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Akce a tipy
TRÉNINKOVÉ KURZY EUROPA MEDIA K HORIZONTU 2020
Společnost Europa Media, odborník ve školení na programy EU,
pořádá sérii dvoudenních tréninkových kurzů na téma „EU
Research and Innovation, Project Management and Financial
Reporting“ s výhledem na Horizont 2020. Termíny a lokace kurzů
jsou následující:
26. - 27. září v Madridu,
24. - 25. října v Bruselu a
12. – 13. prosince ve Vídni.
Bližší informace k nabídce jsou k dispozici zde.
KONFERENCE H2020-TEERA 2013
Pravidelná podzimní konference o evropském výzkumu
organizovaná TC AV ČR, tentokrát s názvem The EU HORIZON
2020 Programme and Teaming for Excellence in the
European Research Area 2013 (H2020-TEERA 2013),
se bude konat ve dnech
17. a 18. října 2013 v Praze v hotelu Diplomat.
Jednacími jazyky budou čeština, angličtina a němčina, tlumočení
bude zajištěno pouze první den. Účast na konferenci je bez
poplatku. Na webových stránkách konference najdete další
potřebné informace včetně programu.
.

Dokumenty a informace

Rozpočet programu Horizont 2020 schválen
Evropský parlament a Rada ministrů v červenci odsouhlasily
jak výdaje na program Horizont 2020 ve výši 70 miliard
EUR, tak i celkový rozpočet EU, takže program Horizont 2020
může být zahájen podle plánu začátkem roku 2014. Schválení
dohody vyžadovalo mnoho kompromisů, zejména následující:
• částka 2,8 mld. € bude vyhrazena na nový nástroj na
podporu malých a středních podniků;
• částka 0,7 mld. € bude určena na opatření, která mají
zvýšit účast nových členských zemí v H2020;
• režijní náklady budou omezeny maximální výší 25 %
přímých nákladů, tzn. nebudou uplatňovány skutečné
režijní náklady;
• doba do udělení grantu (time to grant) se sníží na 8 měsíců

Aktuální
výzvy
Kompletní Seznam
výzev 7. Rámcového
programu a další
podrobné informace
naleznete na webu
Participant Portal.
Vzhledem k tomu, že se
7.RP již blíží ke svému
závěru, nové výzvy již
nejsou vypisovány.

Veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a
inovacích VES14
Zadávací dokumentace
spolu s dalšími
dokumenty k
vyhlašované veřejné
soutěži ve VaVaI je
dostupná vždy na
webových stránkách
příslušného programu:
COST CZ (LD)
EUPRO II (LE)
EUREKA CZ (LF)
INGO II (LG)
KONTAKT II (LH)
Všechny tyto programy
jsou zaměřeny na
podporu mezinárodní
spolupráce ve VaV.

