
 

Číslo 14 – září 2012 
 

Akce a tipy 
 
Jubilejní desátý ročník konference České dny pro evropský 
výzkum (CZEDER) 
 
Datum: 24.10.2012 - 25.10.2012 
Místo: hotel Diplomat, Praha 
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pořádá letos již desáté České dny 
pro evropský výzkum. Hlavním tématem konference, která se 
uskuteční dne 25. října 2012 v prostorách hotelu DIPLOMAT 
(Evropská 370/15, Praha 6), bude příprava na nový evropský 
rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020.  
Konference bude sestávat ze tří sekcí zaměřených na hlavní 
myšlenky a cíle Horizontu 2020, excelentní vědu a technologii v 
Horizontu 2020 a Evropský inovační a technologický institut (EIT). 
Diskutovány budou iniciativy Evropské komise na podporu účasti v 
rámcových programech EU, možné synergie mezi strukturálními 
fondy a Horizontem 2020, budoucí a vznikající technologie i 
strategie pro zapojení do evropské vědy a výzkumu v různých 
zemích a institucích.  
Program konference je ke stažení zde. 
 
Informační seminář na FCHT- nové výzvy 7.RP- poslední 
příležitost získat část z nabízených 8,1 mld. EUR 
Datum: 26. 9. 2012 – 8.30 až 10.00 
Místo: zasedací místnost děkanátu FCHT 
Členové projektového týmu RIKoC+ podají všem zájemcům 
informace o právě otevřených výzvách a nabídnou pomoc všem, 
kteří by se chtěli zapojit. Zkušený podpůrný tým doprovázel více 
než 15 řešitelských týmů z UPa celým projektovým cyklem 
mezinárodního projektu financovaného ze zdrojů EU. 
 
Dokumenty a informace 
Dohoda EK-NSF o grantech ERC 
Tato nová iniciativa poskytne příležitost začínajícím americkým 
výzkumným pracovníkům připojit se k týmům příjemců grantů ERC 
v Evropě. Dohoda byla podepsána na okraj akce ESOF dne 13. 
července 2012 v Dublinu ředitelem Národní vědecké grantové 
agentury USA Subrou Sureshem a evropskou komisařkou pro 
výzkum, inovace a vědy Máire Geoghegan-Quinnovou za 
přítomnosti předsedkyně ERC Helgou Nowotny. Tiskovou zprávu 
naleznete zde a text dohody 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. 
 
Až do 5.2. 2013 je 
otevřena výzva FP7-KBBE-
2013-7-single-stage. 
Jedná se o poslední výzvu 
v tematické prioritě 
Zemědělství, potraviny, 
biotechnologie v 7.RP. 
 
 

 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/dnyczindd_1346329591.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Press_release_NSF-ERC_agreement_final.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/agreement_EC_NSF.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
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