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1. Nové výzvy MŠMT - zaměření na mezinárodní projekty
I. Výzva v programu Inter-excellence, Inter-action Česká republika – Indie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v březnu vyhlásilo novou výzvu v programu
Inter-excellence v podprogramu Inter-action pro podávání projektů mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Do této soutěže budou
přijímány návrhy společných česko-indických projektů základního a aplikovaného výzkumu se
zaměřením do těchto vědních oblastí:
 informační a komunikační technologie;
 přírodní vědy a biotechnologie;
 nové materiály a nanotechnologie;
 lékařské vědy (vč. farmaceutických věd) a bezpečnost potravin;
 klimatické změny, životní prostředí a energetika
Návrhy projektů lze podávat do 31. 7. 2019, termín pro ČZU je stanoven na 29. 7. 2019
(do 16,00 hodin). Více informací naleznete na webu ČZU, intranetu v sekci Věda, výzkum a
projekty a webu výzvy.
II. Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů (doba řešení
2020 – 2021)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v měsíci dubnu novou výzvu
v programu Mobility pro podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů
s dobou řešení 2020 - 2021. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce
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mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou
podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů
ze všech vědních oblastí základního výzkumu. Podpora spočívá ve financování cestovních a
pobytových nákladů výzkumných pracovníků. Návrhy projektů lze podávat do 31. 5. 2019. Více
informací naleznete na webu ČZU, intranetu v sekci Věda, výzkum a projekty a webu výzvy.
III. Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů (doba řešení
2020 – 2021)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále vyhlásilo novou výzvu v programu
Mobility pro podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou
řešení 2020 - 2021. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi
institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální
podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na
řešení mezinárodních projektů ze všech vědních oblastí základního výzkumu. Podpora spočívá
ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků. Návrhy projektů lze
podávat do 18. 6. 2019. Více informací naleznete na webu ČZU, intranetu v sekci Věda, výzkum
a projekty a webu výzvy.
2. Registrace na partnerskou burzu H2020 - SC 2 Termín zaslání prezentací je dnes!
Partnerská burza pro společenskou výzvu 2 v programu Horizont 2020 – Potravinové
zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika. Burza se koná 3. 7. 2019
v Bruselu s cílem napomoci vytváření konsorcií pro výzvy v H2020 - SC2 a KET- biotech.
Následující den organizuje Evropská komise Informační den k této výzvě.
Partnerské burzy se mohou účastnit výzkumníci, podnikatelé a další stakeholdeři, kteří
mají v plánu se zapojit do mezinárodních konsorcií s cílem podání projektu v programu
Horizont 2020 v lednu 2020. Je možné představit tzv. 5 minutovou flash prezentaci o svém
projektovém nápadu, která má oslovit potenciální projektové partnery. Termín pro zasílání
prezentací je do 14. května, prezentace budou následně selektovány.
Registrace na partnerskou burzu je možná do 9. června 2019. Účast na obou akcích je
bez poplatku. Více informací zde: https://foodbrokerage2019.b2match.io/. V případě dotazů
se prosím obracejte na Ing. Naďu Koníčkovou: Konickova@tc.cz. Další informace o registraci,
která bude otevřena v průběhu května, naleznete zde.

3. Pozvánka na Sektorový seminář – fondy vnější spolupráce
Stálá zastoupení členských států při EU pořádají ve spolupráci s podnikatelskými
reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu seminář, termín: 20. 6. 2019, Brusel.
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Cílem semináře bude seznámení se s fungováním fondů vnější spolupráce (např.
Nástroj předvstupní pomoci - IPA III, Nástroj evropského sousedství – ENI, Evropský rozvojový
fond – EDF, Nástroj pro rozvojovou spolupráci - DCI) a účastníkům tak pomoct s navázáním
kontaktů se zástupci evropských institucí a partnerských firem. Seminář je určený firmám (ale
mohou se účastnit i univerzity) se zájmem o fondy vnější spolupráce, veřejné zakázky a
rozvojovou spolupráci ve třetích zemích financované z rozpočtu EU.
Projekty vnější spolupráce EU se zaměřují na desítky různých oblastí – od energetiky
(vč. jaderné), dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po
podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví,
školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné
správy atd.
Více informací o sektorových seminářích naleznete v přiložených souborech a na
odkazech: http://www.sectorseminars.eu/
https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/sektorovy_seminar_stav
ajici_a_budouci.html. Registrace na výše uvedeném odkazu do 14. května!

4. Seminář Marie Sklodowska Curie Actions - Individual Fellowships – připomenutí!
Jak již bylo oznámeno dne 26. 4. 2019, seminář se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2019
od 14. hodin na ČZU v Praze. Budou představeny granty MSCA - Individual Fellowships, které
jsou jedním z pilířů Vynikající věda, programu Horizont 2020 pro mobility vědeckých
pracovníků. Proběhne seznámení se základními principy a hovořit se bude o dalších
možnostech podpory neúspěšných projektů. Na co si dát pozor při psaní žádosti, co hraje roli
při jejím hodnocení a jak neztratit cenné body, bude prezentovat RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
z Fyziologického ústavu AV ČR, hodnotitelka MSCA projektů a místopředsedkyně hodnotících
panelů MSCA IF a ITN.
Registrace byla vyhlášena do 14. 5. 2019 na email: jiranova@rektorat.czu.cz.
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Permanent Representation of France to the European Union

Permanent Representation of Spain to the EU
Embassy of Spain - Economic & Commercial Office
ICEX Spain Trade and Investment

Private sector participation modes in EU External Action implementation
and their evolution
DRAFT

Hotel Marriott Brussels Grand Place
Rue Auguste Orts 3-7, 1000 Brussels

20 June 2019
Moderator: Carlos CORTS, EU Affairs Manager Schuman Associates
8:30 – 9:00

Registration & Welcome Coffee

09:00 – 09:20

Introductory session
Carlos CORTS, EU Affairs Manager Schuman Associates

09:20 – 09:40

Opening Session: Present and future of the EU External Action
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)
European Commission Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)

09:40 – 10:00

Implementation of the EU External Action budget in Subsaharan Africa, Asia and Latin America: methods and
partners
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)

10:00 – 10:20

Implementation of the EU External Action budget in Neighbourhood and Enlargement countries: methods and
partners
European Commission Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)

10:20 – 10:35

Role of the European Union Delegations

10:35 – 10:55

Procurement and Grants for European Union external actions - A PRActical Guide (PRAG)
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)

10:55 – 11:10

Questions & Answers

11:10 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 11:50

How to work with the European Investment Bank in third countries

11:50 – 12:05

NGOs acting as contracting authorities

12:05 – 12:50

Discussion panel of Member States Development Agencies and Financing Institutions
Moderator: Name and company

12:50 – 13:05

Questions & Answers

13:05 – 14:30

Lunch

14:30 – 17:30

Bilateral meetings between participating companies.
6 info desks for individual questions:
Development agencies and International Financing Institutions
Information desk on procedural issues (PRAG) operated by DG DEVCO

Other national institutions co‐organizing the event:
Permanent Representation of Austria to the EU – Wirtschaftskammer Österreich
Belgian Foreign Trade Agency
Croatian Chamber of Economy
Permanent Representation of Cyprus to the European Union
Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union / Czech Trade / CEBRE
Permanent Representation of Denmark to the European Union
Permanent Representation of Estonia to the European Union
Germany Trade and Invest GmbH ‐ GTAI/Association of German Chambers of Industry & Commerce ‐ DIHK
Permanent Representation of Greece to the European Union / Embassy of Greece in Brussels – Office for Economic & Commercial Affairs
Permanent Representation of Hungary to the European Union/Embassy of Hungary to Belgium ‐ Office of Economic Affairs/Hungarian Chamber of Commerce
and Industry
Enterprise Ireland ‐ The Irish Trade and Technology Board
Permanent Representation of Italy to the European Union / Italian Trade Agency
Permanent Representation of the Republic of Latvia to the European Union
Permanent Representation of Lithuania to the European Union/Lithuanian Business Representation
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union/Ministerie van Economische Zaken
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union
Permanent Representation of Portugal to the European Union / AICEP Portugal Global
Permanent Representation of Romania to the European Union
Permanent Representation of the Slovak Republic to the European Union / Embassy of the Slovak Republic
Permanent Representation of the Republic pf Slovenia to the European Union
Permanent Representation of Sweden to the European Union / Swedish Trade and Invest Council
Permanent Representation of the United Kingdom to the European Union

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii,
a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU/CzechTrade

si Vás dovolují pozvat na seminář
„Stávající a budoucí formy zapojení privátního sektoru do
fondů vnější spolupráce“
dne 20. června 2019 v hotelu Marriott Grande Place v Bruselu
Seminář je organizován stálými zastoupeními členských států při EU společně
podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu.

s



je určen konzultačním společnostem, asociacím, firmám a dalším subjektům se
zájmem o realizaci projektů ve třetích zemích.



nabízí možnost seznámit se s aktuálními programy zahraniční spolupráce, kterou
poskytuje EU kandidátským a sousedním zemím a zemím v Subsaharské Africe, Asii,
Latinské Americe, a s pravidly účasti v tendrech a grantových výzvách,



představuje jedinečnou příležitost navázat v rámci B2B setkání kontakty se subjekty
z ostatních členských států a vytvořit konsorcia pro budoucí spolupráci,



umožňuje obrátit se s dotazy přímo na místě na experty Evropské komise a Evropské
investiční banky a další účastníky semináře.
Program naleznete a registrovat se můžete na webových stránkách:
www.sectorseminars.eu
Termín pro registraci je 14. 05. 2019
Účastnický poplatek činí 175 EUR
SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY SE NA SETKÁNÍ S VÁMI TĚŠÍ
A V AŠE DOTAZY JSOU PŘIPR AVENI ZODPOVĚDĚT:
Michal Klučka, Stálé zastoupení ČR při EU, tel: +32 2 2139 213, e-mail: michal_klucka@mzv.cz
Alena Mastantuono, CEBRE/CzechTrade, tel: +32 2 5020 766, e-mail: brussels@cebre.cz

