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Vážení kolegové,
I začátkem léta se můžete zúčastnit řady zajímavých akcí v oblasti energeticky efektivní výstavby,
včetně partnerských burz, seminářů o grantových možnostech i odborných konferencí - jejich přehled
najdete v našem newsletteru níže v sekci Odborné akce. Rádi bychom Vás upozornili zejména na
chystaný seminář Platformy EEB-CZ, který se uskuteční 21. 9. v Plzni a který se zaměří na nejdůležitější
aspekty spolupráce soukromých společností a univerzit v oblasti transferu technologií. Bližší informace
včetně programu najdete na našem webu v sekci Školení EEB-CZ. Na semináře je stále možné se
registrovat, pro naše členy navíc za zvýhodněných podmínek (více o členství v EEB-CZ na našem webu
v sekci Členství).
Dále bychom rádi poděkovali všem účastníkům Smart Cities Symposia Prague 2017, které jsme
uspořádali ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze v květnu 2017. Mezinárodní konference se
zaměřila na všechny aspekty chytrých měst, od těch technologických až po ty sociální, významnou část
programu tvořil i blok o energeticky efektivní výstavbě. Více o se dozvíte v newsletteru v části Vlastní
aktivity EEB-CZ.
Za tým EEB-CZ se těšíme na další setkání a přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
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VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Uspořádali jsme Smart Cities Symposium Prague
2017
Od 25. do 26. května 2017 se v pražském Klášteře
minoritů sv. Jakuba konal již třetí ročník Smart Cities
Symposia Prague 2017, mezinárodní konference
zaměřené na chytrá města a vše, co se jich týká – od
technologií až po sociální aspekty. Organizátory akce
byly České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
dopravní ČVUT, ve spolupráci s Platformou EEB-CZ.

Dvoudenní program byl rozdělen do jedenácti
tematických bloků, které se věnovaly všem klíčovým
oblastem souvisejícím s chytrými městy a životem
v nich. Akce se zúčastnili zástupci univerzit,
výzkumných center, studenti, soukromé společnosti i
města a obce.
Den 1 – mezinárodní Keynote Speakers i energetická
efektivita budov
Program prvního dne zahájili hlavní pořadatelé
konference, Miroslav
Svítek a Ondřej
Přibyl z Českého vysokého učení technického
v Praze,
společně
s rektorem Petrem
Konvalinkou a Martinou Děvěrovou, ředitelkou
Magistrátu hlavního města Prahy.
Na ně navázal první blok řečníků „Keynote
speakers“, mezi nimi byla například Porie SaikiaEapen z MTA New York se svou prezentací „Smart
City 101“, v rámci které se věnovala zejména svým
zkušenostem s udržitelným rozvojem města New
York. Mimo jiné například zdůraznila, že život ve
velkoměstech je z hlediska udržitelnosti mnohem
výhodnější než život na venkově – jako příklad
uvedla, že spotřeba energie per capita je v New

Yorku až čtyřikrát menší než ve státě Texas. Podle
výzkumů také lidé ve městech více chodí pěšky, díky
čemuž se snadněji udržují v lepší fyzické kondici.
Mezi dalšími řečníky byl také Stephen Russo ze
společnosti IBM, který se věnoval rozvoji kognitivních
schopností chytrých měst. Podle jeho názoru je
rozvoj těchto schopností (především skrze IoT)
důležitý například ve vztahu k prevenci kriminality.
Druhý dopolední blok se věnoval příkladům nejlepší
praxe pro transformaci chytrých měst, v rámci
kterého vystoupili například zástupci společností
Siemens a Microsoft nebo Khushboo Gupta z
Virginia Tech se svou prezentací „The Indian
Perspective of Smart Cities“, ve které přiblížila rozdíly
mezi evropským/americkým a indickým vnímáním
pojmu „chytrá města“.
Mezi odpoledními bloky byla i část zaměřená na
energeticky efektivní budovy, v rámci které vystoupili
i výzkumníci z Univerzitního centra energeticky
efektivních budov ČVUT v Praze, Jan Včelák (s
prací na téma „Smart Building Monitoring From
Structure to Indoor Environment“) a Petr Wolf (s
tématem „Advanced energy control for commercial
building“). Jejich i další vědecké příspěvky jsou ke
stažení na webu akce.
Den 2 – mobilita i systémový přístup k transformaci
chytrých měst
Program druhého dne byl zahájen blokem
zaměřeným na autonomní vozidla a jejich využití
v chytrých městech. V rámci této části dostal prostor
například ředitel české a slovenské větve společnosti
UBER Tomáš Peťovský, nebo Ondřej Přibyl, který
představil účastníkům projekt MAVEN zaměřený na
management systémů autonomních vozidel.
Odpolední bloky se zaměřovaly na „měkčí aspekty“
chytrých měst, zejména z pohledu kvality života
v těchto městech nebo systémovým přístupem za
účelem efektivní transformace současných měst na
ta chytrá.
Konference byla zakončena kulatým stolem, kterého
se zúčastnili všichni předsedové jednotlivých bloků, a
diskuzí všech přítomných účastníků.
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Kompletní
program
konference
naleznete
na http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2017/conferenceprogram.
Pro další informace o uskutečněném Smart Cities
Symposium Prague 2017 můžete kontaktovat
organizátory na scsp2017@fd.cvut.cz. Fotografie
a další související dokumenty najdete na webu
akce scsp2017.fd.cvut.cz.
Nový katalog výzkumných center
energeticky efektivní výstavby

v oblasti

Platforma EEB-CZ pro vás vytvořila katalog
výzkumných
center
zaměřených
na
oblast
energeticky efektivní výstavby v České republice.

školení zaměřených na nevýzkumné dovednosti v
oblasti EEV. Na rok 2017 jsme již vytvořili předběžný
program a zaměření jednotlivých seminářů a
workshopů.
Harmonogram školení EEB-CZ pro rok 2017:


21. 9. - Transfer technologií (Plzeň)



Září - Developeři a EEV (Buštěhrad)

Další
informace
zveřejníme
brzy
pod
záložkou Školení EEB-CZ. Pokud máte jakékoliv
dotazy ohledně těchto akcí nebo byste si přáli
uspořádat jiné školení, přímo na míru Vašim
potřebám,
neváhejte
nás
kontaktovat
na
adrese info@eebcz.eu.

V průběhu let 2009 – 2014 podpořila Evropská
komise vybudování a vybavení více než 40
výzkumných center na území České republiky, z
nichž několik je ve větší či menší míře zaměřeno na
výzkum, vývoj a inovace v oblasti energeticky
efektivních staveb.

FINERPOL na workshopu Energetická resilience
obcí

Právě tato výzkumná centra jsme podrobili detailní
kvalitativní analýze a její výsledky vám ve stručnosti
předkládáme v této publikaci. Naším cílem je
usnadnit vaši orientaci ve výzkumném prostoru
České republiky a zejména pak upozornit na
dostupnost špičkových výzkumných infrastruktur.
Do katalogu jsou zahrnuty také kontaktní údaje, díky
kterým v případě zájmu můžete od vedení
jednotlivých center získat doplňující informace.
Katalog je zdarme ke stažení na našem webu.
Přijďte na školení Platformy EEB-CZ!
Pro všechny zájemce o energeticky efektivní
výstavbu pravidelně pořádáme sérii specializovaných

Zástupci projektu FINERPOL představili příklady
dobré praxe na odborném semináři, který byl určen
pro starosty a místostarosty měst a obcí, konaném
14. června v Buštěhradě.
V posledních letech zaznamenáváme poptávku po
ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování
základních elektrických potřeb malých obcí při
výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají
systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a
tepla. Cílem semináře bylo ukázat problematiku v
širších provozních souvislostech z pohledu
technického. Následně pak představit ekonomické
parametry projektů od provozní ekonomiky po
zajištění financování.
Zástupci FINERPOL představili nástroj EPC,
financování energetických investic z úspor na
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příkladu Moravské Třebové a příklad dobré praxe z
Anglie, Plymouth Energy Community.
Seminář se konal v rámci EUSEW Energy Days pod
záštitou E.ON Enegy a.s.
Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a
zaměstnanost kombinující prostředky Evropského
fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro
energetické investice do budov“ je podpořen z
Programu INTERREG EUROPE financovaném z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF).
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AKTUALITY
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Semináře
o
dotačních
energetickým úsporám

příležitostech

k

Ve dnech 15.-30. června 2017 proběhne napříč
republikou série seminářů věnovaná dotacím na
energetické úspory.
Cílem seminářů je informovat účastníky o
možnostech podpory z evropských fondů a národních
programů při zateplování budov, výměně zdrojů tepla
či výstavbě nových nízkoenergetických budov.
Semináře jsou určeny široké veřejnosti a jsou
zdarma.Více informací včetně možnosti registrace k
jednotlivým seminářům naleznete zde.
Vyhlášení inovačních voucherů v Plzeňském a
Libereckém kraji
Dva kraje oznámily podporu inovačních aktivit za
účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem a jejich
spolupráce s výzkumnými institucemi.
V rámci programu „Plzeňské podnikatelské vouchery
2017-18“, respektive „Regionální inovační program“
Dotačního fondu Libereckého kraje, mohou
podnikatelské subjekty získat dotaci na nákup služeb
od výzkumných organizací.




Liberecký kraj
Žádosti o dotaci budou přijímány od 1.
července do 27. září 2017. Více informací o
programu včetně potřebných dokumentů
naleznete na stránkách Libereckého kraje.
Plzeňský kraj
Žádosti o dotaci se budou přijímat od 1. září
do 11. října 2017. Veškeré informace a
dokumenty k programu naleznete
na oficiálních stránkách BIC Plzeň,
zprostředkovatele programu.

Výzva programu DELTA – aplikovaný výzkum s
Koreou, Taiwanem, Vietnamem a Čínou
Technologická agentura ČR vyhlásila dne 5. května
2017 pátou veřejnou soutěž v programu DELTA na
podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a
experimentálním vývoji prostřednictvím společných

projektů podniků a výzkumných organizací. Tentokrát
je výzva zaměřena na partnery z Koreje, Taiwanu,
Vietnamu a Číny.
Podniky a výzkumné organizace budou na jedné
straně podporované poskytovatelem a na druhé
straně podporované zahraničními technologickými a
inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít
sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské
republice, ve Vietnamské socialistické republice, v
čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su
(Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Povinnou
přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”,
který slouží jako potvrzení závazku zahraničního
partnera účastnit se řešení projektu.
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a
podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu
a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací
dokumentaci
a
souvisejících
dokumentech
na webových stránkách TA ČR. Soutěžní lhůta
začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017
Případné dotazy k 5. veřejné soutěži programu
DELTA směřujte na HELPDESK, který je dostupný
na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.
ERC Advanced Grants 2017
Dne 16. května 2017 byla vyhlášena výzva pro
podávání žádostí o Advanced Grants Evropské
výzkumné rady (ERC). Významní odborníci ve svém
oboru v ní mohou získat až 2,5 mil. EUR na dobu pěti
let. Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. 8. 2017.
ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu
mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již
etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná
se o výjimečné vedoucí osobnosti, které v posledních
10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně
ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce
originálních výsledků. Výše finanční podpory může
činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let. Celkem je
na tuto výzvu vyčleněno 567 milionů EUR.
Informace pro žadatele a další podrobnosti
naleznete na webu Evropské komise.
V loňské výzvě uspělo celkem 231 příjemců, kteří si
mezi sebou rozdělí 540 milionů EUR. Nejvíce

příjemců bylo z Německa (45) a Velké Británie (41).
Z českých výzkumných institucí bohužel neuspěl
nikdo. Podrobnosti o výsledcích za rok 2016 zde.
Chystaná česko-bavorská spolupráce na léta
2018-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve
spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro
vzdělávání, vědu a umění a Česko-bavorskou
vysokoškolskou agenturou připravují po úspěšné
spolupráci let minulých výzvu k podávání návrhů
společných česko-bavorských výzkumných projektů s
dobou řešení 2018-2020.
Výzva bude vyhlašována na základě „Společného
prohlášení o záměru k vědecké spolupráci“ daných
zemí, podepsaného 3. července 2014 v Praze a v
souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., (o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
Společným cílem obou zemí je podpořit přeshraniční
spolupráce, přispět k vědeckému pokroku formou
financování společných projektů a k navyšování
vědeckých kapacit a poskytnout příležitost mladým
výzkumným pracovníkům. Výzva bude otevřena pro
všechny vědecké oblasti základního výzkumu a
vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče
o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.
Uchazeči, kteří projeví zájem o možnost financování
své vědecké činnosti, jsou povinni si vyhledat sami
zahraničního partnera a poté podat návrh společného
výzkumného projektu paralelně v České republice a
Bavorsku. Předpokládané datum vyhlášení výzvy
bude pravděpodobně na konci června či začátkem
července a uchazeči budou mít dvouměsíční lhůtu,
ve které mohou své společné návrhy projektů podat.




Pro bližší informace sledujte internetové
stránky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Se svými dotazy se také můžete
obracet na kontaktního pracovníka MŠMT:
Mgr. Terezie Valová, tel.: 234 812 915,
email: Terezie.Valova@msmt.cz.
Zájemci z Bavorska se mohou obracet na
Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu,
tel.
0049/941/943-5315,
email: sekretariat@btha.de,
web: http://www.btha.cz/de/.

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15.
května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve
výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO.
Žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu
lze podávat do 14. července. Pro rok 2018 je na
podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil.
Kč.
TRIO je programem na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením
na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti
klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika,
mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie,
průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a
pokročilé výrobní technologie.
Podmínky veřejné soutěže:
U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné
soutěži v programu TRIO, se předpokládá:


zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30.
4. 2018,



ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,



doba trvání řešení projektu maximálně 48
měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze
dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu
poskytovatele
(http://www.mpo.cz/dokument160144.html).
Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i
fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci
s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími
účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné
organizace.
Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017
do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Podrobnosti k
podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v
zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech,
které jsou dostupné na webu poskytovatele.
Nové výzvy OPŽP – renovace i dílčí úpravy
veřejných budov
V dubnu spustilo Ministerstvo životního prostředí
další vlnu výzev k předkládání žádostí o dotace z
Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně
vyhlásilo devět výzev, v nichž podpoří preventivní
protipovodňová opatření, prevenci vzniku odpadů,
ekologickou stabilitu, výstavbu veřejných budov v
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pasivním standardu a zejména pak renovace
stávajících veřejných budov.
V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné
renovace veřejných budov nabízí MŽP vlastníkům
budov lepší podmínky než dříve. Dotacemi mohou
nově pokrýt až 55 procent z celkových způsobilých
výdajů. Dotováno ale není například jenom zateplení,
ale třeba fotovoltaické systémy nebo projekty
zaměřené na instalaci nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla, kde se může dotace vyšplhat
dokonce až na 70 procent. V tomto případě nabídka
cílí například na školní budovy.
Podporované budou i dílčí úpravy
Tím ale novinky v oblasti energetických úspor
nekončí. Nově lze získat dotaci třeba i jen na dílčí
realizace zateplení. To může být podle zástupců
Ministerstva životního prostředí zajímavé například
pro ty majitele veřejných budov, kteří vyměnili okna,
ale rádi by pomocí dotace zateplili i fasádu.
Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov
podávat až do konce letošního září.
Všechna podporovaná opatření
Mezi již tradičně podporovaná opatření patří
například zateplení obvodového pláště budovy,
výměna a renovace oken a dveří, instalace solárnětermických kolektorů a fotovoltaických systémů či
výměna zdroje tepla. Rozsah podporovaných
opatření je však mnohem širší a zahrnuje v podstatě
všechny úpravy, které sníží energetickou náročnost
budovy nebo zlepší kvalitu vnitřního prostředí v
objektu.
Výzva zaměřená na nízkoenergetické renovace
veřejných budov bude nesoutěžní, ale stále bude
kladen důraz na vysokou technickou kvalitu
předkládaných projektů.
Více na webu OPŽP http://www.opzp.cz/vyzvy/.

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Evropský týden udržitelné energie EUSEW 2017
Ve dnech 19. - 25. června 2017 se v Bruselu
uskuteční Evropský týden udržitelné energie EUSEW
2017. Jedná se o největší evropskou událost o
obnovitelných zdrojích energie a energetické
účinnosti pořádané Evropskou komisí.
Konference, která bude probíhat ve dnech 20. - 22.
června 2017, sdružuje představitele Evropské
komise, místní samosprávy, průmyslu a spotřebitelů,
kteří budou diskutovat o inovačních politikách a sdílet
projekty pro energetickou účinnost a obnovitelné
zdroje energie. Vedle těchto diskuzí budou probíhat i
networkingová setkání a budou vyhlášeny vítězné
projekty. Letošní ročník se zaměřuje na téma "Čistá
energie pro všechny Evropany".
Na konferenci je možné se registrovat do 14. června
2017.
Více informací a registrační formulář naleznete
na oficiálních stránkách akce.
Databáze informací o výzkumných systémech v
zahraničních zemích
Technologické centrum AV ČR zveřejnilo interaktivní
aplikaci, s jejímž využitím je možné získat informace
o struktuře a řízení výzkumného systému,
výzkumných organizacích, zapojení do mezinárodní
výzkumné spolupráce a další údaje ve dvaceti
zahraničních zemích. V databázi jsou uvedeny i
základní indikátory a navrženy oblasti perspektivní
pro bilaterální výzkumnou spolupráci.
Internetová aplikace a databáze je dostupná na
adrese http://rdsyst.tc.cas.cz/. Aplikace umožňuje
zobrazit informace o správě a řízení systému VaV,
mezinárodní
spolupráci,
nejvýznamnějších
výzkumných organizacích a o základních ukazatelích
pro vybrané země. Země pro zobrazení lze vybírat
zaškrtnutím příslušného pole nebo na mapě.
Otázce, jak zlepšit zapojení výzkumných organizací
do mezinárodního výzkumu, je současně věnován
i nový POLICY brief Technologického centra.
Level(s): společný jazyk pro udržitelné budovy
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Technologické centrum AV ČR zveřejnilo interaktivní
aplikaci, s jejímž využitím je možné získat informace
o struktuře a řízení výzkumného systému,
výzkumných organizacích, zapojení do mezinárodní
výzkumné spolupráce a další údaje ve dvaceti
zahraničních zemích. V databázi jsou uvedeny i
základní indikátory a navrženy oblasti perspektivní
pro bilaterální výzkumnou spolupráci.
S cílem zlepšit udržitelnost a posunout poptávku na
trhu s lepšími budovami vytvořila Evropská komise v
úzké spolupráci se zainteresovanými stranami
Level(s), nový společný rámec klíčových indikátorů
pro environmentální hodnocení budov.
Každý ukazatel je navržen tak, aby propojil dopad
jednotlivých budov na životní prostředí s prioritami
pro kruhovou ekonomiku na evropské úrovni. Jedná
se o:







MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V sekci Mobilita 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






Postdoctoral position in Thermal Energy
Storage for Building Applications
Marie
Sklodowska-Curie
Individual
Fellowships - Sustainability and energy
efficiency in building construction, building
renovation
Postdoctor in Energy System modelling
Program Erasmus+

emise skleníkových plynů v životním cyklu
budovy
využití zdrojů a uzavřený materiálový cyklus
efektivní využití vodních zdrojů
zdravé a komfortní vnitřní prostředí
přizpůsobení se a odolnost vůči klimatickým
změnám
celkové náklady životního cyklu budovy.

Level(s) má pomoci růstu trhu s ekologickými
budovami a vytvořit tak základ nového „společného
jazyka“ pro všechny evropské profesionály v oblasti
zelených budov.
Od podzimu 2017 se Level(s) začne testovat. Do
testování jsou zvány společnosti, sdružení a veřejné
orgány. Evropská komise bude během dvouleté
testovací fáze poskytovat technickou podporu.
Více o Level(s) naleznete zde. V případě zájmu o
testování
se
přihlašte zde.
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ODBORNÉ AKCE
Evropský týden pro udržitelnou energii – EUSEW
2017
Kdy:
Kde:
Web:

19.6.2017 - 25.6.2017
Brusel, Belgie
http://www.eusew.eu/

Evropská komise pořádá ve dnech 19. až 25. června
2017 Evropský týden pro udržitelnou energii (EU
Sustainable Energy Week, EUSEW).

Kdy:
Kde:
Web:

29.6.2017
Brusel, Belgie
https://www.eventbrite.co.uk/...

Dne 29. června 2017 organizuje Greenovate! Europe
v rámci projektu ECO-SEE financovaného ze 7.
rámcového programu v Bruselu workshop s názvem
„Organiser of 90% indoors: Solutions for healthy and
energy efficient buildings“.

Partnerská burza E² Tech4Cities 2017

Konference k výsledkům střednědobého
hodnocení H2020

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

23.6.2017
Brusel, Belgie
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/

Dne 23. června 2017 se v Bruselu v rámci EU týdne
Udržitelné energetiky 2017 (EUSEW 2017) uskuteční
třetí ročník partnerské burzy Energie a účinné
technologie pro města (Energy and Efficiency
Technologies for Cities) organizované sítí Enterprise
Europe.

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.
Partnerská burza FET

Konference: How to Make Research and
Innovation Responsible?
Kdy:
Kde:
Web:

23.6.2017
Praha
http://www.avcr.cz/o...

Dne 23. června se v budově Akademie věd ČR v
Praze koná konference s názvem Science and
Technology in Democratic Society: How to Make
Research and Innovation Responsible?
Týden inovativních regionů – WIRE 2017
Kdy:
Kde:
Web:

28.6.2017 - 30.6.2017
Košice, Slovensko
http://wire2017.eu/

Ve dnech 28. – 30. června 2017 se v Košicích koná
týden inovativních regionů WIRE organizovaný
Evropskou komisí (DG RTD) ve spolupráci s
Technickou univerzitou v Košicích.
Ekomateriály v EEB (workshop projektu
Greenovate! Europe)

Kdy:
Kde:
Web:

5.7.2017 - 6.7.2017
Enghien-les-Bains, Francie
https://ec.europa.eu/d...

Ve dnech 5. a 6. července 2017 se v Enghien-lesBains (Francie) uskuteční setkání "Future and
Emerging Technologies (FET) Mix and Match".
Informační semináře k programu aplikovaného
výzkumu ÉTA
Kdy:
Kde:
Web:

18.7.2017 - 19.7.2017
Praha, Brno
http://www.eebcz.eu/cz/akt...

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém
programu ÉTA na podporu zapojení společenských a
humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje pořádá Technologická
agentura ČR v Praze a v Brně informační semináře.
Letní škola pro management veřejných vysokých
škol 2017

Kdy:
Kde:
Web:

29.8.2017 - 31.8.2017
Třešť
http://www.alevia.cz/letni-skola2/

Společnost alevia pořádá v termínu 29. - 31. srpna
2017 letní školu na téma Rok po novele - výzvy pro
veřejné vysoké školy v roce 2017. Registrace již byla
zahájena, počet míst je omezen.
Závěrečná konference projektu CommONEnergy
2017
Kdy:
Kde:
Web:

7.9.2017
Brusel, Belgie
http://commonenergyproject.eu/editorials

Dne 7. září 2017 se v Bruselu uskuteční závěrečná
konference projektu CommONEnergy, který se
zabýval výzvami udržitelnosti nákupních center.
Vědecko-výzkumné programy – možnosti
financování vlastního výzkumu
Kdy:
Kde:
Web:

12.9.2017
Praha
http://www.muvs.cvut.cz/czv...

ČVUT pořádá seminář určený pro mladé vědce a
doktorandy, kteří mají zájem se podrobněji seznámit
s možnostmi financování vědecko-výzkumných
projektů, publikováním odborných článků, bibliometrií
a Open Access.
Seminář EnergyVille / ISGAN o energetických
soustavách
Kdy:
Kde:
Web:

12.9.2017
Genk, Belgie
http://www.energyville.be...

Dne 12. září 2017 se v belgickém městě Genk
uskuteční seminář mezinárodní sítě ISGAN
(International Smart Grid Action Network) na téma
"Budování
flexibilních energetických
soustav"
(Building the flexible power systems)..

ve Velké Británii společně s 6.ročníkem TightVent a
4. venticool konferencí 13. a 14. září 2017.
Vědecko-výzkumné programy – možnosti
financování vlastního výzkumu
Kdy:
Kde:
Web:

14.9.2017
Praha
http://www.muvs.cvut.cz...

ČVUT pořádá seminář určený pro mladé vědce a
doktorandy, kteří mají zájem se podrobněji seznámit
s možnostmi financování vědecko-výzkumných
projektů, publikováním odborných článků, bibliometrií
a Open Access.
Workshop EEB-CZ:: Jak inovovat ve spolupráci s
univerzitou
Kdy:
Kde:
Web:

21.9.2017
Plzeň
http://www.eebcz.eu/c...

Dne 21. 9. 2017 pořádáme ve spolupráci se
Západočeskou
univerzitou
v
Plzni workshop
zaměřený na spolupráci univerzit a firem, které chtějí
inovovat. Program bude přizpůsoben potřebám
účastníků a všechny informace budou podávány
interaktivní formou a s důrazem na příklady z praxe.
Seminář na téma spolufinancovaní ERA-NET
Kdy:
Kde:
Web:

21.9.2017 - 22.9.2017
Berlín, Německo
https://www.era-learn.eu/...

Ve dnech 21. a 22. září 2017 pořádá konsorcium
ERA-LEARN 2020 v Berlíně seminář na téma
implementace programu typu ERA-NET COFUND).
Účastníci
budou
seznámeni
se
systémem
spolufinancování ERA-NET, s webovou stránkou
projektu ERA-LEARN 2020 a s online nástroji ERALEARN.
Světový kongres o materiálovém výzkumu a
nanovědách

Ventilating healthy low-energy buildings
Kdy:
Kde:
Web:

13.9.2017 - 14.9.2017
Nottingham, UK
http://www.aivc2017conference.org/

38.
AIVC
konference:
"Ventilace
zdravých
nízkoenergetických budov" se koná v Nottinghamu

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).
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Open Days – 15. Evropský týden regionů a měst
Kdy:
Kde:
Web:

9.10.2017 - 12.10.2017
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu/re...

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční
Open Days – European Week of Regions and Cities,
každoroční čtyřdenní akce, během níž města a
regiony představují své modely růstu, tvorbu
pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti
Evropské unie, s ohledem na význam místní a
regionální úrovně pro evropskou správu.
INNOVEIT 2017
Kdy:
Kde:
Web:

16.10.2017 - 17.10.2017
Budapešť, Maďarsko
https://eit.europa.eu...

Ve dnech 16. - 17. října 2017 pořádá EIT (Evropský
inovační a technologický institut) v Budapešti
Inovační fórum INNOVEIT. Akce je spojením EIT
Awards a EIT Stakeholder Forum.
Informační dny k výzvám v energetice (SC3)
H2020 WP 2018-2020
Kdy:
Kde:
Web:

23.10.2017 - 25.10.2017
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu...

Ve dnech 23.-25. října pořádá Evropská komise
informační dny, na kterých představí výzvy v oblasti
energetiky (společenská výzva 3) z nadcházejícího
pracovního programu H2020 na léta 2018-2020.
The Business Booster by InnoEnergy
Kdy:
Kde:
Web:

25.10.2017 - 26.10.2017
Amsterdam, Nizozemí
http://tbb.innoenergy.com/

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší
vědecký festival v České republice, který zahrnuje
přednášky,
výstavy,
dny
otevřených
dveří,
dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a
mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi
vědeckými obory.
Informační den SC5 2017
Kdy:
Kde:
Web:

8.11.2017 - 9.11.2017
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/...

Dne 8. a 9. listopadu 2017 se v Bruselu uskuteční
informační den k prioritní oblasti SC5 H2020 (Změna
klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a
surovin) na téma výzev pro období 2018-2020.
7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost
budov
Kdy:
Kde:
Web:

27.11.2017 - 29.11.2017
Bangkok, Thajsko
http://www.buildresilience.org/2017/

7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost
budov s tématem „Využití vědeckých poznatků v
politickém i praktickém omezování nebezpečí při
katastrofách“ se bude konat v listopadu 2017 za
organizace Globálního centra odolnsti vůči
katastrofám na University of Huddersfield ve
Spojeném království.
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.

Již pátý ročník akce The Business Booster,
zaměřené na inovace v udržitelné energetice, který
pořádá znalostní a inovační společenství Evropského
inovačního a technologického institutu – InnoEnergy,
se bude letos konat v Amsterdamu.
Týden vědy a techniky AV ČR
Kdy:
Kde:
Web:

6.11.2017 - 12.11.2017
Praha
http://www.tydenvedy.cz
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