
 

Číslo 4 – listopad 2011 
 

Aktuální výzvy Akce a tipy 
  
17. listopadu 2011 byly 
zveřejněny 3 nové výzvy 

Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP 

Reporting o průběhu projektů v 7.RP probíhá elektronicky přes 
internetové rozhraní SESAM, jež je součástí 

pro pokročilé výzkumníky 
k podávání žádostí o na rok 
2012 

Participant Portalu. 
ve specifickému Cílem semináře je představit existující nástroje pro podávání zpráv 

v 7. RP a jejich fungování. Účastníci budou seznámeni se strukturou 
jednotlivých zpráv (finanční zprávy, zprávy související s dosažením 
a šířením výsledků v projektech 7. RP) a jejich obsahem včetně 
toho, jaké jsou role zúčastněných stran (Evropská komise, 
projektové konsorcium koordinátor a ostatní partneři) a jaká jsou 
specifika v různých typech projektů (SP Kapacity, Lidé a Myšlenky).  

IDEAS. 
ERC Advanced Grants 
byly vypsány v oborech 
Physical Sciences & 
Engeneering, Life sciences  
a Social sciences.  
Všechny informace 
k výzvám naleznete na 
webu 

Datum a místo konání: 14. 11. 2011, TC AV (Ve Struhách 27, P 6) 
Program zde, Registrace možná zde Participant Portal
 

.  
Výzvy budou otevřeny 
do 16. 2. 2012. Informační den k ERC Advanced Grants 
 Technologickém centru AV ČR  pořádá seminář zaměřený na právě 

otevřené výzvy k podání  ERC grantů. Je určen nejen výzkumným 
pracovníkům ale také administrativním pracovníkům, projektovým 
manažerům a pracovníkům grantových oddělení. Poskytne 
informace o možnostech zapojení do programu „Myšlenky“, 
základních podmínkách účasti, způsobu hodnocení projektů a 
stěžejních prvcích úspěšného návrhu projektu, a také o finančních 
aspektech ERC grantů.  

 
 
Stále jsou otevřeny některé 
výzvy 7. Rámcového 
programu EK pro rok 2012. 
ve specifických programech 
Spolupráce, Kapacity a Lidé, 
sledujte web Participant 

Datum a místo konání: 21. 11. 2011, Praha, TC AV Portal
Program a Registrace zde 

. 

 
Dokumenty a informace 
 

Vylepšený Partner Service na portálu CORDIS 
Úspěšné projekty vyžadují interakci a spolupráci mezi partnery. 
Evropská komise proto zveřejnila na svém portálu CORDIS 
vylepšenou aplikaci Partners Service.  
Ta umožňuje přístup k širokému okruhu aktivit vztahujících se k: 
získání podpory, tvorbě projektů a nalézání příležitostí. 
Klíčovým prvkem je personalizace – je možné zvolit si službu 
uzpůsobenou zvykům a potřebám jednotlivce. Čím úplnější je profil, 
tím vyšší viditelnost může účastník získat.  
Návod na používání Partners Sevice je popsán formou 
instruktážních videosekvencí HTUzdeUT 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://www.fp7.cz/dokums_raw/reporting-pozvanka14112011_1319011786.pdf
http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=reporting7rp2011
http://www.fp7.cz/dokums_raw/programercwsadg21112011final_1318157088.pdf
http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
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