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Akce a tipy 
 
VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ECHO 
Obsahuje mimo jiné První výroční zprávu Generálního ředitelství EK 
pro výzkum a inovace (DG Research) o hodnocení rámcových 
programů v roce 2011. 
Echo č. 4-5/2012 vyšlo těsně před desátou konferencí České dny 
pro evropský výzkum. Kromě příspěvků o evropském výzkumu je 
jeho součástí souhrnná zpráva o účasti ČR v 7. RP za období leden 
2007 - červen 2012. Echo si můžete stáhnout v přílohách na 
stránkách TC zde. 
 
 
PŘÍPRAVA NA HORIZON 2020 
Dne 13. prosince 2012 se v TC AV ČR uskuteční seminář 
zaměřený na budoucí rámcový program EU Horizont 2020. Po 
úvodní části semináře bude věnován prostor Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu (EIT), a to především 
v souvislosti s vytvářením konsorcií pro nové „inovační továrny“ 
(Knowledge and innovation communities, KICs), které budou 
zaměřeny na interdisciplinární témata Healthy ageing, Food for 
future a Raw materials. Předběžný program najdete zde a 
registrovat se můžete zde.  
Registrace bude otevřena do vyčerpání kapacity, nejdéle však do 
10. prosince 2012. 
 
 
Dokumenty a informace 
 
Novinky ve finančním vykazování Evropské komisi 
 
Od 21. května 2012 došlo ke změně ve finančním vykazování. 
Informace o čerpání zdrojů, která byla dříve součástí vědecké 
zprávy, je nyní začleněna do finančního výkazu (FORM C). 
Cílem této změny je zajistit lepší konzistentnost mezi údaji, které 
jsou uvedeny ve FORM C a jejich popisem ve scientific reportu. 
Podle EK jsou změny v reportování čistě technického rázu a nároky 
na míru detailu se oproti předchozímu režimu nijak neliší. V praxi 
se nicméně požadavky jednotlivých projektových úředníků lišit 
mohou, s ohledem na typ projektu a jeho potenciální rizika. 
Proto je nutná efektivní komunikace mezi projektovým úředníkem a 
koordinátorem projektu a shoda na míře detailu, která bude 
vyžadována při vyplňování informace o čerpání zdrojů. 

Aktuální výzvy 
 
 
Otevřena výzva 
k podávání žádostí o ERC 
Consolidator Grants 
7. 11. 2012 byla otevřena 
výzva pro podávání žádostí 
o ERC Consolidator Grants. 
Ty se zaměřují na podporu 
nezávislé kariéry 
vynikajících mladých vědců 
ve fázi konsolidace vlastních 
nezávislých výzkumných 
týmů nebo programů. Po 
formální stránce mohou být 
žadateli výzkumní 
pracovníci jakéhokoli věku 
či národnosti, kteří získali 
Ph.D. v rozmezí více než 
7 až 12 let před 
zveřejněním výzvy 
 na podávání projektů. Výše 
finanční podpory může činit 
až 2 mil. € na dobu pěti let. 
Uzávěrka pro všechny 
vědní oblasti je  
21. února 2013. 
 
 
 

 

http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8233/
http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8233/
http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo/rijen-2012
http://www.fp7.cz/dokums_raw/ph131212_1350992609.pdf
http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=horizon_2020
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