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Akce a tipy 
 
ZMĚNA V REPORTINGU O PROJEKTECH 7.RP 
Evropská komise provedla technickou změnu v oblasti podávání 
zpráv z projektů v 7. RP. Nově je informace o čerpání zdrojů 
(Explanation of the use of the resources) integrována do Formuláře 
C průběžných zpráv a stala se tak součástí finančního vykazování 
přístupného v Participant Portal. 
Jedná se o čistě technickou záležitost, která s sebou nepřináší 
změnu stávajících pravidel pro finanční vykazování. U běžících 
projektů, kde bylo reportování vůči EK již zahájeno, bude 
v přechodné době paralelně přístupný nový i starý způsob 
vykazování. Pro nově psané průběžné zprávy bude aktivní pouze 
postup přes Formulář C.  
Podrobnější informace týkající se psaní průběžných zpráv jsou 
k dispozici zde a na účastnickém portálu v sekci často kladených 
otázek - část REPORTING- zde.  
 
 
SEMINÁŘ PŘÍPRAVA PROJEKTU FP7 PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 
Technologické centrum AV ČR organizuje seminář "Příprava 
projektu 7. RP pro začátečníky - Jak se aktivně zúčastnit" dne  
29. srpna 2012 v konferenčním centru TC AV ČR. 
Při přípravě návrhu výzkumného projektu je důležitá aktivní 
spolupráce VŠECH partnerů. Cílem semináře je podpořit zájemce s 
malou nebo žádnou zkušeností s hlavními zásadami přípravy 
výzkumného projektu 7. RP 
 
Pozvánka na akci je ke stažení zde. 
 
 
 
Dokumenty a informace 
 
Pro připomenutí - výkladový slovník pojmů 7.RP 
Přestože 7. RP běží už 5 let, mnoho lidí stále při pročítání oficiálních 
dokumentů vydaných Evropskou komisí přemýšlí nad významem 
některých výrazů, které jsou pro „bruselskou angličtinu“ specifické. 
Výkladový slovník kolektivu autorů Technologického centra AV ČR 
by měl všem pomoci se lépe v dokumentech k 7. RP zorientovat. 
Slovník pojmů je ke stažení zde. 
  

Aktuální výzvy 
 
Vyhlášeny poslední 
výzvy 7. RP 
Evropská komise vyhlásila 
dne 10. července 2012 
poslední výzvy 7. na rok 
2013. K dispozici je celkem 
8,1 miliard EUR.  
Výzvy jsou zaměřeny na 
inovace i řadu 
společenských problémů, a 
tvoří tak přechod k příštímu 
rámcovému programu 
Horizon2020. Některé další 
specifické výzvy budou 
následovat na podzim. 
Tiskové prohlášení v jazyce 
českém je zde. Přehled 
všech výzev naleznete na 
Portálu Evropské komise 
(Participant Portal) zde. 
 
 
 
 

 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/use-of-resources-quick-info_1336648328.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/faq
http://fp7.cz/cz/detail-akce/eventid-7900/
http://rikoc.upce.cz/documents/vykladovyslovnik_7RP.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/752&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=gvRKP78hJJsx4nsG5lCLC47WVhvqmK00Jz87nNP7jQpLJn6jp2Nv!-595117945
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