EEB-CZ NEWSLETTER 9/2016
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám třetí číslo našeho newsletteru, které obsahuje známý souhrn aktivit platformy EEB-CZ,
aktualit v oblasti legislativy a dotačních titulů, tematických novinek a mobilitních příležitostí, včetně
kalendáře akcí v oboru energeticky efektivních budov.
Máme potvrzené termíny letošních posledních dvou školení. Dne 19. října 2016 se v Praze uskuteční
školení komunikačních dovedností, na kterém Vás zkušená PR manažerka Markéta Kolanová naučí
například jak komunikovat k dosažení stanovených cílů nebo jak vytvořit komunikační strategii pro
projekt.
Cílem druhého školení, konaného 15. listopadu 2016 v Buštěhradu, je prohloubení spolupráce průmyslu
a vědy. Externí agenturou Jaseka s.r.o. vedený workshop se zaměří na poznání vzájemných možností a
potřeb, jeho součástí bude i moderovaná diskuze vědců se zástupci průmyslu a podniků o tom, co je
zajímá a jaká témata by chtěli společně řešit.
V rámci naší účasti v projektu FINERPOL Vás zveme na meziregionální setkání v Praze dne 22. září
2016, jehož tématem je ‘Atraktivita a využití finančních nástrojů pro energetické investice v České
republice‘. Akce se zúčastní zástupci řídících orgánů, ministerstev, konzultantských a poradenských
firem, finančních institucí, akademie, municipalit a developerů.
Za tým EEB-CZ přejeme úspěšný podzim a těšíme se na další setkání.

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
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VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Zúčastnili jsme se národního informačního dne o
grantech ERC
Zástupce Platformy EEB-CZ se zúčastnil národního
informačního dne o grantech Evropské výzkumné
rady (ERC), který organizovalo Technologické
centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
1. září 2016 v budově Akademie věd v Praze 1.
Seminář seznámil potenciální žadatele o granty ERC
s jejich strukturou, s pravidly účasti a s profilem
konkurenceschopných uchazečů o grant. Mezi
řečníky byli také hodnotitelé grantů ERC i úspěšní
řešitelé ERC projektů v České republice, kteří se s
posluchači podělili o své zkušenosti s žádostmi o
grant.
Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEB-CZ již
od úrovně členství BASIC.
Prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách
Technologického centra AV ČR.
Seminář k výzvě na
spolupráce ČR a Norska

podporu

nevýzkumné

Ve čtvrtek 25. srpna 2016 uspořádalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informační
setkání k výzvě pro předkládání návrhů Českonorského výzkumného programu na podporu
nevýzkumných iniciativ. Platforma EEB-CZ se
semináře zúčastnila za účelem podrobného
seznámení se s podmínkami výzvy.
Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEB-CZ již
od úrovně členství BASIC.
Výzva CZ09 podpoří nevýzkumné činnosti, které
posílí vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou
republikou (země příjemce) a Norskem (země
donora) v dané programové oblasti a je otevřena od
18. července 2016 do 4. listopadu 2016 14:00 SEČ
(druhá uzávěrka).





Uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo
účast na studijní a pracovní cestě mezi
českými a norskými subjekty.
Uspořádání akce a/nebo účast na akci –
například
vědeckých
konferencích,
bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo
školeních atd.
Publicitní činnost vztahující se k iniciativě,
bilaterálním akcím, výsledkům dosaženým v
současných
výzkumných
projektech,
Programu a Norským fondům.

Výzva je financovaná z Fondu pro bilaterální
spolupráci na programové úrovni v programové
oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Českonorském výzkumném programu v rámci Finančního
mechanismu Norska 2009-2014.
Zúčastněte se s námi technologické burzy pro
oblast energeticky efektivních budov
Dne 6. října 2016 proběhne v Písku technologická
burza zaměřená na oblast nízkoenergetických a
energeticky efektivních budov. Bude se jednat o
vynikající příležitost pro navázání nových kontaktů
pro spolupráci v oblasti EEB, stejně tak o možnost
získat náměty na praktická řešení konkrétních
vývojových, technologických či obchodních směrů.
Mezi klíčovými obory akce budou zejména: výroba a
ukládání energie z OZE (solární systémy, větrníky,
technologie baterií), ostrovní režimy fungování
budov, řídicí systémy pro inteligentní budovy, čidla a
senzory, nové materiály, elektomobilita, Smart City
řešení a navazující specializace.
Akci pořádá společnost Smart Dialog s.r.o., Centrum
energeticky efektivních
budov
v
Písku
a
Technologické centrum Akademie věd ČR. Přihlásit
se můžete elektronicky přes registrační formulář na
webu Technologického centra akademie věd.

Aktivity podporované programem CZ09:



Příprava společného návrhu projektu, který
bude předložen v programu Horizont 2020.
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Zúčastnili
jsme
letní
školy
Evropského
inovačního a technologického institutu
EIT Digital, jedno ze znalostních a inovačních
společenství
Evropského
inovačního
a
technologického institutu (EIT), pořádá každý rok
sérii letních škol, exkluzivních vzdělávacích akcí,
kterými tematicky doplňuje své běžné magisterské
programy v oblasti digitálních technologií. Zástupce
Platformy EEB-CZ se v červenci zúčastnil školy
pařížského kolokačního centra EIT s názvem „Urban
Life and Mobility“.

Co je Evropský inovační a technologický institut?
Hlavním
posláním
EIT,
který byl
jakožto
samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je
podporovat konkurenceschopnost členských států
propojením
špičkových
institucí
v
oblasti
vysokoškolského vzdělávání, výzkumných středisek
a podniků, za účelem zaměření se na hlavní
současné společenské výzvy. Svého cíle se institut
snaží dosáhnout prostřednictvím znalostních a
inovačních společenství (KICs), které rozvíjí
originální koncept partnerství mezi veřejným a
soukromým sektorem. V současné době funguje
celkem pět těchto společenství, která dohromady
sdružují více než 800 institucí:




Diskuze k inovativním business modelům, Paříž, 18.7.16

Letní školy EIT Digital nabízejí studentům možnost
setkat se s vědci a podnikateli, seznámit se s
nejnovějšími trendy v daném oboru a v praxi si
vyzkoušet „learning-by-doing approach“. Hlavním
cílem těchto aktivit je podpořit studenty v rozvíjení
vlastní
podnikatelské
činnosti
a
zakládání
inovativních start-up společností, které budou
prostředkem transferu moderních technologií z
laboratoří na trh.




Climate-KIC: zabývající
změn klimatu;

se

zmírňováním

EIT Digital: zabývající se informačními a
komunikačními technologiemi;
KIC InnoEnergy: zabývající se udržitelnou
energetikou;
EIT Health: zabývající se zdravým životním
stylem a aktivním stárnutím;
EIT Raw Materials: zabývající se udržitelnou
těžbou, zpracování a recyklací materiálů.

Více o EIT naleznete na oficiálních stránkách.

V rámci letní školy „Urban Life and Mobility“ proběhla
řada přednášek a workshopů, které se vždy
tematicky dotýkaly problematiky chytrých měst mobility, spolupráce občanů a veřejné správy,
urbanismu, sběru dat nebo hospodářství. Vedle
technologií používaných k řešení těchto potřeb, letní
škola řešila i související společenské otázky, včetně
spolupráce samotných obyvatel a návštěvníků měst,
nových trendů v mobilitě, posílení postavení občana
vůči veřejné správě, budování důvěry k IKT a dalšími.
Kompletní zprávu z akce si můžete stáhnout již od
úrovně členství BASIC.
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AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
Čína i USA přijaly pařížskou dohodu o klimatu
Čína i Spojené státy oznámily přijetí mezinárodní
klimatické dohody z Paříže. Generální tajemník OSN
Pan Ki-mun následně uvedl, že do New Yorku svolá
světové představitele, aby dokument slavnostně
přijali. Cílem dohody je zpomalení oteplování planety.
Čína i USA jsou globálně největší producenti oxidu
uhličitého.
Dohodu už před Čínou a USA podepsalo 23 zemí,
jejichž souhrnný podíl na emisích je ale jen zhruba
1,1 procenta. Čína je největším producentem oxidu
uhličitého na světě. Druhé místo patří Spojeným
státům. Obě země mají na svědomí 38 procent lidmi
produkovaného oxidu uhličitého.
Smlouva se ovšem stane závaznou až ve chvíli, kdy
ji přijme 55 zemí, které produkují většinu
skleníkových plynů. Pan Ki-mun ale očekává, že k ní
do konce roku přistoupí dostatek států, aby se mohla
stát závaznou. Zároveň ocenil USA i Čínu, že se
spojily, aby dosáhly cíle, který je možné pokořit jen
společnými silami.
Dohoda nemá závazné termíny
Základním cílem pařížské dohody je udržet
zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a
co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně. Text
rovněž vyzývá státy, aby usilovaly o co nejrychlejší
globální snížení emisí skleníkových plynů.
Zatímco většina státníků považuje dokument za silný,
kritici mu vyčítají třeba to, že nestanoví pevné a
závazné termíny pro omezování emisí. Někteří vědci
pak tvrdí, že slíbené závazky jednotlivých zemí ke
zmíněnému teplotnímu cíli nepostačí.
Tendr: Chytré továrny v
státech EU

nových

členských

Evropská komise spustila strategii na podporu
digitální transformace evropského průmyslového
sektoru. Cílem aktivit je, aby průmyslový sektor přijal
koncept chytrých továren a s ním spojené digitální
technologie, jako jsou kyber-fyzické systémy (CyberPhysical-Systems, CPS), internet věcí (Internet of
Things, IoT), průmyslovou robotiku, 3D tisk a další.

Digitální technologie jsou sice ve velké míře
používány v hi-tech průmyslu, ostatní průmyslová
odvětví (a zejména MSP) zaostávají. Evropská
komise chce zajistit, aby všechna průmyslová odvětví
využívala výhod digitálních inovací, a za tímto
účelem chce investovat 500 milionů eur doDigitálních
inovačních center (Digital Innovation hubs, DIHs).
Jádrem každého DIH bude odpovědné centrum
(Competence Centre, CC), které bude součástí
technické univerzity nebo výzkumného centra a které
poskytne MSP přístup k vybavení, které mu umožní
vyzkoušet si a otestovat inovativní digitální
technologie a poskytne mu poradenství ohledně
možností financování a školení pracovníků.
Cílem vyhlášeného tendru je získat jasná politická
doporučení jak založit DIH v nových členských
státech (EU13). Úkolem smluvního partnera bude
realizovat řadu aktivit cílených na založení alespoň
třiceti regionálních DIH v evropských regionech
alespoň osmi nových členských států, a připravit
politická doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných regionech.
Zájemci mohou předkládat žádosti do 14. října 2016.
Podrobné informace o tendru naleznete na stránkách
České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Přípravy na příští rámcový program EU: veřejná
konzultace k prioritám Evropy v oblasti vědy a
výzkumu CIMULACT
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci na
téma současných priorit vědy a výzkumu, do které
chce zapojit kromě odborníků i co nejširší veřejnost.
Zájemci se mohou zúčastnit od 25. srpna do 3. října
2016.
Kromě určení klíčových oblastí pro tvorbu dalších
podpůrných programů chce Evropská komise srze
konzultaci
rozpoutat
dialog
mezi
občany,
stakeholdery, vědci i politiky.
V rámci konzultace si každý účastník vybere dvě
společenské potřeby z nabídnutého seznamu témat,

ke kterým vyjádří svůj názor. Návrhy témat
společenských potřeb byly formulovány občany,
experty a dalšími klíčovými aktéry z různých oblastí.
Získejte více informací a přístup k online dotazníku.
Další probíhající veřejné konzultace
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace
sestavila seznam právě probíhajících veřejných
konzultací z oblasti vědy a výzkumu, v rámci kterých
můžete vyjádřit svůj názor k připravovaným i
stávajícím programům a legislativě Evropské unie.
Seznam naleznete na webu CZELO.
Výzva v programu Inter-Excellence: staňte se
hodnotitelem projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT)
vydalo
plné
znění
programu InterExcellence, který podpoří účast českých institucí v
mezinárodních vědeckých strukturách. Zároveň
vydalo související výzvu k předkládání žádostí o
zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů
projektů přijatých v rámci tohoto programu.
Program Inter-Excellence je orientován na podporu
iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji a integraci České republiky do
evropských i světových výzkumných struktur.
Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech
evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se
zeměmi mimo Evropskou unii.
Program v plné míře nahradí programy mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované
MŠMT (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA
CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST),
jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017.
Plné znění podmínek programu naleznete na
stránkách MŠMT, stejně tak i výzvu k předkládání
návrhů pro zařazení expertů pro hodnocení návrhů
včetně podmínek účasti.
Horizont 2020 nabídne
výzkumným datům

otevřený

přístup

k

Aktualizovaný pracovní program Horizontu 2020 pro
rok 2017 přinese zásadní novinku spočívající
v zavedení povinnosti otevřeně a bezplatně
zpřístupňovat výzkumná data vytvořená ve všech
projektech Horizontu 2020, tj. již ne pouze ve
vybraných pilotních projektech.

Open data, ilustrační foto.

Tato povinnost se bude týkat všech projektů vzešlých
z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016; výjimkou
jsou instrumenty, v nichž ke generování výzkumných
dat nedochází (např. SME Instrument fáze 1, Cofund,
ERC Proof of Concept, ERA-Nety, u nichž nedochází
k vytváření výzkumných dat).
Smyslem této změny je umožnit komukoliv bezplatně
získat, vytěžovat, použít, reprodukovat a šířit
výzkumná data vytvořená v projektech Horizontu
2020; jde zejména o výzkumná data sloužící jako
podklad pro recenzované vědecké publikace. Nadále
je umožněno se z této povinnosti vyvázat, podmínkou
ale je odůvodnit svůj záměr v projektu vytvořená
výzkumná data nezpřístupnit.
Detaily k této změně jsou uvedeny na stránkách 1617 a stránce 39. Informace převzaty od
Technologického centra AV ČR.
Výzva Bavorsko-české vysokoškolské agentury finanční podpora vědecké spolupráce Česka a
Bavorska
V rámci programu Česko-bavorská výzkumná
konsorcia byla vyhlášena výzva, jejímž cílem je
podpora spolupráce v oblasti výzkumu mezi Českou
republikou a Bavorskem v rámci tematických
výzkumných konsorcií, jež sdružují více partnerských
zařízení v každé z obou zemí. Uzávěrka pro první
stupeň podání žádostí je 14. října 2016.
Finanční podpora bude poskytnuta výhradně v
následujících třech tematických oblastech: českobavorské vztahy; chemie a vědy o materiálech;
digitalizace.
Doba trvání programu podpory bude 2017 – 2020, na
toto období bude ročně k dispozici celkem 500 000
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eur, jež mají být rozdělena předběžně mezi cca tři
výzkumná konsorcia. Doba trvání podpory jednoho
výzkumného konsorcia se může pohybovat mezi
jedním až čtyřmi roky.
Výběrová kritéria
Při výběru se bude přihlížet ke koncepci, předmětu a
cíli výzkumného projektu, k jeho praktickému a
společenskému významu, originalitě a očekáváné
udržitelnosti výsledků, k níž patří také vhodné
prezentování výsledků, zejména prostřednictvím
vědeckých publikací. Výzkumná konsorcia se budou
věnovat komplexním otázkám, jež souvisejí s jednou
z
uvedených
tematických
oblastí.
Činnost
výzkumného konsorcia se může skládat z několika
dílčích projektů a může probíhat i mezioborově.
Zapojení mladých vědců do projektu bude
považováno za výhodu, neboť se tak vytváří základ
pro budoucí česko-bavorské výzkumné projekty a
posiluje vliv na přeshraniční spolupráci. Jedná se
zejména o doktorandy a absolventy doktorských
studijních programů, do projektové spolupráce však
lze vhodným způsobem integrovat také studenty
bakalářských a magisterských oborů.
Kompletní výzvu naleznete na stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Je otevřena 22. výzva sítě Cornet pro projekty
mezinárodního kolektivního výzkumu
Výzva sítě národních programů výzkumu a vývoje
koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství
a technologií – Cornet - je určena pro sdružení
malých a středních podniků. Podporovány jsou
partnerské projekty z minimálně dvou participujících
zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze
společných potřeb malých a středních podniků.
Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z
následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká
republika, Belgie, Polsko, a jejich příjem bude
uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

klastry – kolektivní výzkum Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která
má být vyhlášena v září 2016.
Více informací o výzvě na stránkách sítě Cornet.
Aktualizace pracovního
Horizontu 2020

programu

ENERGY

Dne 25. července 2016 byl aktualizován pracovní
program 2016 – 2017 rámcového programu Horizont
2020, část „Secure, Clean and Efficient Energy“, a
rovněž část „Cross-cutting activities“, kde se k
energetice vztahuje kapitola Smart Cities and
Communities.
Příkladem aktualizací je změna projektů z
jednokolových na dvoukolové u výzev LCE-06, 07 a
31 – 2017 (str. 139 dokumentu), včetně posunutí
uzávěrky. Podívejte se na kompletní pracovní
program ENERGY a pracovní program Cross-cutting
activities.
Aktualizace pracovního programu MSCA na rok 2017
Evropská komise dále zveřejnila aktualizovaný
pracovní program Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA) na
rok
2017, do kterého byly
zakomponovány mimo jiné dvě zásadnější změny.
U vědecko-výzkumných pobytů ve třetích zemích
(Global Fellowship) je nyní možné, aby i organizace
ve třetí zemi s výzkumným pracovníkem uzavřela
pracovní smlouvu, což zjednodušuje zajištění
adekvátního zdravotního a sociálního pojištění.
Zároveň je v elektronickém systému pro podávání
návrhů projektu automaticky nastavena účast v
otevřeném přístupu k datům (open research data),
pokud účastník explicitně nezvolí možnost neúčastnit
se (opt-out).
Zde najdete kompletní aktualizovaný program MSCA.

Podání společného projektu do sítě Cornet se
zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost
financování projektu z příslušných programů
národních/regionálních
poskytovatelů
dotace.
Partnerem
projektu
za
Českou
republiku
je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování
projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno
podáním projektu do výzvy programu Spolupráce –
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EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Výzva KIC InnoEnergy ke vzdělávání v udržitelné
energetice
Znalostní a inovační společenství Evropského
inovačního
a
technologického
institutu
KIC
InnoEnergy zveřejnilo výzvu k přípravě projektových
žádostí MOOCs (Massive Open Online Courses) v
oblasti udržitelné energetiky s cílem poskytnout
zájemcům účinné celoživotní vzdělávání.





Patents, patentability, and patent infringement
(zahájení dne 31. 10. 2016)
Competitive
intelligence
and
scouting (zahájení dne 17. 1. 2017)

technology

IP commercialisation (zahájení dne 14. 3. 2017)

CIEEP je zvláště určen podnikům a jednotlivcům
vyvíjejícím nové technologie v oblasti energetiky či v
sektoru biotech. Účastníci získají informace o tom,
jak co nejlépe zužitkovat výstupy vědeckovýzkumných projektů, jak ochránit duševní vlastnictví
a jak co nejúčinněji využít stávající patenty.
Celý kurz potrvá šest týdnů (cca dvě až tři hodiny
týdně). Cena za jeden kurz je 99 eur, při platbě za
všechny tři kurzy najednou platí snížená cena 250
eur.
Přihlásit se můžete do 31. října 2016.
Zúčastněte se matchmaking meetingů v rámci
FOR ARCH 2016

Udržitelná energetika, ilustrační foto.

Do přípravy se může zapojit jakýkoliv subjekt (vysoká
škola, výzkumný ústav či podnik) s nápadem na
kvalitní vzdělávací produkt či službu, který potřebuje
dodatečné finanční prostředky a partnery. Nejde
přitom pouze o kurzy online, zahrnuty mohou být i
produkty a sužby dané instituce či společnosti, nebo
kombinace tradiční výuky s virtuálními lekcemi.
Zájemci mohou zasílat své návrhy do 6. října 2016.
Další informace naleznete na stránkách KIC
InnoEnergy.
MOOC: Online kurz EIT k duševnímu vlastnictví a
patentům
Znalostní a inovační společenství Evropského
inovačního a technologického institutu EIT KIC
InnoEnergy připravilo nový online vzdělávací kurz
(Massive Open Online Course, MOOC) zaměřený na
problematiku duševního vlastnictví a patentů.
MOOC nazvaný „Competitive Intelligence of Effective
Exploitation of Patents“ (CIEEP) byl připraven ve
spolupráci s předními školiteli tří subjektů: ZBM
Patents & Trademarks, IALE Tecnología a Universitat
Politècnica de Catalunya a skládá se ze tří
oddělených kurzů:

V rámci veletrhu FOR ARCH 2016, který se
uskuteční ve dnech 20. až 24. září v pražských
Letňanech, proběhne také již čtvrtý ročník
dvoustranných obchodních jednáníMatchmaking
Business Meetings, zacílený na zájemce z řad firem,
nákupčích a odborníků z oblasti stavebnictví. Pro ty
bude akce příležitostí získat nové kontakty na
evropském trhu a navázat partnerství se
zahraničními i českými společnostmi.
Naplánovaná jednání se uskuteční v Kongresovém
sále ve Vstupní hale II letňanského areálu a bude jim
vyhrazen celý čtvrtek 22. září, přičemž jednotlivé
schůzky potrvají přibližně 20 minut. Přihlášku, za
kterou není vybírán žádný registrační poplatek, je
nutné podat nejpozději do 10. září.
Po vyplnění online registračního formuláře si
účastníci vytvoří profil, v němž představí sebe, svou
firmu a produkty či služby, které nabízejí nebo
poptávají. Tento profil se po dokončení stane
dostupným pro všechny účastníky. Po obdržení
emailu si budou moci sami vybrat partnery, se
kterými se chtějí sejít.
Detaily, registrační formulář a seznam dosud
přihlášených firem naleznou zájemci na stránce
veletrhu.
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MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V sekci „Mobility pro výzkumníky“ zveřejňujeme
vybrané evropské i světové příležitosti mobility pro
studenty i odborníky z oblasti energeticky efektivní
výstavby. Sekci naleznete na našich stránkách pod
záložkou „Aktuálně“.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE V EEV







Vedoucí senior výzkumník – inteligentní a
udržitelné energetické systémy
Mobilitní příležitosti pro vědce v rámci
dunajského regionu
VINNMER Marie Curie výzkumné stáže ve
Švédsku
Post-doc stipendia ve Velké Británii
Ph.D. stipendium: Řízení hybridní HVAC v
budovách
v
kombinovaném
režimu
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MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ
EPO on-line školení k IP managementu
Kdy:
Kde:
Web:

12.9.2016 - 29.9.2016
On-line
http://www.epo.org...

Školící centrum Evropského patentového úřadu
(European Patent Office, EPO) pořádá ve dnech 12.,
15., 26. a 29. září 2016 sérii hodinových on-line
školení na téma IP managementu.
Informační den pro společenské výzvy 5
programu Horizont 2020
Kdy:
Kde:
Web:

14.9.2016
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/easme...

Dne 14. září 2016 pořádá Evropská Komise
Informační den prioritní oblasti SC5 (Boj proti změně
klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a
suroviny) na téma výzev pro rok 2017, které budou
spuštěny na podzim 2016: výzva "Greening the
Economy", výzva v rámci oběhového hospodářství
"Industry 2020 in the Circular Economy" a další výzvy
spojené s tématy "Smart and Sustainable Cities",
"Sustainable Food Security – Resilient and resourceefficient value chains" a "Blue Growth –
Demonstrating an Ocean of Opportunities".
Konference SMART HOME ve světě Internetu věcí
Kdy:
Kde:
Web:

14.9.2016
Praha
http://www.achb.cz/konference/

Sdružení Asociace chytrého bydlení pořádá 2. ročník
konference pod názvem „SMART HOME ve světě
Internetu věcí“. Konference se soustředí na vliv
aktuálního tématu Internetu věcí na chytré bydlení.
Současně představí Chytrý domov z pohledu
nejžádanějších technologií – pro úsporu energií,
zabezpečení domu, zábavních systémů i moderních
trendů v osvětlení.
Workshop B2B networks v oboru energetické
efektivity
Kdy:
Kde:
Web:

15.9.2016
Berlín, Německo
http://www.eceee.org...

Mezinárodní partnerství v oblasti energetické
účinnosti (IPEEC) a Německé spolkové ministerstvo
pro hospodářství a energetiku (BMWi) budou
společně hostit celodenní workshop na téma
business-to-business Energy Efficiency Networks
(EENs), který se bude konat 15. září 2016 v
německém Berlíně.
Evropský týden mobility 2016
Kdy:
Kde:
Web:

16.9.2016 - 22.9.2016
Evropská unie
http://mobilityweek.eu/

Heslem již tradičního Evropského týdne mobility pro
rok 2016 je tentokrát: „Chytrá a čistá mobilita. Silná
ekonomika.“ Od roku 2002 se Evropský týden
mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu,
stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů.
Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role
městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat
konkrétní řešení městských problémů jako je
znečišťování ovzduší.
Informační den pro výzvy Horizontu 2020 –
energetická účinnost
Kdy:
Kde:
Web:

19.9.2016
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/easme...

Evropská komise pořádá v pondělí, 19. září 2016,
informační den k výzvám energetické účinnosti
(Energy Efficiency, EE) programu Horizont 2020 pro
rok 2017. Akce se tradičně pořádá v Bruselu.
Seminář pro mladé vědce: příprava a řízení
mezinárodních projektů
Kdy:
Kde:
Web:

19.9.2016 - 21.9.2016
Praha
https://research.cvut.cz/seminars

Ve dnech 19.9. - 21. 9. 2016 pořádá Rektorát ČVUT
v Praze seminář určený pro doktorandy a mladé
vědce, jehož cílem bude zlepšit orientaci účastníků v
problematice přípravy a řízení mezinárodních
výzkumných projektů.

FOR ARCH
Kdy:
Kde:
Web:

20.9.2016 - 24.9.2016
Praha
http://forarch.cz/

V pořadí již sedmadvacátý ročník mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH se uskuteční ve
dnech 20. až 24. září na ploše areálu PVA EXPO
PRAHA a pro své návštěvníky letos chystá řadu
novinek.
EC Communication Campaign: Horizon 2020
Financial rules
Kdy:
Kde:
Web:

20.9.2016
Praha
http://www.tc.cz/cs...

V Technologickém centru AV ČR se bude 20. září
2016 konat komunikační kampaň k finančním
pravidlům programu Horizont 2020 se zástupci
Evropské komise.
Virtuální informační den k energetickému
výzkumu v H2020
Kdy:
Kde:
Web:

20.9.2016
On-line
https://ec.europa.eu/inea...

Výkonná agentura Evropské komise INEA pořádá
dne 20.9.2016 od 9:00 do 12:35 on-line informační
den k energetickému výzkumu podporovanému
programem Horizont 2020 (H2020 Energy Research
Virtual Info Day).
Connecting RIS3 to the City: a two way bridge
Kdy:
Kde:
Web:

21.9.2016 - 22.9.2016
Ostrava
https://issuu.com/grupotaso...

Ve dnech 21. - 22. září 2016 se v Ostravě koná
mezinárodní workshop "Connecting RIS3 to the city,
a two-way bridge". Akce se koná pod hlavičkou
mezinárodní sítě programu URBACT InFocus, v
jejímž čele stojí španělské Bilbao. Workshop je určen
všem aktérům Národní výzkumné a inovační
strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a
subjektům z veřejné a soukromé sféry, kteří se
podílejí na zkvalitňování života ve městech. Součástí
programu je také studijní návštěva slezského regionu
Bielsko-Biala.

Atraktivita a využití finančních nástrojů v České
republice
Kdy:
Kde:
Web:

22.9.2016
Praha
http://www.eebcz.eu/cz...

Konference se koná v rámci projektu FINERPOL
(Financial Instruments for Energy Renovation
Policies), podpořeného z programu INTERREG
EUROPE. Záměrem konference je seznámit
zúčastněné s danou problematikou z různých
pohledů, prezentovaných odborníky z oboru. V druhé
části konference proběhne diskuze nad relevantními
tématy.
Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu
a inovací
Kdy:
Kde:
Web:

22.9.2016
Praha
http://www.tretiruka.cz/eu-etv/seminar/

České ekologické manažerské centrum pořádá 22. 9.
2016 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu
seminář s názvem Komercializace výsledků
aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy
na podporu VaVaI.
Informační den „Smart cities and communities“
Kdy:
Kde:
Web:

23.9.2016
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu/research...

Informační den se zaměřuje na potenciální žadatele
programu Horizont 2020 pracovní program 2016 2017 v oblasti Inteligentních měst (Smart cities and
communities). Prezentace budou zaměřeny na obsah
jednotlivých výzev a postup pro předkládání žádostí.
Součástí informačního dne bude networingová akce.
Seminář pro příjemce - Období udržitelnosti
projektů Výzvy 3.4, OP VaVpI
Kdy:
Kde:
Web:

23.9.2016
Praha
http://www.opvavpi.cz/...

Dne 23. 9. 2016 se koná seminář pro zástupce
oprávněných příjemců veřejných a státních vysokých
škol. Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly
pro období udržitelnosti projektů Výzvy 3.4, prioritní
osy 4, OP VaVpI.
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Informační den pro koordinátory úspěšných
návrhů projektů Horizontu 2020
Kdy:
Kde:
Web:

23.9.2016
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/...

Stěžejní událost v oblasti šetrných budov pořádá
Světová rada šetrných budov, zaštiťující síť 75
národních Rad a kolem 27 tisíc jejich členských
organizací.

Partnerská burza „Cities of the Future 2016“
Kdy:
Kde:
Web:

30.9.2016
Istanbul, Turecko
https://www.b2match.eu/futurecities-h2020

Projekt „Turkey in H2020“ pořádá 30. září 2016
v Istanbulu partnerskou burzu s názvem „Cities of
the Future 2016“. Cílem akce bude poskytnout
výzkumníkům a MSP provádějícím výzkum možnost
navázat kontakty a vytvářet nová partnerství pro
nadcházející výzvy v programu Horizont 2020.

World Green Building Week 2016
Kdy:
Kde:
Web:

26.9.2016 - 2.10.2016
Svět
http://www.worldgreenbuildingweek.org/

Stěžejní událost v oblasti šetrných budov pořádá
Světová rada šetrných budov, zaštiťující síť 75
národních Rad a kolem 27 tisíc jejich členských
organizací.
Macro-Regional Innovation Week 2016
Kdy:
Kde:
Web:

26.9.2016 - 30.9.2016
Terst, Itálie
https://danube-inco.net/object/event/17379

Ve dnech 26. - 30. září 2016 se v italském Terstu
koná Macro-Regional Innovation Week, organizovaný
Společným výzkumným střediskem Evropské komise
(Joint Research Centre, JRC). Akce se zaměří na
spolupráci zúčastněných stran s cílem podpory
rozvoje
konkurenceschopného
inovačního
ekosystému napříč třemi regiony, dunajským,
jadersko-jónským a alpským.
Konference „Digital Infrastructures for Research
2016“
Kdy:
Kde:
Web:

28.9.2016 - 30.9.2016
Krakov, Polsko
http://www.digitalinfrastructures.eu/

Ve dnech 28. – 30. září 2016 se v Krakově koná
konference ´Digital Infrastructures for Research
2016´, organizovaná skupinou evropských einfratruktur EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE a
Research Data Alliance (RDA) Europe. Cílem akce je
podpořit širší přijetí služeb digitálních infrastruktury a
podporovat inovace řízené uživateli.

Informační den k chytrým sítím a skladování
energie
Kdy:
Kde:
Web:

3.10.2016
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/inea...

Dne 3. 10. 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu
informační den k nadcházejícím výzvám pro témata
chytrých sítí a skladování energie, které jsou součástí
pracovního programu třetí společenské výzvy
"Zajištěná, čistá a účinná energie" Horizontu 2020.
SBE16 konference v Talinu a Helsinkách
Kdy:
Kde:
Web:

5.10.2016 - 7.10.2016
Talin, Estonsko; Helsinky, Finsko
http://www.ril.fi/en/events/sbe2016/home.html

Ve dnech 5. až 7. října se v Talinu a Helsinkách koná
regionální akce v rámci série mezinárodních
konferencí Udržitelné výstavby (Sustainable Built
Environment, SBE).
Technologická burza pro oblast energeticky
efektivních budov a navazujících technologií
Kdy:
Kde:
Web:

6.10.2016
Písek
http://www.eebcz.eu/cz...

6. října 2016 proběhne v Písku technologická burza
zaměřená
na
oblast
nízkoenergetických
a
energeticky efektivních budov. Bude se jednat o
vynikající příležitost pro navázání nových kontaktů
pro spolupráci v oblasti EEB, stejně tak o možnost
získat náměty na praktická řešení konkrétních
vývojových, technologických či obchodních směrů.
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Madrid Forum – vytvoření vnitřního trhu s plynem

Intelligent Building Systems

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

6.10.2016 - 7.10.2016
Madrid, Španělsko
https://ec.europa.eu/energy/en/events...

29. ročník Madridského fóra se bude letos konat od
6. do 7. října 2016. Jeho cílem bude diskutovat
veškeré vyvstávající otázky týkající se vytvoření
evropského vnitřního trhu s plynem.
Open Days 2016 – 14. Evropský týden regionů a
měst
Kdy:
Kde:
Web:

10.10.2016 - 13.10.2016
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu/...

Ve dnech 10. až 13. října 2016 se v Bruselu koná 14.
ročník Evropského týdne regionů a měst (Open Days
– European Week of Regions and Cities). Každoroční
čtyřdenní akce je zaměřená na výměnu zkušeností v
oblasti
ekonomického
rozvoje,
přeshraniční
spolupráce a regionálních inovací na úrovni měst a
regionů.
Konference Building Sustainability ve
Stockholmu
Kdy:
Kde:
Web:

17.10.2016 - 20.10.2016
Stockholm, Švédsko
http://buildingsustainability16.com/index.php

Od 17. do 20. října se ve Stockholmu koná největší
konference o udržitelné výstavbě budov v severských
zemích.
Konference se bude zabývat tím, jak zastavěné
prostředí může aktivně přispívat k trvale udržitelnému
bydlení i více stabilnímu klimatu. Tématem také bude
vnitřní
prostředí,
udržitelné
hospodaření
s
nemovitostmi a nové inteligentní technologie.
Konference k genderové rovnosti ve výzkumu
Kdy:
Kde:
Web:

20.10.2016
Brusel, Belgie
http://eurogender.eige....

8.11.2016 - 9.11.2016
Paříž, Francie
http://www.ibs-event.com/

Konference Intelligent Building Systems nabídne
unikátní příležitost seznámit se nejnovějším trendy v
konstrukci inteligentních budov a příležitost k
seznámení s největšími a nejinovativnějšími
potenciálními partnery pro Vaše projekty.
2nd Czech-Norwegian Research Conference
Kdy:
Kde:
Web:

8.11.2016
Praha
http://www.msmt.cz/...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá
dne 8. 11. 2016 v pořadí druhou konferenci k
bilaterální spolupráci ve výzkumu mezi Českou
republikou a Norskem.
Euraxess Careers Workshop
Kdy:
Kde:
Web:

9.11.2016
Bratislava, Slovensko
http://euraxess-reflex.saia.sk/

Dne 9. 11. 2016 pořádá projekt REFLEX
(financovaný v rámci FP7) v Bratislavě seminář s
názvem "Career Choice: Researcher“. Cílem
semináře
je
podpořit
dialog
evropských
zainteresovaných subjektů a dalších aktérů o
kariérním rozvoji výzkumníků.
Mezinárodní konference Centra pasivního domu
2016
Kdy:
Kde:
Web:

10.11.2016 - 11.11.2016
Brno
http://konference.pasivnidomy.cz/

V listopadu se v Brně uskuteční Mezinárodní
konference Centra pasivního domu 2016. Tématické
bloky prezentovány z různých úhlů pohledu budou
následovány panelovou diskuzí a diskuzí s publikem.

Dne 20. října 2016 pořádá Evropský institut pro
rovnost žen a mužů (European Institute for Gender
Equality, EIGE) a Evropská komise (DG RTD) v
Bruselu konferenci s názvem „Mainstreaming gender
equality into academic and research organisations”.
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Smart City Expo 2016 - Cities for Citizens

Vnitřní prostředí budov 2016

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

15.11.2016 - 17.11.2016
Barcelona, Španělsko
http://www.smartcityexpo.com/en/home

Mezinárodně uznávaná akce, jejímž cílem je najít
chytrá řešení pro moderní města, se jako obvykle
koná v listopadu v Barceloně.
The Business Booster 2016
Kdy:
Kde:
Web:

23.11.2016 - 24.11.2016
Barcelona, Španělsko
http://tbb.kic-innoenergy.com/registration/

Budoucí obchodní modely v oblasti energetiky budou
hlavním tématem letošní konference pořádané
Knowledge
&
Innovation
Community
(KIC)
InnoEnergy. Dvoudenní akce nabízí pestrý program
složený z přednášek, firemních a produktových
prezentací. Inovátoři představí své průlomové
nápady a účastníci budou mít možnost navázat
kontakty s profesionály z oboru udržitelných
energetických produktů a také s potenciálními
investory.
Výroční konference EERA 2016
Kdy:
Kde:
Web:

24.11.2016 - 25.11.2016
Birmingham, Velká Británie
http://www.eera-set.eu...

Evropská aliance pro energetický výzkum (EERA)
pořádá svou první čistě vědeckou konferenci v
anglickém Birminghamu. Konference nahrazuje
EERA kongres tradičně konaný v Bruselu.
Úvod do evropské spolupráce COST

27.11.2016 - 1.12.2016
Štrbské pleso, Slovensko
http://www.eebcz.eu/cz/...

Slovenská společnost pro techniku prostředí pořádá
27. ročník každoroční a 9. ročník mezinárodní
konference určené především doktorandům a
mladým výzkumným pracovníkům. Konference se
zaměří na následující témata: kvalita vnitřního
ovzdušía zdraví, vnitřní prostředí a komfort v
budovách, energetická náročnost budov, energetická
náročnost systémů HVAC-R a vnější prostředí a
energie z obnovitelných zdrojů.
Networking4Innovation
Kdy:
Kde:
Web:

30.11.2016
Bratislava, Slovensko
https://www.b2match.eu/networking2016

V rámci slovenského předsednictví EU se uskuteční
mezinárodní setkání partnerů, kteří Jde o
doprovodnou akci konference SET Plan 2016 Central European Energy Conference X".
SET Plan 2016 – Central European Energy
Conference X
Kdy:
Kde:
Web:

1.12.2016 - 2.12.2016
Bratislava, Slovensko
https://setis.ec.europa.eu...

V rámci Ve dnech 1. – 2. prosince 2016 se v
Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU
koná konference ´SET Plan 2016 – Central European
Energy Conference X´ (SET Plan 2016 – CEEC X).
How to best attract talented researchers?

Kdy:
Kde:
Web:

24.11.2016
Žilina, Slovensko
http://www.cost.eu/events/icf-zilina

Dne 24. listopadu 2016 pořádá podpůrná evropská
infrastruktura COST ve spolupráci s Univerzitou v
Žilině Úvod do evropské spolupráce COST
(Introduction to the COST Framework).

Kdy:
Kde:
Web:

24.1.2017
Brno
http://www.cvent.com/events...

Regionální konferenci zaměřenou na lidské zdroje ve
vědě a výzkumu, How to best attract talented
researchers?, organizuje Evropská komise (EK)
společně s MŠMT a Slovenským ministerstvem
školstva, vedy, výskumu a športu 24. ledna 2017 v
Brně.
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Výroční konference Energy Cities
Kdy:
Kde:
Web:

28.4.2017 - 26.4.2017
Stuttgart, Německo
http://www.energy-cities.eu

Energy Cities, evropská asociace místních orgánů v
oblasti energetické transformace, bude pořádat svou
další výroční konferenci v německém Stuttgartu ve
dnech 26. – 28. dubna 2017. Více informací bude
zveřejněno na stránkách Energy Cities.

Máte tip na zajímavou akci? Chcete propagovat
Vaši akci na webu naší platformy? Chcete získat
více informací? Potřebujete poradit? Máte zájem
o spolupráci s námi?
Neváhejte nás kontaktovat na info@eebcz.eu.

Třetí Evropská konference posuzování dopadů
technologií
Kdy:
Kde:
Web:

17.5.2017 - 19.5.2017
Cork, Irsko
http://cork2017.technology-assessment.info/

"Nové technologie a společenské výzvy: Propojování
oblastí vědy, společnosti a tvorbě politiky" jsou
tématem konference, která se uskuteční v irském
Corku. Cílem akce je diskutovat o tom, jak
posuzování technologií a souvisejících činností, např.
vědeckých a technologických studí, odpovědného
výzkumu a inovací (responsible research and
innovation, RRI), zapojení veřejnosti a předvídavost,
může výrazně přispět k tvorbě politik založených na
znalostech z oblasti vědy, technologií a inovací.
NSB 2017 - Nordic Symposium on Building
Physics
Kdy:
Kde:
Web:

11.6.2017 - 14.6.2017
Trondheim, Norsko
http://www.ntnu.edu/web/nsb2017/home

Další ročník konference Nordic Symposium on
Building Physics (NSB) se v roce 2017 zaměří na
energetickou a tepelně-vlhkostní náročnost budov a
staveb.
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