EEB-CZ NEWSLETTER 12/2016
Vážení kolegové,
přinášíme Vám letošní čtvrté 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.
V průběhu podzimu jsme se zčastnili několika klíčových akcí v oblasti EEB, za ty nejdůležitější se jedná
především o kogres a veletrh Smart City Expo World Congress (15.-17.11., Barcelona) a konferenci SET
Plan 2016 – Central European Energy Conference X (1.-2.12., Bratislava). Z těchto i dalších akcí Vám
nabízíme zápisy ke stažení na našich webových stránkách.
Rádi bychom Vás také pozvali na připravovanou konferenci Smart Cities Symposium Prague 2017, která
se bude konat od 26. do 27. 5. 2017 v Praze a kterou pořádá Platforma EEB-CZ ve spolupráci
s Fakultou dopravní ČVUT. Minulý týden jsme vyhlásili výzvu k zasílání odborných příspěvků, pokud
máte chuť se konference aktivně zúčastnit, své práce můžete zasílat do 28. února 2017. Těšíme se!
Za tým EEB-CZ Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný start do roku 2017.

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
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VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Call for Papers: Smart Cities Symposium Prague
2017
Od 26. do 27. května 2017 se bude v Praze konat již
třetí ročník Smart Cities Symposium Prague 2017,
konference zaměřené na chytrá města a vše, co se
jich týká – od technologií až po sociální aspekty.
Organizátory jsou České vysoké učení technické v
Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s
Platformou EEB-CZ.
Symposium bude zahrnovat následující klíčové
oblasti:
 Energetická efektivita budov
 Systémový přístup k transformaci chytrých měst
 Informace a zpracování dat, algoritmy, simulace a
predikce
 Technologie pro chytrá města
 Sociální aspekty chytrých měst
 Osvědčené postupy pro transformaci chytrých
měst
Vítáme všechny odborníky z výše zmíněných oblastí
– pokud máte zájem aktivně se symposia zúčastnit,
zašlete nám prosím své plné příspěvky do 28. února
2017. Celou výzvu si můžete stáhnout v příloze
tohoto článku vlevo.

B2B meetingy v rámci konference SET Plan 2016,
Bratislava.
V rámci konference byl zkoumán proces vytváření
evropské Energetické unie, specificky se zaměřila na
strategie pro rozvoj výzkumu a vývoje, které jsou
klíčem k transformaci evropského energetického
sektoru. Cílem konference bylo zviditelnit myšlenku
Energetické unie, identifikovat politické možnosti a
priority a nastínit budoucí akce. Na konci konference
byl vytvořen list doporučení a možných nástrojů k
implementaci politiky vedoucí k Energetické unii.
Zúčastnili se nejvyšší národní i evropští politici

Pro další informace o Smart Cities Symposium
Prague 2017 můžete kontaktovat organizátory
na scsp2017@fd.cvut.cz, brzy budou také spuštěny
webové stránky akce scsp2017.fd.cvut.cz.

Zápis z akce: SET Plan 2016 – Central European
Energy Conference X
Ve dnech 1. – 2. prosince 2016 se v Bratislavě v
rámci slovenského předsednictví EU konala
konference 'SET Plan 2016 – Central European
Energy Conference X' (SET Plan 2016 – CEEC X).
Vzhledem k vysokému počtu a prestiži účastníků se
jednalo o významnou příležitost k diskuzi nad
nejdůležitějšími tématy týkající se evropské politiky v
oblasti energetiky a s ní souvisejícím výzkumem a
inovacemi.

Carlos Moedas, evropský komisař pro výzkum, vědu
a inovace, Bratislava.
Mezi účastníky konference byl například Miguel Arias
Cañete (evropský komisař pro energetiku a ochranu
klimatu), Carlos Moedas (evropský komisař pro
výzkum, vědu a inovace), Maroš Šefčovič
(místopředseda Evropské komise a komisař pro
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Energetickou unii) a řada dalších politiků i vědců,
včetně těch českých. Kompletní seznam naleznete
na oficiálním webu www.setplan2016.sk.
Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEBCZ ZDE již od úrovně členství BASIC.
Meziregionální setkání projektu FINERPOL ve
Velké Británii
Třetí meziregionální setkání projektu Finanční
nástroje pro politiku energetických renovací
(FINERPOL) se konalo 2. - 4. listopadu 2016 ve
Velké Británii. První den setkání byly diskutovány
příklady dobré praxe s místními stakeholdery ve
městě
Plymouth,
následující
den
proběhla
konference v Londýně za účasti zástupců London
Green Fund, kteří sdíleli své zkušenosti z fondu,
který je vnímán jako úspěšný finanční nástroj pro
energetické renovace.

situaci, kdy z investic do energetické účinnosti
mají prospěch pouze nájemníci.
 Snížení očekávaného přínosu alternativních
investic je strategickým rizikem, které musí být
vzato v úvahu hned na začátku.
Tiskovou zprávu z akce naleznete v příloze tohoto
článku vlevo.
Co je projekt FINERPOL?
Projekt Finanční nástroje pro politiku energetických
renovací (FINERPOL) má za cíl zvýšit počet/míru
renovací budov za účelem zvýšení jejich energetické
účinnosti tím, že zlepší přístup k financování investic.
Projekt podporuje Evropský fond regionálního rozvoje
(European Regional Development Fund, ERDF)
prostřednictvím programu INTERREG Europe.
Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World
Congress 2016

Ze setkání byla vyvozena následující poučení:
 Zatímco investiční fondy mohou ve větším měřítku
fungovat, lokální akce jsou nutné ke zviditelnění
projektů, od identifikace vhodných investičních
příležitostí, přes sběr dat, k vypracování projektu.
Podstatnou roli sehrají místní důvěryhodní
zprostředkovatelé (veřejné subjekty / komunitní
organizace); jejich podpora umožní rozvoj skupiny
projektů za účelem dosažení míry nutné k
uvolnění prostředků z fondů.

Zástupce Platformy EEB-CZ se zúčastnil třídenního
odborného veletrhu a konference Smart City Expo
World Congress, které se konaly od 15. do 17.
listopadu 2016 a stejně jako minulé ročníky se
uskutečnily v Barceloně. Mottem toho letošního bylo
„Cities for Citizens“, tedy „Města pro občany“. V
tomto duchu se také celá akce nesla, potvrdila tak
důležitost stále více vyzdvihovaného působení
lidského faktoru v konceptu chytrých měst

 Projekty je zapotřebí rozvíjet na vysoké úrovni,
aby byl vytvořen správný rizikový profil pro
investice. Vlastníci domů potřebují místní/lokální
podporu k dosažení tohoto cíle. Sběr údajů o
spotřebě energie a jejich kvalita jsou pro tento
úkol nezbytné.
 Institucionální, právní a provozní omezení
vlastníků domů musí být dobře pochopena.
 Investiční fondy mohou být dostatečně pružné,
aby mohly sloužit k financování různých typů
projektů v rámci jednoho portfolia (komerční,
rezidenční atd.), a nebude tedy nutné se
exkluzivně zaměřit na jedno odvětví.
 Existují
příležitosti
vybudovat
požadovaná
množství skupin projektů do jednoho koše
investičních návrhů prostřednictvím koordinace
aktivit několika regionálních stakeholderů.
 Modely sdílení přínosů budou potřeba k
motivaci některých vlastníků budov, zejména v

Roundtable diskuze, SCEWC Barcelona.
V rámci této prestižní mezinárodně uznávaná akce
se světově uznávanými řečníky a bohatým
doprovodným programem měli účastnící možnost
nechat se inspirovat, sdílet zkušenosti a znalosti,
rozvíjet inovace a poznat potenciální obchodní
partnery. Mezi letošními tématy kongresu a veletrhu
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byly: správa (governance), mobilita, udržitelnost,
ekonomika, společnost, data & technologie a
oběhové hospodářství.
Akci navštívilo téměř 17 tisíc účastníků a veletrhu se
zúčastnilo téměř 600 vystavovatelů, jejich kompletní
seznam najdete na oficiálním webu SCEWC.
Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEBCZ ZDE již od úrovně členství BASIC.

Více informací naleznete na webových stránkách
EK.
Zástupce Platformy EEB-CZ na Týdnu transferu
na Technické univerzitě v Drážďanech
Cílem třídenního setkání pořádané drážďanskou
univerzitou, tematicky zaměřeného na Energetiku a
materiály bylo propojit vedoucí vědecké pracovníky a
odborníky na transfer technologií z Belgie, Nizozemí,
Švýcarska, České republiky a Německa.
Akce nabídla jedinečnou příležitost pro vytvoření
nové přeshraniční spolupráce, a to jak v oblasti
výzkumu a transferu znalostí a technologií. Kromě
plenárních přednášek se účastníci zapojili do
tematických workshopů, které měly za cíl stimulovat
a podpořit intenzivní a cílenou výměnu nápadů pro
budoucí společné projekty.
Přečtěte si o celé akci na stránkách hostitele.
Detailní zápis z akce si mohou stáhnout členové
Platformy EEB-CZ již od úrovně BASIC v
sekci Zprávy z akcí.

Platforma EEB-CZ na SCEWC, Barcelona.
Zapojte se s námi do veřejné konzultace EK k
hodnocení programu Horizont 2020
Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který
bude souhrnně reprezentovat názory českých
odborníků a dalších zainteresovaných stran na
program Horizont 2020. Otevírá se Vám tak
příležitost vyjádřit své názory, které budou mít v
Evropské komisi větší váhu než individuální
příspěvky.
Evropská komise zahájila v říjnu veřejnou konzultaci
k rámcovému programu Horizont 2020. Jejím cílem je
získat podklady ke střednědobému hodnocení
programu, který v letech 2014-2020 představuje
hlavní nástroj EU pro podporu výzkumu, vývoje a
inovací s alokací takřka 80 miliard euro. Výsledky
šetření a jejich následné vyhodnocení poskytnou
podklad k nastavení budoucího 9. rámcového
programu EU.
Pokud se chcete do konzultace zapojit a přispět ke
vzniku pozičního dokumentu, vyplňte prosím formulář
(ke stažení v příloze tohoto článku ) a nejpozději do
konce roku zašlete na adresu info@eebcz.eu.

Zápis ze semináře: Využívání komunitárních
programů v ČR a doplňkovost na programy ESI
fondů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádalo dne 5.
12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních
programů v ČR a doplňkovost na programy ESI
fondů,
v
rámci
kterého
prezentovalo
výsledky Analýzy komunitárních programů EU, jejíž
zpracování dostala na starost společnost Ernst &
Young. Jejím cílem bylo mimo jiné získat informace o
využívání těchto programů i s ohledem na
doplňkovost s programy ESIF. Také byly
prezentovány výstupy z mapování úspěšnosti
českých žadatelů.
Cílem analýzy bylo identifikovat bariéry čerpání
z fondů v ČR, navrhnout doporučení pro zvýšení
čerpání v ČR, vyhodnotit komunitární programy
s ohledem na implementaci ESIF a vyhodnotit
možnosti vzniku koordinačního orgánu ČR. Podle
analytiků budou totiž komunitární programy zejména
po roce 2020 pro české subjekty klíčové, vzhledem
k očekávaným klesajícím alokacím programů ESIF.
Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEBCZ ZDE již od úrovně členství BASIC.
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AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
Nový balíček opatření Evropské komise: Winter
Package - Clean Energy for All Europeans
Evropská komise 30. listopadu představila dlouho
očekávaný energetický balíček, Clean Energy for All
Europeans, díky němuž by se měla Evropská unie
stát lídrem globálního přechodu k čisté energii.
Evropská unie se zavázala snížit emise CO2
nejméně o 40% do roku 2030. Zároveň přislíbila
modernizaci hospodářství Evropské unie, která
povede k růst a zaměstnanosti pro všechny evropské
občany.

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v
programu H2020
Evropská komise zveřejnila zprávy o výkonnosti
členských států ve výzkumu a vývoji a aktualizovaný
profil každé země spolu s ukazateli úspěšnosti v
projektech programu Horizont 2020.

Za silné stránky České republiky byla označena výše
veřejných prostředků plynoucí do podnikového V&V a
rostoucí atraktivita ČR pro zahraniční investice.
Naopak mezi slabé stránky patří nedostatečná
spolupráce veřejného a soukromého sektoru a nízké
podnikové investice do veřejného V&V.

Návrhy mají tři hlavní cíle:


prioritizovat energetickou účinnost



dosáhnout vedoucího postavení v oblasti
obnovitelných zdrojů energie ve světě



zajistit spravedlivé řešení pro spotřebitele.

Nové legislativní návrhy kromě výše jmenovaných
obsahují návrh trhu s elektřinou, zabezpečení
dodávek elektrické energie a pravidla řízení
Energetické unie. Komise navrhuje také novou
přístup k ekodesignu, stejně jako strategii pro
propojenou a automatizovanou mobilitu.
Můžete si přečíst anglickou tiskovou zprávu
Komise nebo přehled obsahu balíčku v češtině na
stránkách Euractivu.

Česká republika podává v poměru k Evropě stále
málo žádostí
V České republice je aktuálně 404 účastníků
programu Horizont 2020, kteří se dělí o podporu ve
výši 106,73 milionu EUR. Čeští žadatelé tak v
Programu Horizont 2020 tvoří 1,24 % žadatelů EU28. Nejčastější spolupráci nacházejí s partnery v
Německu, Itálii, Velké Británii, Francii a Španělsku.

Nejvyšší podporu z programu H2020 čerpají
účastníci z Masarykovy univerzity (10,41 mil. EUR),
Univerzity Karlovy (8,86 mil. EUR) a Českého
vysokého učení technického (7,63 mil. EUR). Z
hlediska počtu účastníků je na prvním místě ČVUT
(28), dále MU (25) a UK (24).

Přečtěte si kompletní zprávu o ČR. Na stránkách
Evropské komise dále naleznete profily jednotlivých
zemí.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
MŠMT navýšilo alokaci výzvy CZ09 v Českonorském výzkumném programu

Čistá energie (ilustrační foto).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oznámilo navýšení alokace výzvy pro předkládání
návrhů
nevýzkumných
iniciativ,
které
jsou
financovány z Fondu pro bilaterální spolupráci –

Opatření B v rámci Česko-norského výzkumného
programu CZ09.
Celková alokace ve výzvě je nově 17 993 000 Kč.
Momentálně zbývá vyčerpat 11 343 000 Kč. Zájemci
mohou své návrhy překládat do 17. ledna 2017.
Podpora nevýzkumné spolupráce
Fond podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují
vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou
republikou (země příjemce) a Norskem (země
donora) v dané programové oblasti.
Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve
výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé a
střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve
výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající
prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.
Kompletní informace o výzvě naleznete na stránkách
MŠMT.
Časový
přehled
připravovaných
evropských a národních programů

výzev

Zabýváte-li se vědou, výzkumem či inovacemi,
můžete i v následujícím roce využít některého z
aktuálních dotačních programů. Níže naleznete
časový
harmonogram
vyhlašování
výzev
v
jednotlivých evropských i národních programech
zaměřených na oblast vědy.
Programy mezinárodní spolupráce – vyhlášení výzev:










Eurostars – 2. 3. 2017
SME Instrument – 15. 2. 2017 - 1. fáze a 18.
1. 2017 - 2. fáze
TA ČR – únor 2017 - Delta (spolupráce s
Německem)
Interreg Europe - 1. 3 – 30. 6. 2017
Interreg Central Europe – 2. pololetí 2017
Interreg Danube - leden 2017
Interreg V-A SR-ČR - duben 2017
IraSME – 29. 3. 2017
CORNET – 29. 3. 2017

Národní programy – vyhlášení výzev:


OP PIK – červen 2017: Inovační vouchery,
Spolupráce – klastry, Partnerství znalostního
transferu, Proof of concept, Nízkouhlíkové
technologie, Smart grids II: Přenosová síť
(velké projekty), Inovace




TAČR - březen 2017 - Zéta (spolupráce firem
a výzkumných org.),
TAČR - duben 2017 - Epsilon (podpora
aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje)

Máte-li zájem o financování z dotačních zdrojů a
nevíte si rady, neváhejte nás kontaktovat. Poradíme
Vám, které z výzev chystaných na rok 2017 se hodí
právě pro Váš projekt.
Připravovaná veřejná soutěž v programu DELTA
zaměřená na spolupráci s Německem
Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje ve
spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání
a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA.
Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na
přelomu února a března 2017, tematicky bude
zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.
Uchazeči o podporu mohou být výzkumné
organizace a podniky. Výzkumná organizace může
být uchazečem o podporu pouze v případě, že je
mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na
každém projektu se musí podílet alespoň jeden
zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice
Německo. Struktura elektronického návrhu projektu,
stejně jako podmínky pro jeho podání, budou
obdobné 3. veřejné soutěži.
Spolupráce s Japonskem a dalšími asijskými zeměmi
Zároveň v rámci programu DELTA plánuje TA ČR ve
2. pololetí 2017 vyhlásit další veřejnou soutěž, kterou
se otevře možnost spolupráce s Japonskem. Vedle
Japonska by tato veřejná soutěž mohla být zaměřena
i na další země, s kterými již spolupráce v rámci
programu DELTA běží, tj. Vietnamská socialistická
republika, Čínská lidová republika, konkrétně čínské
lokality Ťiang-su (Jiangsu), Če-tiang (Zhejiang), S´čchuan (Sichuan) a Tchaj-wan (Taiwan) a Korejská
republika.
Další informace naleznete stránkách Technologické
agentury ČR.
Staňte se hodnotitelem projektových návrhů
Horizontu 2020
Evropská komise kontinuálně hledá nezávislé
odborníky, kteří by se zabývali hodnocením
projektových návrhů programu Horizontu 2020 v
oblastech boje proti změně klimatu, životního
prostředí, účinného využívání zdrojů a surovin.
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Odborníci v oblasti životního prostředí a řízení zdrojů
se mohou registrovat do databáze expertů Evropské
komise. Z této databáze vybírá EASME (Výkonná
agentura pro malé a střední podniky) nejvhodnější
kandidáty pro následující dvě činnosti:




hodnocení návrhů projektů předložených
v rámci výzev programu Horizont 2020 Společenské výzvy 5 "Opatření v oblasti
klimatu, životního prostředí, účinné využívání
zdrojů a surovin", nebo
monitoring již běžících aktivit financovaných
v rámci programu Horizont 2020.

Podpora pro roky 2014 - 2020
Nyní mohou české podniky využít financí určených
pro programovací období 2014 – 2020. Snahu
malých
a
středních
podnikatelů
obnovovat
zanedbané objekty podporuje program Nemovitosti.
Tento program spadá do Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK), který má na starosti Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Skrze tento program proudí peníze z
Evropského fondu pro regionální rozvoj nejen na
rekonstrukce
nemovitostí,
ale
třeba
na
modernizaci ICT.

Evropská komise hledá odborníky z těchto odvětví:




Místní, regionální a národní správy, včetně
agentur ochrany občanů a životního prostředí
Průmysl, obchodní sdružení a inovační
agentury
Univerzity a výzkumné ústavy.

Více informací naleznete na stránkách Evropské
komise.
Přestavte brownfield
Evropské unie

s

finanční

podporou
Brownfield (ilustrační foto).

Podnikatelé, kteří nechtějí investovat do výstavby
nových objektů, mohou pro své firmy zajistit prostory
s pomocí fondů EU. Evropské dotace totiž nemíří
pouze na nedotčené stavební parcely, ale zejména
do starých zemědělských skladů, opuštěných škol či
zchátralých budov – tzv. brownfieldů.
V České republice se takových chátrajících objektů
nacházejí stovky. Jejich počty zaznamenává již
několik let agentura CzechInvest, která pro ně také
zřídila Národní databázi. V roce 2007 se počet
brownfieldů v ČR odhadoval na 2 355 objektů. Až 42,
8 % z nich přitom tvořily bývalé průmyslové prostory.
Významný podíl na počtu brownfieldů v ČR měly
podle výsledků studie CzechInvestu také armádní a
zemědělské objekty.
Zájem českých firem o brownfieldy podporují dotace
z programů ministerstva průmyslu a obchodu, které
jsou spolufinancovány fondy EU. V České republice
se tak již řada opuštěných budov proměnila ve
fungující výrobní haly či sklady. Jedná se přitom o
projekty, které čerpaly z programovacího období
2007–2013. Firmy mohly využít dotace nejen na
opravy starých nemovitostí, ale také na přípravu
průmyslových zón či výstavbu nájemního objektu.
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EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Nový přehled pracovišť transferu technologií
v ČR
První přehled pracovišť transferu technologií v České
republice, který vydal spolek Transfera, poskytne
přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol
propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit
uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
Přehled nabízí základní administrativní údaje,
kontakty a několik čísel, která se týkají transferových
aktivit každé zastoupené instituce. Brožura byla
oficiálně představena na 4. národní konferenci
Transferu technologií a je nyní je distribuována
elektronicky.
Ke stažení je k dispozici na stránkách společnosti
Transfera.
Nově vzniklé Sdružení energetických manažerů
pomůže obcím nejen s energeticky úspornými
projekty

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






Industrial PhD in Advanced modelling of
hygro-thermal transport phenomena in
building envelopes
PDEng trainee Smart Energy Buildings and
Cities
Innovative solutions for improving the energy
efficiency and the passive cooling of
buildings
Application of Phase Change Materials in
Buildings in Canada

Minulý týden oficiálně zahájilo svou činnost Sdružení
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).
Jeho hlavním cílem bude šířit praktické ukázky a
postupy realizace energeticky efektivních opatření a
energetického managementu na komunální úrovni.
Věnovat se bude i projektům udržitelné dopravy.
Cílem SEMMO je vytvoření účinné platformy, kde si
obce a odborní partneři (např. z řad firem) budou
moci předávat informace a způsoby řešení
nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a
dopravy, případně se vzdělávat na seminářích a
konferencích zaměřených na technologie a dotační
politiku. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné
kontakty. Výsledkem budou moderní města a obce s
nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji.
Nyní sdružuje SEMMO celkem čtyři městské
samosprávy, zakládajícími městy jsou Litoměřice,
Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno - Nový Lískovec.
Více informací naleznete na webových stránkách
sdružení http://www.semmo.cz/.
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MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ
IPR Helpdesk webinář: Maximalizace dopadu
výsledků projektů H2020
Kdy:
Kde:
Web:

21.12.2017
Webinář
https://www.iprhelpdesk.eu...

Dne 21. prosince 2016 pořádá IPR Helpdesk
webinář, ve kterém představí celkový pohled na
tvorbu a rozvoj práv duševního vlastnictví jak v
průběhu, tak po skončení realizace projektů
Horizontu 2020.
Informační den k cestovní mapě ESFRI
Kdy:
Kde:
Web:

17.1.2017 - 18.1.2017
Málaga, Španělsko
http://www.esfri.eu...

V návaznosti na představení procesu aktualizace
cestovní mapy Evropského strategického fóra pro
výzkumné infrastruktury (ESFRI) 2018 na konferenci
ICRI organizuje ESFRI společně s Evropskou komisí
17. ledna 2017 informační den ve španělské Málaze.
How to best attract talented researchers?
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.
European Energy Transition Conference
Kdy:
Kde:
Web:

24.1.2017 - 26.1.2017
Bordeaux, Francie
https://www.assises-energie.net/

Již 18. ročník konference pořádá město Bordeaux,
Dunkirk Urban Community a ADEME v úzké
spolupráci s Energy Cities.
Veletrh Věda Výzkum Inovace

Kdy:
Kde:
Web:

28.2.2017 - 2.3.2017
Brno
http://www.eebcz.eu/cz...

Ve dnech od 28. 2. do 2. 3. 2017 se bude na
brněnském výstavišti konat Veletrh Věda Výzkum
Inovace.
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní
prostředí
Kdy:
Kde:
Web:

21.3.2017 - 23.3.2017
Hustopeče u Brna
http://www.tretiruka.cz/konference/

České ekologické manažerské centrum, z.s. zve na
další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a
životní prostředí (TVIP 2017), který proběhne ve
dnech 21. – 23. března 2017 v Hustopečích u Brna.
Konference EIT Digital 2017
Kdy:
Kde:
Web:

21.3.2017
Brusel, Belgie
https://www.eitdigital.eu...

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital
oznámilo termín konání své výroční konference 2017.
Jednodenní akce nazvaná „Delivering Europe's
Digital Transformation“, na které budou představeny
úspěchy tohoto KIC a jeho vedoucí úloha v
digitalizaci Evropy, se bude konat dne 21. 3. 2017 v
Bruselu.
IPR Helpdesk webinář : Duševní vlastnictví v
projektech financovaných EU/H2020
Kdy:
Kde:
Web:

22.3.2017
Webinář
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2441%20

Dne 22. března 2017 organizuje IPR Helpdesk
webinář na téma otázky duševního vlastnictví ve
výzkumných projektech financovaných ze zdrojů EU
(FP7/ H2020).
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.
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.

Kdy:
Kde:
Web:

12.6.2017 - 15.6.2017
Stockholm, Švédsko
http://www.eubce.com...

Přední světová vědecko-výzkumná konference
spojená s mezinárodní výstavou, EUBCE představuje
přední platformu pro sběr, výměnu a šíření
vědeckého know-how v oblasti biomasy.
„Čaj o páté“ pro ženy ve vědě
Kdy:
Kde:
Web:

15.6.2017
Praha
http://www.h2020.cz...

Akci s názvem „Čaj o páté“ pro ženy ve vědě“
organizuje EURAXESS Czech Republic jako pilotní
projekt, který má inovativním způsobem napomáhat
rozvoji kariéry i osobního života výzkumníků z České
republiky a zahraničí. Setkání povede Hana
Křepelková Rezková, ředitelka Nadačního fondu
NEURON.

Smart Cities Symposium Prague 2017

Konference k výsledkům střednědobého
hodnocení H2020

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

26.5.2017 - 27.5.2017
Praha
http://www.eebcz.eu/cz...

Od 26. do 27. května 2017 se bude v Praze konat již
třetí ročník Smart Cities Symposium Prague 2017,
konference zaměřené na chytrá města a vše, co se
jich týká – od technologií až po sociální aspekty.
Organizátory jsou České vysoké učení technické v
Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s
Platformou EEB-CZ.
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.
European Biomass Conference and Exhibition
(EUBCE 2017)

30.6.2017
Brusel, Belgie
http://www.eebcz.eu...

Dne 30. června 2017 pořádá Evropská komise
konferenci, kde budou vyhodnoceny výsledky
střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 a
dále bude diskutován další vývoj evropských
rámcových programů pro výzkum.
Světový kongres o materiálovém výzkumu a
nanovědách
Kdy:
Kde:
Web:

25.9.2017 - 27.9.2017
Valencia, Španělsko
http://scientificfederation.com...

V termínu 25.-27. září 2017 se ve Valencii koná 2.
ročník světového kongresu o materiálovém výzkumu
a nanovědách (2nd Global Congress & Expo on
Materials Science and Nanoscience).
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.
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