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Dokumenty a informace
Evropská komise zveřejnila návrhy pracovních
programů H2020
Pracovní program je v H2020 závaznou směrnicí pro obsahové
zaměření návrhů projektů na dvouleté období. Popisuje tematické
priority, očekávané dopady projektů, podrobná témata, termíny a
rozpočty výzev, specifické podmínky účasti a postupy hodnocení
návrhů projektů. Evropská komise postupně zveřejňuje návrhy
pracovních programů nového rámcového programu pro
výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020). Tyto návrhy by měly
seznámit potenciální účastníky s hlavními obrysy pracovních
programů pro roky 2014 – 2015. Postupně zveřejňované návrhy
jsou však pouze předběžnými dokumenty, které ještě nebyly
Komisí schváleny Návrhy pracovních programů naleznete zde.

Jmenování expertních skupin pro Horizont 2020
Evropská komise jmenovala členy expertních poradních skupin
pro Horizont 2020. 15 poradních skupin představuje poradní
orgán Evropské komise v záležitostech příprav pracovních
programů pro Horizont 2020. Z více než 15 000 přihlášek bylo
vybráno na 400 expertů pro jednotlivé skupiny (počet členů v
každé skupině je v rozmezí 20-30). Přehled členů jednotlivých
skupin bude postupně zveřejňován tak, jak budou přicházet
Evropské komisi potvrzení ze strany expertů o přijetí role člena
poradní skupiny. Více informací naleznete na stránce zde.

2014 - Rok vědy EU – Rusko
Rok 2014 byl vyhlášen rokem spolupráce mezi EU a Ruskem v
oblasti vědy a výzkumu. Slavnostně bude v Moskvě zahájen ve
dnech 25. – 27. listopadu 2013. Zahájení proběhne za
přítomnosti řady předních osobnosti EU a Ruska, konat se bude
strategická konference k budoucí spolupráci či oficiální zahájení
aktivit ERA-Netu EU – Rusko (EU-Russian ERA-Net).

Aktuální
výzvy
Aktualizace Portálu
pro účastníky
(Participant Portal)
V návaznosti na novou
generaci unijních
programů (2014-2020)
zmodernizovalo
Generální ředitelství EK
pro výzkum a inovaci ve
spolupráci s dalšími
relevantními ředitelstvími
server

Participant Portal,
na kterém budou
zveřejňovány všechny
výzvy programů
Horizont 2020, COSME
a dalších programů a
iniciativ.
Další sekcí portálu je
návod, jak se zapojit,
následuje samostatná
sekce pro experty a
sekce s odkazy na
podpůrné služby
(Helpdesk, NCPs, EEN
atp.).

