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1. Workshop pro žadatele o ERC granty
Technologické centrum AV ČR spolu s Univerzitou Karlovou organizuje workshop pro
žadatele o granty Evropské výzkumné rady - ERC Starting/Consolidator (případně Advanced)
granty. Workshop se bude konat ve dnech 20. – 21. května 2019 v prostorách Univerzity
Karlovy (Karolinum). Registrace je možná na emailu dvorakova@tc.cz.
ERC granty jsou jedním z pilířů programu Horizont 2020 a spadají do podprogramu
Vynikající věda. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří
hodlají předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC.
Workshop je určen pro žadatele, kteří mají již rozpracovanou žádost pro podání návrhu
projektu ve výzvách v roce 2020. Pro účely workshopu je požadováno od účastníků zaslání
životopisu, seznamu dosažených výsledků a abstraktu návrhu projektu podle instrukcí
v Pokynech pro žadatele o Starting a Consolidator granty, povinností je použít vzory pro
Starting, Consolidator a Advanced granty. Zaslání podkladů je možné do 2. května 2019.
Více informací naleznete zde.
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2. Seminář Finanční aspekty projektu Horizont 2020 na ČZU
Oddělení pro strategii ČZU spolu s Technologickým centrem AV ČR organizují seminář
zaměřený na Finanční aspekty projektů Horizont 2020.
Seminář bude určen řešitelům současných a nadcházejících projektů Horizont 2020, ale
také výzkumníkům, kteří se chystají podávat návrhy projektů do programu Horizont 2020
v následujícím roce.
Cílem semináře je představit základní finanční pravidla v projektech Horizont 2020 a
jejich finanční reporting vůči Evropské komisi, dále seznámit posluchače se zkušenostmi této
problematiky na VŠCHT a jak nastavit osobní náklady v projektech na ČZU.
Finanční aspekty projektů Horizont 2020
Datum konání: 17. dubna 2019, od 9,00 do 12,00 hodin
Místo konání: ČZU v Praze, Rektorát, 5. patro, Zasedací místnost č. 511
Přednášející: Ing. Aneta Hlavsová (Technologické centrum AV ČR)
Ing. Lenka Chvojková, Ph.D. (Technologické centrum AV ČR)
Ing. Hana Štěpánková (VŠCHT)
Mgr. Josef Beránek (ČZU)
PROGRAM
8,45 – 9,00
9,00 – 10,15

Registrace
Základní finanční pravidla projektu (jak sestavit rozpočet v návrhu
projektu, základní rozpočtové kategorie – osobní náklady a jejich
výpočet a nastavení, ostatní přímé náklady – odpisy, služby,
cestovné, subdodávky)
10,15 – 10,30
Coffee break
10,30 – 11,15
Finanční reporting v projektu (platby v projektu – zálohová platba a
další průběžné platby, dokladování uskutečněných nákladů)
11,15 – 11,30
Zkušenosti z praxe s finančním reportingem a nastavením osobních
nákladů na VŠCHT
11,30 – 11,45
Nastavení osobních nákladů v projektu H2020 na ČZU
11,45 – 12,00
Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzhledem ke kapacitě konferenční místnosti probíhá registrace do 15. dubna 2019
emailem na adresu jiranova@rektorat.czu.cz. Registrace Vám bude následně potvrzena.
Seminář je konán v rámci projektu LTI17011 - Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life
Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II a CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném
prostoru (zadavatel: MŠMT).
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3. Mezinárodní projekty
1. Partnerská burza pro oblast ICT
Dne 5. června 2019 pořádá Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO)
ve spolupráci s Litevskou styčnou kanceláří pro vědu a výzkum (LINO) v Bruselu partnerskou
burzu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem burzy je shromáždit
potenciální konsorciální partnery zabývající se vybranými tematickými výzvami na rok 2020
pracovního programu Horizont 2020 v ICT.
Kancelář CZELO nyní oslovuje české subjekty, kteří uvažují o zapojení do některé
z výzev. V současnosti probíhá výběr konkrétních nejvýše 5 tematických výzev z pracovního
programu ICT 2018 - 2020. Výzva k vyjádření zájmu je otevřena do 29. 3. 2019, další informace
a podrobný program akce je k dispozici zde.

2. Česko-německá konference o nanotechnologiích a pokročilých materiálech
VUT v Brně a CEITEC pořádají dne 16. května 2019 konferenci, která bude zaměřena
na dialog mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblastech pokročilých nanotechnologií,
ultralehkých funkčních materiálů, Mobility 4.0 a Průmyslu 4.0 a výzkumných infrastruktur.
Registrace je možná do 10. dubna 2019. Detailní informace naleznete zde.

3. Informační den a partnerská burza pro Společenskou výzvu 2 programu Horizont 2020
Evropská komise v Bruselu pořádá ve dnech 3. – 4. července 2019 Informační den a
partnerskou burzu BioHorizon v rámci Společenské výzvy 2: Potravinové zabezpečení,
udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika v programu Horizont 2020.
Cílem partnerské burzy bude navázání partnerství pro společné projekty do výzev
H2020-SC2 a KET biotech pro rok 2020. Tyto výzvy budou otevřeny v říjnu 2019, pracovní
program s tématy bude ale zveřejněn již v červnu 2019. Detailní informace k partnerské burze
naleznete zde.

4. Konference European Bioeconomy Scene 2019
8. – 10. července 2019 se bude konat konference European Bioeconomy Scene 2019
v Helsinkách. Cílem konference je napomoci implementaci evropských politik a iniciativ,
především v roce 2018 aktualizované Evropské strategie pro bioekonomiku: “A sustainable
Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the
environment” a balíček "Cirkulární ekonomika". Více informací naleznete zde.
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5. Nové brožury EIP-AGRI
Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) vydalo tři nové brožury
zahrnující přehled inovativních projektů a operačních skupiny a analýzu potřeb výzkumu
identifikovaných praxí a shromážděných během akcí EIP-AGRI.
Brožury jsou ke stažení zde:
Innovation in short food supply chains
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-innovation-shortfood-supply (informace o řadě operačních skupin a inovativních projektů, které ilustrují
úspěšné způsoby, jak přinést inovace a spolupráci do krátkých potravinových řetězců)
Innovative projects catalogue
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-innovative-projects-catalogue
(katalog inovativních projektů obsahující informace o 200 operačních skupinách a dalších
inovativních projektech, které byly prezentovány na akcích EIP-AGRI od dubna 2016 do února
2019)
Research needs from practice 2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-report-research-needspractice-2019 (analýza potřeb výzkumu identifikovaných praxí a shromážděných během
workshopů, seminářů a dalších aktivit EIP-AGRI. Zpráva shrnuje období od 15. listopadu 2017
do 14. listopadu 2018)
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