednotlivých výzev
Více informací: https://tinyurl.com/y6lk4ud7

Evropská komise: Horizont 2020 - Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing- Foundations for Tomorrow‘s Industry - H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 - více výzev
Téma nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologie a pokročilé výroby
a zpracování (NMBP) v prioritě Průmyslových technologií se zaměřuje na rozšiřování působnosti těchto tzv. klíčových a průlomových technologií (KETs), využívání
jejich mezioborového potenciálu a řešení problémů rozvoje evropského průmyslu
a společnosti.
Témata v této výzvě jsou v pracovním programu na roky 2018-2020 zaměřena na
oblast Foundations for Tomorrow’s Industry (Základy průmyslu budoucnosti).
Typ akce: RIA, IA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 12. 12. 2019 a 5. 2. 2020
Doba řešení: uvedena u jednotlivých výzev
Více informací: https://tinyurl.com/yxzxdn4b
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Evropská komise: Horizont 2020 - Secure, clean and efficient energy - Building a low-carbon, climate resilient future - H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 - více výzev
Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie se zaměřuje na přechod na spolehlivý, cenově dostupný, všeobecně přijatý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém a na snížení závislosti na fosilních palivech. Tato výzva je zaměřena na
Snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím inteligentního a udržitelného využívání energie.

EK zveřejnila jména členů misí programu
Horizont Evropa

Evropská komise zveřejnila jména odborníků, kteří budou
zodpovědní za přípravu misí programu Horizont Evropa:
změna klimatu; rakovina; oceány a vnitrozemní vody;
klimaticky neutrální a chytrá města; půda a potraviny.
Seznam naleznete zde: https://tinyurl.com/y2oev8y9.

Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 11. 12. 2019 a 15. 1. 2020
Doba řešení: uvedena u jednotlivých výzev
Více informací: https://tinyurl.com/y5mpzppd

Vybrané připravované výzvy
Fondy EHP a Norska/Technologická agentura ČR: První výzva programu KAPPA

Technologické centrum AV ČR organizuje v
druhé polovině roku 2019 nové semináře

Semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020“ budou
zaměřeny na témata:
• Jak připravit výzkumný projekt pro H2020 – 3. října
2019
• Nástroje H2020 pro firmy – říjen/listopad 2019
• Koordinace projektů H2020 – 18. září 2019
• Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech
H2020 – listopad 2019
Více o plánovaných seminářích zde:
https://tinyurl.com/y5vcuouy.

Technologická agentura ČR informovala o přípravě veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci
v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Původně
měla být výzva vyhlášena v dubnu 2019, Programový výbor Programu KAPPA ale
tento termín posunul na podzim 2019 z důvodu sladění první veřejné soutěže s Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, s Ministerstvem financí ČR, s Research
Council of Norway (RCN) a také s ostatními veřejnými soutěžemi Technologické
agentury ČR. Výzvě bude předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů.
Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím
mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se
zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou
bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.
Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených
na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.
Zaměření podpory bude zejména v oblasti zachytávání a ukládaní uhlíku.
Předpokládané datum vyhlášení: podzim 2019
Výše dotace: 12 – 120 mil. Kč na projekt,
Celková alokace: Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové
výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí
117 084 696 Kč.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 %
Doba řešení: 2 -5 let, max. do 30. 4. 2024
Více informací: https://tinyurl.com/y5vykl3o
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MŠMT: Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST VES20COST

Národní informační den SC3 ENERGY

Dne 26. 9. 2019 proběhne v Technologickém centru AV
ČR Národní informační den ke společenské výzvě 3 – čistá
a účinná energie. Akce se zaměří na nové výzvy v následujícím roce a představeny budou také zkušenosti úspěšného
účastníka.

Prezentace z informačního dne ke společenské výzvě 2 v Bruselu

Evropská komise zveřejnila prezentace z informačního dne
ke společenské výzvě 2 – Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika, který
se uskutečnil 4. července 2019 v Bruselu. Prezentace jsou
ke stažení zde: https://tinyurl.com/y6y52p9y.

Cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné
spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí, navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím již navrženým jinými vědeckými týmy.
Nezbytnou podmínkou účasti uchazeče v podprogramu INTER-COST je účast
v mezinárodním programu COST.
Schválené akce musí spadat do jednoho z vědních oborů dle klasifikace OECD:
A) Natural Sciences
B) Engineering and Technology
C) Medical and Health Sciences
D) Agricultural Sciences
E) Social Sciences
F) Humanities
Projekty musí být součástí některé ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST již v den vyhlášení veřejné soutěže a mít ukončenou vnitrostátní proceduru vstupu do akce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Výše dotace: minimální a maximální výše pro projekt není stanovena, konečnou výši
podpory u jednotlivých uchazečů a návrhů projektů stanoví poskytovatel.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100% pro výzkumné organizace
Doba řešení: minimálně 20 měsíců
Předpokládané datum vyhlášení: říjen 2019
Předkládání projektových žádostí: prosinec 2019
Více informací: https://tinyurl.com/yyfjbhzk

Evropská komise: Horizont 2020 - Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy – Sustainable Food Security - H2020-SFS-2018-2020 – více výzev
Cílem výzvy je zajištění rozmanitých a zdravých potravin, zvýšení efektivity přírodních zdrojů a potravinových systémů, porozumění dopadu klimatických změn na zemědělství, přírodních zdrojů, kvality potravin a nacházení možností pro řešení jejích
následků, a snížení emisí skleníkových plynů a emisí pocházejících z využívání půdy
potravinové produkce.
Aktivity podporované výzvou mají přispět k vytváření podmínek pro dynamické
a inovativní zemědělství a potravinový sektor, jež vytváří produkty vysoké kvality
a jež přispívají ke zlepšení životního prostředí.
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 15. 10. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 22. 1 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 8. září 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Více informací: https://tinyurl.com/y4zacyj5

Evropská komise: Horizont 2020 - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research
and the bioeconomy - Rural Renaissance - H2020-RUR-2018-2020
– více výzev
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Cílem výzvy Rural Renaissance je posílit přírodní, sociální, kulturní a ekonomický
potenciál venkovských oblastí a podpora soudržnosti politik. Projekty by měly podpořit ekonomický rozvoj, ekosystémové služby a podnikatelské inovace prostřednictvím tvorby rozmanitých a moderních strategií, zlepšit modely pro podporu inovativních potravinových i nepotravinových hodnotových řetězců založených na místních
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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zdrojích.
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 15. 10. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 22. 1 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 8. září 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Více informací: https://tinyurl.com/yx9nc9jt

Konference NANOCON 2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Brně konat mezinárodní konference NANOCON 2019 zaměřená na nanomateriály, jejich výzkum a aplikaci.
Program konference bude rozdělen na několik sekcí:
• Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické
aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
• Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
• Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
• Monitorování a toxicita nanomateriálů
• Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů
NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná
společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro
nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich
výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a
zdraví lidí. Registraci a více informací naleznete na odkazu
zde: https://tinyurl.com/yydphmrw.

Evropská komise: Horizont 2020 - Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy - Food and Natural Resources - H2020-FNR-2020 – více výzev
Výzva Food and Natural Resources je pro tento rok nová v programu Horizont 2020.
Výzva se svými tématy přibližuje k nadcházejícímu novému rámcovému programu
Horizont Evropa. Vzhledem k tomu, že je problematika oblasti Food and Natural
Resources komplexní a vyžaduje systematický přístup, výzva se snaží cílit na aktivní
přístup k výzkumu a inovacím, zahrnující multi-sektorový přístup a rozvoj znalostí
a systému inovací na lokální, regionální, národní i evropské úrovni. Sociální inovace se zapojením obyvatelstva jsou klíčové pro nastavení nových politik, modelů
produkce a spotřeby. Projekty by měly doplňovat témata z oblasti Sustainable Food
Security, Blue Growth a Rural Renaissance a přispět k zavádění nové strategie EU
pro bioekonomiku. Dále by měly přispět k oblastem Building a low-carbon, climate resilient future, Digitising and transforming European industry and services
a Circular Economy. Projekty by měly podporovat implementaci Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs).
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 15. 10. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 22. 1 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 8. září 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Více informací: https://tinyurl.com/y3r4mpkw

Evropská komise: Horizont 2020 - Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials - Greening the economy in
line with the Sustainable Development Goals (SDGs) - H2020-SC5-2018-2019-2020 – více výzev
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Výzva je zaměřena na posun k „zelenější“, účinněji zdroje využívající a klimaticky
odolné ekonomice. Akce pod touto výzvou mají přispět k udržitelnému využívání
zdrojů, snížení produkce odpadů a navýšení podílů využívání tzv. sekundárních zdrojů. Topiky pod touto výzvou jsou rozděleny do následujících tematických oblastí:
Spojení ekonomických a environmentálních zisků – kruhová ekonomika, Suroviny,
Voda pro životní prostředí, hospodářství a společnosti, Inovace měst pro udržitelnost
a odolnost, Ochrana a využívání hodnoty našich přírodních a kulturních statků: Pozorování Země, Přírodě blízká řešení, snižování rizika katastrof a přírodní kapitál,
Živé dědictví.
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 12. 11. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 13. 2. 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 3. září 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Sledujte aktualní informace na research.czu.cz
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Více informací: https://tinyurl.com/yxtsmvg7

Evropská komise: Horizont 2020 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials - Building a low-carbon, climate
resilient future: climate action in support of the Paris Agreement
- H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 – více výzev
Výzva je zaměřena na tvorbu řešení pro dosažení cílů Pařížské dohody a dalších politik s cílem zmírnění dopadů klimatických změn a adaptace na tyto změny.
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 12. 11. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 13. 2. 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 3. září 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Více informací: https://tinyurl.com/y3c5gxyw

CZEDER – České dny pro evropský výzkum
2019

Technologické centrum AV ČR a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pořádají již 17. ročník konference
České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2019. Akce
se uskuteční ve dnech 30. - 31. října 2019 v hotelu International Praha. První část bude zaměřena na téma
Horizon Europe – New Opportunities, jež bude věnována připravovanému rámcovému programu a druhá
část bude představovat workshop zaměřený na výsledky projektů programu H2020 a příklady dobré praxe.
Více informací zde: https://tinyurl.com/y65ewxtf.

Evropská komise: Horizont 2020 - Science with and for Society H2020-SwafS-2018-2020
Základními cíli priority „Věda se společností a pro společnost“ (Science with and for
Society, zkráceně SwafS) je budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získávání nových talentů pro vědu a sladění vědecké excelence se sociálním uvědoměním a odpovědností. Projekty jsou podporovány v následujících strategických
orientacích:
• procesy institucionálních změn
• genderová rovnost ve vědě
• teritoriální dimenze v partnerstvích SwafS
• občanská věda (citizen science)
• budování znalostní základny pro SwafS
Typ akce: RIA, IA, CSA
Výše dotace: uvedena u jednotlivých výzev
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 10. 12. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 15. 4. 2020 (jednokolové projekty a první kolo
dvoukolových projektů), do 17. 11. 2020 (druhé kolo dvoukolových projektů)
Více informací: https://tinyurl.com/y5yf7fyp

Evropská komise: Horizont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Research and Innovation
Staff Exchange - topik MSCA-RISE-2020
Akce Marie Skłodowska-Curie tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou
část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další
vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní
podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí,
pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje
odborné znalosti a kompetence.
Projekty Research and Innovation Staff Exchange se zaměřují na mezinárodní
a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní
pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výzkumných a/nebo inovačních aktivit na vysílající instituci po dobu alespoň
6-ti měsíců před vysláním na výměnný pobyt. Komise tak chce podpořit vzájemné
propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností a znalostí.
Newsletter Life Sciences Podzim/2019
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Typ akce: MSCA-RISE
Výše dotace: neuvedena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předpokládané datum vyhlášení: 5. 12. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 28. 4. 2020
Více informací: https://tinyurl.com/y6tbsq8p

Evropská komise: Erasmus+ - EAC/A03/2020
Výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.
Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020.
Výzva se týká těchto činností programu Erasmus+:
Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců
• sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
• strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
• Evropské univerzity
• znalostní aliance
• aliance odvětvových dovedností
• budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
• budování kapacit v oblasti mládeže
Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky
• projekty v rámci dialogu s mládeží program Jean Monnet
• katedry programu Jean Monnet
• moduly programu Jean Monnet
• centra excelence programu Jean Monnet
• podpora programu Jean Monnet pro sdružení
• sítě programu Jean Monnet
• projekty programu Jean Monnet
Výše dotace: uvedena u jednotlivých typů akcí
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: 12-24 měsíců pro projekty Erasmus Mundus, 24-36 měsíců pro projekty
z klíčové akce 2, 12 – 24 měsíců pro akce Jean Monnet
Předpokládané datum vyhlášení: říjen 2019
Předkládání projektových žádostí: únor 2020
Více informací: https://tinyurl.com/y25sdwlw
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