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Aktuálně
NETME se daří prohlubovat spolupráci s průmyslem, 
ukazují výsledky činnosti centra za rok 2016

Rok 2016 byl pro NETME velmi úspěšný. Divize a sekce centra zahájily nebo 
realizovaly množství projektů s partnery na národní i mezinárodní úrovni a 
NETME tak potvrdilo svoji pozici předního strojírenského centra v České 
republice. 

Příkladem vynikajícího přenosu znalostí bylo na národní úrovni v roce 2016 
například otevření vodní elektrárny Želiva do provozu, na mezinárodní úrovni 
pak rozsáhlé zapojení výzkumníků z NETME do celoevropského projektu 
SimInhale, který se zaměřuje na inhalační léčbu systémových nemocí             
a vakcinaci. 

V mezinárodním měřítku výzkumná činnost NETME dosahuje trvale kvalitní 
publikační aktivity v oblasti strojního inženýrství s oborově vysokým 
citačním indexem. V roce 2016 bylo publikováno více než 250 článků                          
a publikací. Vysoce pozitivně lze hodnotit trend postupného nárůstu 
publikací v prestižních impaktovaných časopisech. 

Silné postavení zaujímá NETME v oblasti smluvního výzkumu, který v roce 
2016 dosáhl částky několika desítek milionů korun. V České republice jde                
o vynikající výsledek nejen v absolutních číslech, ale také s ohledem na podíl 
zahraničních zakázek. Ty tvoří plnou třetinu smluvního výzkumu NETME.                
S řadou nadnárodních firem, jakými jsou Honeywell, Volkswagen nebo Škoda 
Auto, spolupracuje centrum na výzkumu a vývoji dlouhodobě.

Výzkumným týmům z NETME se také úspěšně daří získávat národní                            
i zahraniční granty. Mezi nejvýznamnější projekty roku 2016 patří např. 
HIJETROD z programu Research Fund for Steel and Coal, H2020-MCSA-RISE 
nebo FabLabNet. K důležitým úspěchům v plnění cílů udržitelného rozvoje 
mezinárodní spolupráce lze připojit i získání prestižního grantu zaměřeného 
na vytvoření nové mezinárodní výzkumné skupiny centra v oblasti energetiky 
a procesního inženýrství (projekt Sustainable Process Integration 
Laboratory/Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost – SPIL, OP 
VVV, 1 PO). 

NETME v České televizi

NETME Centre ukrývá řadu 
vědeckých pokladů. Jedním                            
z nich je unikátní model plic, který 
výzkumníkům umožní vidět i to, co 
je zrakům lékařů skryto - třeba kam 
až se v plicích dostanou výfukové 
plyny a další škodliviny. Model 
vytvořili brněnští výzkumníci v rámci 
celoevropského projektu SimInhale.

Nahlédněte 🔎 do laboratoře společně
s odborným asistentem Františkem 
Lízalem. Podívejte se na reportáž 
České televize v pořadu Události.

Výjimečný byl také rozsáhlý interdisciplinární konsorciální projekt Technologie pro SMART Cities, který NETME připravilo 
ve spolupráci tří výzkumných organizací (VUT v Brně, ČVUT v Praze a Centrum dopravního výzkumu) a Statutárního města 
Brna. Tento projekt potvrzuje dlouhodobé zaměření výzkumné činnosti centra na řešení významných společenských témat.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100202/obsah/520458-vyfukove-plyny-v-plicich
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100202/obsah/520458-vyfukove-plyny-v-plicich


NETME NEWSÚNOR — BŘEZEN 2017 03

Pane profesore, co je hlavním cílem 
projektu SPIL?

Náš výzkum reaguje na alarmující 
čísla hodnot skleníkových plynů a řeší 
naléhavý problém nutnosti snižování 
skleníkových plynů a také dalších 
emisí. Jejich škodlivost pociťujeme 
právě teď v zimě ještě výrazněji. 
Hlavním cílem projektu je tedy 
dosáhnout unikátních a prakticky 
využitelných poznatků, které přispějí 
k řešení zvýšení účinnosti procesního 
a energetického průmyslu. Rád 
bych vyzdvihl to, že projekt výborně 
připravili vysoce kvalifikovaní 
pracovníci NETME Centre.

Proč jste se rozhodl po letech 
strávených na univerzitách ve Velké 
Británii, ale také v Maďarsku nebo v 
Číně zamířit se svým výzkumem do 
České republiky?

Cítím to trošku jako svoji povinnost. 
Vracím se do Brna na závěr vědecké 
kariéry a chci využít svého jména pro 
to, abych s sebou přivedl špičkové 
zahraniční výzkumníky. Doufám také, 
že pomůžu zahraničnímu zviditelnění 
NETME a FSI a náboru studentů.

Proč je podle Vás důležité, aby na 
univerzitě působili také zahraniční 
výzkumníci?

Výzkum je trošku jako genetika, 
ženění a vdávání v rodině nikdy 
nepřinese kvalitní potomstvo. Nová 

krev je vždy prospěšná. Proto jsem 
rád, že výzkumný tým z Energetického 
ústavu a Ústavu procesního 
inženýrství doplní vědci z Nového 
Zélandu, Bulharska, Slovinska, 
Malajsie nebo Číny. Mladí výzkumníci 
představují nesmírný vklad. Osobně 
jsem přesvědčený, že výzkumníci 
pod 40 let mají největší potenciál 
pro nové objevy. Na druhou stranu 
starší výzkumník má řadu zkušeností 
a poznatků, díky nimž může mládí 
motivovat a usměrňovat.

Co tedy s příchodem Vašeho 
mezinárodního týmu čeká NETME 
Centre a VUT?

Prezentace výzkumné činnosti na 
zahraničních akcích má pozitivní 
dopad na zviditelnění VUT a na naše 
šance přivést sem další vědce                  
a studenty. Doufám, že  k tomu 
naše vznikající laboratoř také trošku 
přispěje. Špičkoví zahraniční vědci 
nemají budit obavy, ale naopak – jsou 
to lidé, od kterých se můžeme hodně 
naučit. Byl bych rád, kdybychom to 
vnímali jako příležitost.

Vláda schválila zásady 
financování výzkumných 
organizací

Nové zásady hodnocení výzkumných 
organizací od roku 2017 už schválila 
vláda. Jde o zásadní změnu, která 
má zohledňovat kvalitu výzkumných 
institucí a přinést jim větší finanční 
jistotu. Systém bude zaváděn 
postupně v nejbližších třech letech.

„Chceme jít cestou komplexního 
hodnocení kvality těchto institucí, 
které odpovídá mezinárodním 
standardům, oproti dosavadnímu 
systému hodnocení kvantity 
jejich výsledků,“ uvedl pro portál 
Výzkum.cz místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek a dodal: „Naším 
cílem je především větší efektivita 
vynakládání veřejných prostředků 
do výzkumu a vývoje, vyšší podpora 
mezinárodní konkurenceschopnosti 
české vědy a změna financování 
výzkumných organizací směrem                  
k větší finanční jistotě jejich rozvoje. 
Nový systém také přinese oddělené 
hodnocení základního a aplikovaného 
výzkumu.“

Novinkou bude hodnocení úrovně 
mezinárodní spolupráce výzkumných 
institucí a také posuzování jejich 
kvality pomocí pěti základních 
modulů: Kvalita vybraných 
výsledků, Výkonnost výzkumu, 
Společenská relevance výzkumu, 
Životaschopnost/Viabilita a Strategie 
a koncepce. Význam jednotlivých 
modulů nebude pro každou instituci 
stejný, ale zohlední konkrétní 
specifika. 

Do roku 2019 potrvá přechodné 
zaváděcí období, od roku 2020 
bude probíhat kompletní hodnocení 
v pětiletých cyklech. Další detaily 
přináší portál Výzkum.cz.

Vedoucí projektu SPIL Jiří Klemeš: Výzkum je trošku jako 
genetika. Nová krev je vždy prospěšná

Uznávaný český výzkumník Jiří Klemeš, který se věnuje trvale udržitelnému 
rozvoji, zamířil po třech desetiletích na zahraničních univerzitách zpátky do 
České republiky. Ve vědeckém centru NETME při Fakultě strojního inženýrství 
(FSI) VUT povede nový projekt Laboratoř integrace procesů pro trvalou 
udržitelnost (SPIL). Skupina profesora Klemeše patří mezi 32 excelentních 
týmů, které získaly pro výzkum dotaci z OP VVV.

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=799327
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

OTEVŘENÉ VÝZVY

EXCELENTNÍ VÝZKUM 
Rozsáhlý konsorciální projekt Technologie pro SMART Cities, připravený v NETME Centre, postoupil do 2. kola výzvy 
na děleném 25. – 28. místě se 134,5 body ze 150 možných. VUT je do něj zapojeno jako koordinátor, ČVUT a Centrum 
dopravního výzkumu jako partneři. Do 2. kola postoupilo celkem 118 projektů, poptávka činí cca 650 % alokace výzvy.
Dopracování projektu pro 2. kolo bude připraveno v NETME ve spolupráci se zapojenými týmy. 

Uzávěrka pro 2. kolo: 15. 5. 2017 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM 
Realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi zaměřených na řešení velkých společenských témat. Synergie             
s OP PIK. Alokace výzvy: 700 mil. Kč, způsobilé výdaje: 10 – 150 mil. Kč, max. doba realizace: 77  měsíců. Omezení: počet 
projektů žadatele je odvozen od celkového počtu jeho bodů v RIV za rok 2014. Na VUT se jednalo o celkem 20 projektů,   
na FSI probíhá koordinovaný výběr vhodných výzkumných programů pro zapojení do této výzvy. Uzávěrka: 20. 6. 2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum

PLÁNOVANÉ VÝZVY (ÚDAJE VYCHÁZEJÍ ZE STÁVAJÍCÍCH AVÍZ A DRAFTŮ VÝZEV)

DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE 
Realizace projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím partnerství výzkumné organizace (VO)               
s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Alokace výzvy: 1,1 mld. Kč, způsobilé výdaje: 30 – 100 mil. Kč, 
max. doba realizace: 69 měsíců. Povinný partner: korporace min. o velikosti středního podniku. Předpoklad otevření výzvy: 
4/2017 – 7/2017. Po vyhlášení výzvy budeme informovat podrobněji.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace

●MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ  
Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků: Pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo 
EU), pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO. Alokace výzvy: 760 mil. Kč, synergie s MSCA. Předpoklad 
otevření výzvy: 3/2017 – 9/2017. Další parametry nejsou k dispozici, po vyhlášení výzvy budeme informovat podrobněji.

HARMONOGRAM VÝZEV OP VVV PRO 2017

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2017_verze02.pdf

INFORMACE K OP VVV

Mgr. Lenka Zemanová, MPA; zemanova@fme.vutbr.cz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2017_verze02.pdf
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OP PIK (OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST)

OTEVŘENÉ VÝZVY

INOVACE (VÝZVA II) 
Podpora ochrany práv průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí. Žadatel MSP, VO, VŠ. Dotace 50 % ve výši 40 tis. – 1 mil. Kč. 
Otevření výzvy: 4. 1. 2016 – 31. 12. 2017

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-i-projekt-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/ 

APLIKACE (VÝZVA III) 
Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím 
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadatel: podnikatelský subjekt, VO jako partner s podporou max. 75 %. 
Dotace 25 – 80 % podle velikosti firmy a charakteru činnosti  ve výši 1 – 100 mil. Kč. Otevření výzvy:  20. 1. – 20. 4. 2017

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-iii/ 

(Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - záložka Projekty.)

POTENCIÁL (VÝZVA III)
Hlavním cílem je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem 
se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Dotace 1 – 30 
mil. Kč (bez stavebních prací), 5 – 150 mil. (včetně stavebních prací), dotace 75 % pro VO. Žadatel musí zajistit 
průměrnou min. roční obsazenost inovační infrastruktury nad úrovní 35 %, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.                                       
Otevření výzvy: 1. 2. – 28. 4. 2017

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-iii/

INOVAČNÍ VOUCHERY (VÝZVA I) 
Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, 
analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, 
hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním 
nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, 
konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví. Žadatel: MSP. VO předkládá 
nabídku služby. Dotace 80 – 250 tis. Kč. Otevření výzvy:  1. 6. 2016 – 31. 5. 2O17

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-i/

INFORMACE K OP PIK

Ing. Hana Petrušková; petruskova@fme.vutbr.cz

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-iii/


NETME NEWSÚNOR — BŘEZEN 2017 06

INTERREG 

OTEVŘENÉ VÝZVY

INTERREG ČR-RAKOUSKO 
Program je určen pro regionální projekty s přeshraničním dopadem s cílem posílení udržitelného inovativního 
ekonomického rozvoje daného území. Partneři zapojení do projektu musí být z ČR a z Rakouska bez nutnosti sídla 
v programovém území. Uzávěrka: 21. 4. 2017

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR

PLÁNOVANÉ VÝZVY

INTERREG ČR-SK 
Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje 
a vysokoškolským vzdělávacím prostředím; investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení, zachování, ochrana, 
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, biologická rozmanitost, obnova půd. Předpokládané otevření výzvy: 
4/2017 – 7/2017

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/ 

H2020 (HORIZON 2020)

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA

NOVINKY A AKCE

AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

OTEVŘENÉ VÝZVY

VÝMĚNNÉ POBYTY MSCA-RISE-2017 
Výzva pro podávání žádostí o výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE-2017). Uzávěrka 5. 4. 2017 

Průvodce pro žadatele najdete zde.

Při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro 
výzkum (European Research Council/ERC) pořádá 
Technologické centrum AV ČR v Praze dne 15. března 
2017 konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“.

Na akci bude 16. března 2017 navazovat Regionální den 
ERC v Brně. Setkání se zúčastní čelní představitelé ERC 
a českých institucí, stejně jako vybraní řešitelé grantů 
ERC, kteří představí svůj špičkový výzkum. Obě akce jsou 
součástí evropského Týdne ERC (13. – 19. března 2017). 

Podrobnější informace včetně programu a registrace.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/ 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/informace/novinky/10-years-of-excellent-ideas-erc-and-its-impact-in-europe-and
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PLÁNOVANÉ VÝZVY

INDIVIDUÁLNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ  POBYTY MSCA 

Otevření výzvy: 11. 4. 2017 – 14. 9. 2017  

Více informací zde.

NOVINKY A AKCEMO

Uchazeči, kteří neuspěli ve výzvě MSCA-IF-2016 a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci čerpat podporu ze 
strukturálních fondů. Půjde o výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ v rámci OP VVV, kterou připravuje MŠMT. 
Předpokládané otevření výzvy 3/2017 – 9/2017VÉ A

NANOTECHNOLOGIE, POKROČILÉ MATERIÁLY, BIOTECHNOLOGIE, POKROČILÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ 
(NMBP)

NOVINKY A AKCE

Evropská komise zveřejnila přehled počtu projektových návrhů podaných do jednokolových výzev roku 2017 Energy-
Efficient Buildings, Factories of the Future a SPIRE, které byly uzavřeny 19. ledna 2017. Celkem bylo podáno 234 návrhů.

Přehled podaných projektů do jednotlivých témat naleznete zde.

VESMÍRNÉ APLIKACE

APPLICATIONS IN SATELLITE 
NAVIGATION – GALILEO – 2017
Výzva v oboru navigace se 4 
otevřenými tématy.  
Uzávěrka 1. 3. 2017

Více informací na účastnickém portálu.

EARTH OBSERVATION 
3 otevřená témata.  
Uzávěrka 1. 3. 2017

Více informací na účastnickém portálu. 

COMPETITIVENESS OF THE 
EUROPEAN SPACE SECTOR: 
TECHNOLOGY AND SCIENCE 
7 otevřených témat.  
Uzávěrka 1. 3. 2017

Více informací na účastnickém portálu. 

PILOTNÍ VÝZVA FAST TRACK TO INNOVATION

NOVINKY A AKCE

Evropská komise zveřejnila výsledky vyhodnocení uzávěrky pilotní výzvy FTI. Bylo podpořeno 17 inovačních projektů. 
Pokračování schématu FTI se předpokládá pod hlavičkou připravované Evropské rady pro inovace (EIC) v období 2018-2020.

Podrobnosti najdete zde.

INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA

SESAR EXPLORATORY RESEARCH  
Uzávěrka 11. 5.  2017

Více informací zde.

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2017  
17 otevřených témat s uzávěrkou 30. 3. 2017

Více informací zde. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/defaul
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/defaul
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/defaul
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-310117
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 05  
5 otevřených témat s uzávěrkou 9. 3. 2017 

Více informací zde.

CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 4  
7 otevřených témat s uzávěrkou 9. 3. 2017

Více informací zde.

NOVINKY A AKCE

Do výzvy Mobility for Growth 2017 s uzávěrkou 26. ledna 2017 bylo podáno 366 návrhů projektů.

Počty podaných projektů do jednotlivých témat naleznete zde.

Do 21. března 2017 je otevřená výzva pro zasílání abstraktů na nejvýznamnější evropskou konferenci dopravy a 
dopravního výzkumu Transpot Research Arena 2018, která se bude konat 16. – 19. dubna 2018 ve Vídni. 

Podrobnosti najdete zde.

Clean Sky pořádá ve dnech 21. – 22. března 2017 Clean Sky Forum. 

Informaci k akci najdete zde.

V Paříži se ve dnech 19. – 25. června 2017 uskuteční mezinárodní veletrh Paris Air Show 2017. Akce představí nejnovější 
vývoj v oblasti letectví a letecké přepravy. 

Více informací najdete zde.

ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ ENERGIE

OTEVŘENÉ VÝZVY

ŠÍŘENÍ EXCELENCE A PODPORA ÚČASTI

PLÁNOVANÉ VÝZVY

TWINNING  
Výzva podporující transfer poznatků a výměnu dobrých 
praxí se dvěma a více zahraničními partnery z různých států 
EU/asociovaných zemí.  Otevření výzvy: 11. 5. – 15. 11. 2017 

Více informací zde.

ERA CHAIRS  
Výzva podporující přijímání vynikajicích vědců na univerzity 
a VO. Otevření výzvy: 12. 4. – 5. 10. 2017 

Více informací zde.

NOVINKY A AKCE

V návaznosti na plánované výzvy 2017 k nástroji ERA Chairs a TWINNING připravuje TC AV ČR v Praze dva workshopy          
k přípravě projektů. Workshop ERA Chairs se bude konat dne 16. března 2017 a TWINNING dne 25. dubna 2017. 

NETME Centre plánuje uspořádat v průběhu května navazující workshop k přípravě projektů TWINNING. Pozvánka              

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

12 otevřených témat. Uzávěrka 7. 6. 2017 

Více informací zde.

VÝZVA SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY 
A VODÍK FCH2JU
24 témat, z toho 7 témat v dopravním pilíři. Uzávěrka 20. 4. 2017

Více informací zde.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp05-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP05-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw04-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CPW04-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.traconference.eu/call-for-abstracts/
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-1-closing-event
https://www.siae.fr/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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s programem akce bude rozeslána v předstihu prostřednictvím novinek FSI VUT. Zájemcům, kteří plánují podat návrh 
projektu, doporučujeme už nyní vyhledat vhodné partnery do konsorcia a kontaktovat projektovou kancelář NETME.

INFORMACE K H2020

Ing. Zuzana Sedláčková; sedlackova@fme.vutbr.cz

Spolupráce s průmyslem 
Letecký ústav experimentálně vyvíjí kompozitní konstrukce s vysoko-modulárními vlákny 

Zásadní inovaci ve výrobě kluzáků začali vyvíjet výzkumníci z Leteckého ústavu FSI ve spolupráci s firmou HpH, spol. 
s.r.o. Výzkumná skupina pod vedením docenta Jaroslava Juračky zahájila vývoj a zkoušky nové konstrukce, která bude 
obsahovat vysoko-modulární vlákna. Kompozitní kluzáky budou díky této technologii tužší. Výzkum může přinést nové 
poznatky nejen v leteckém, ale i v automobilovém průmyslu.

Vysoko-modulární vlákna mají pro letecký průmysl 
obrovský potenciál. Díky nim by mohlo dojít k vývoji typu 
kluzáků s velkým rozpětím křídel při zachování velmi 
nízké tloušťky křídla. Výrobci letadel ale zatím tato vlákna 
nepoužívají, dosud dávali přednost vysoko-pevnostním 
uhlíkovým materiálům. 

„Standardní materiály jsou vysoce pevné, ale jejich 
fyzikální možnosti se vyčerpaly. Dosavadní křídla mají 
menší rozpětí, takže se vlivem ohybového a torzního 
zatížení během letu nedeformují. Při vyšších rozpětích pak 
poddajnost konstrukcí umožňuje významné deformace               
a změnu chování kluzáku, což například pilotovi závodního 
kluzáku neumožňuje plně vnímat a využívat termické 
poryvy,“ vysvětlil ředitel Leteckého ústavu a spoluřešitel 
projektu Jaroslav Juračka.

Vhodnější alternativou jsou právě vysoko-modulární 
vlákna. „Projekt je zaměřený na aplikovaný výzkum                     
a experimentální vývoj kompozitů s vysoko-modulárními 
vlákny s praktickou aplikací při stavbě prototypů. Je 
potřeba vyřešit nejen konstrukční problémy, jakými je 
například skladba konstrukce s ohledem na její pevnost, 
pružnost, aero-elastické chování a životnost, ale především 
technologické aspekty, který vyplývají z vysoké tuhosti          
a křehkosti vláken,“ popsal Jaroslav Juračka. 

                                                                                                     
Protože jde o relativně mladou oblast výzkumu a vývoje, 
nikde ve světě neexistují dostupné informace o správné 
aplikaci, testování nebo dlouhodobé odolnosti konkrétních 
výrobků. Tým Leteckého ústavu tak stojí před náročným 
úkolem. Musí pečlivě prozkoumat celý návrhový proces a 
všechny materiálové a výrobní vlivy pak správně zohlednit 
v řetězci návrhu, výpočtu, procesu výroby a zkoušek 
výrobku tak, aby garantoval kvalitní výrobek, který bude 
možné vyrábět komerčně. 

                                             Zdroj fotografie: HpH, spol. s.r.o.

mailto:sedlackova%40fme.vutbr.cz?subject=


NETME NEWSÚNOR — BŘEZEN 2017 010

Pro to, aby výsledky výzkumu mohla partnerská firma využít, 
je nutné vyřešit také otázky související s optimalizací 
výroby kompozitních dílů s využitím 3D technologií a CNC 
obrábění a zvýšení produktivity celého výrobního řetězce. 

Projekt má význam i pro samotné NETME Centre a Letecký 
ústav. Přináší přímý kontakt s aplikační sférou a umožňuje 

získání a prohloubení know-how a zkušeností týmu                     
v dané oblasti, což může v budoucnu přinést akceleraci 
vývojových programů. Výzkum má velký potenciál také 
proto, že získané poznatky bude možné relativně snadno 
a rychle využít i v dalších průmyslových oborech, zejména 
v automobilovém průmyslu, kde se také tenkostěnné 
konstrukce významně prosazují.

Zaujalo nás 
VUT získalo pro svoje výzkumníky přístup do grantové aplikace Anlupa.cz 

Užitečnou aplikaci Anlupa.cz, která umožňuje přehledné 
a rychlé vyhledávání grantových výzev a dalších zdrojů 
financování, mohou nově využívat také zaměstnanci VUT. 
Program umožňuje výzkumníkům využívat i osobního 
Strážce výzev.

Anlupa.cz pomáhá s hledáním zdrojů pro financování 
projektů výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací. 
Umožňuje výzvy filtrovat podle poskytovatele (národní/
mezinárodní) a podle zadaných klíčových slov. 

Z národních poskytovatelů systém na jednom místě 
shromažďuje výzvy agentur GAČR, TAČR a ministerstev 
MŠMT, MPO, MV, z mezinárodních pak rámcové programy 
EU Horizon 2020 nebo COSME.

Jak systém používat? Stačí se přihlásit do intranetu na 
webových stránkách VUT a při přihlašování na portálu 
Anlupa.cz vybrat z nabídky institucí právě VUT. Systém 
automaticky synchronizuje Vaše údaje a umožní Vám                      
pokročilé vyhledávání a nastavování. 

KONTAKTY

NETME Centre 
info@netme.cz 
+420 541 144 981

REDAKCE

Mgr. Radka Šťávová                                        
stavova@fme.vutbr.cz

DATUM VYDÁNÍ

02 – 03/2017

http://Anlupa.cz
mailto:info@netme.cz

