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Aktuálně
Do výzvy Předaplikační výzkum byly podány čtyři projekty
Jaro a léto se v NETME Centre neslo ve znamení usilovné projektové práce. Co všechno tedy vzniklo?
Hned čtyři projekty do výzvy Předaplikační výzkum připravili ve spolupráci s výzkumníky projektoví manažeři z NETME Centre.
Ve výzvě MŠMT bylo alokováno 700 milionů korun, celkový objem finančních prostředků, o které organizace požádaly, ale
přesáhl 7 miliard korun. Konkurence mezi jednotlivými projekty je tedy vysoká. Výsledky lze očekávat v listopadu 2017.

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

Konsorciální projekt Technologie pro SMART Cities byl dopracován a předložen do 2. kola výzvy Excelentní výzkum OP VVV.
V případě, že bude hodnocení probíhat dle plánovaného harmonogramu MŠMT, budou finální výsledky známy v průběhu září/
října 2017. Celková výše požadovaných prostředků činí více než 5tinásobek stávající alokace výzvy. MŠMT nicméně uvažuje o
navýšení alokace.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum

V NETME vznikl také projekt INFORM MISSION zaměřený na podporu
mezinárodních projektů. Řešitelem jen proděkan pro vnější vztahy Jiří Hlinka.

FSI se od září zapojuje do realizace strategického celouniverzitního projektu MOST (Moderní a otevřené studium techniky).
Na naší fakultě bude projekt zaměřený rozvoj vztahů s absolventy a propojení studia s firemními partnery. Za FSI a NETME
zapojení do projektu garantuje proděkanJiří Hlinka.
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Aktuálně
Medaili A. E. Hunta poprvé získali výzkumníci z ÚK VUT

Léto studentských úspěchů

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor
Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování FSI VUT. Za svoji
vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–
Sliding EHL Contact získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za
nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie.
Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers
(STLE), která zastřešuje výzkumníky tohoto oboru na celém světě.
Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi
pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení
zmíněných procesů má podle spoluautora publikace Martina Hartla zásadní
význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností.
„V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva
a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují
teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází
při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil Hartl.
Pamětní medaile je každoročně udělována
od 1948, VUT ji získalo vůbec poprvé ve své
historii.

Přečtěte si více informací na webu NETME.

NETME navštívil americký velvyslanec pro vědu
Během svojí týdenní návštěvy v jihomoravské
metropoli navštívil dr. Frank W. DelRio,
americký velvyslanec pro vědu, také Fakultu
strojního inženýrství a výzkumné centrum
NETME Vysokého učení technického v Brně.
Dr. DelRio Ocenil šanci seznámit se se
špičkovým výzkumem fakulty, které se do
budoucna otevřela příležitost spolupracovat
s americkým National Institute of Standards
and Technology (NIST).

Úžasná reprezentace FSI a NETME
- tak se dá shrnout letní závodní
sezóna našich studentských týmů.
Tým TU Brno Racing představil
na konci dubna svůj nejnovější
model formule Dragon 7. Mladí
konstruktéři se rozhodli k odvážnému
kroku, vůbec poprvé kostru vozu
tvoří karbonový monokok místo
trubkového ocelového rámu.
Desítky tisíc hodin, které studenti
ve volném čase strávili v dílně, se
vyplatily. Dragon 7 jako první česká
formule zvítězil v jednom evropském
závodu mezinárodní soutěže Formula
Student. Ve světovém žebříčku pak
brněnští strojaři obsadili fantastické
7. místo z více než 500 týmů.
Historický úspěch zaznamenali i
studenti z týmu Pneumobil Racing
Team Brno. Letos se poprvé
probojovali se svým vozítkem,
poháněným na stlačený vzduch, do
první desítky nejlepších evropských
týmů. Gratulujeme!
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)
OTEVŘENÉ VÝZVY
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 66 měsíců. Povinný partner: obchodní korporace min. o velikosti středního podniku. Uzávěrka: 15. 11.
2017
Na FSI proběhla koordinovaná oponentura vědeckých záměrů a aktuálně probíhá na NETME Centre příprava tří projektů,
které byly schváleny vedením FSI do této výzvy.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-dms-1

INFORMACE K VÝZVĚ
Mgr. Zdeněk Šalomoun; salomoun@fme.vutbr.cz

Bc. Pavel Kratochvíl, kratochvil.p@fme.vutbr.cz

PODPORA MEZINÁRODNÍ MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
Výzva zahrnuje pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU) a pobyty zahraničních výzkumných
pracovníků v českých VO. Minimální délka trvání projektu 12 měsíců, maximální délka trvání projektu 51 měsíců. Výzva
je průběžná, datum vyhlášení výzvy 30. 6. 2017, uzávěrka příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nebo do
rozhodnutí MŠMT, nejpozději do 1. 12. 2017.
Maximální výše podpory je dána dle výsledků RIV za rok 2015, VUT může žádat o maximální částku 91 mil. Kč. Na FSI
proběhl koordinovaný sběr požadavků ústavů pro zapojení do projektu, požadavky byly zpracovány a předloženy
rektorátu VUT, který má přípravu celouniverzitního projektu ve své gesci.

HARMONOGRAM VÝZEV OP VVV PRO 2017
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2017_verze02.pdf

INFORMACE K VÝZVĚ
Mgr. Pavla Svobodová, Ph.D.; svobodova.p@fme.vutbr.cz
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OP PIK (OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST)
OTEVŘENÉ VÝZVY
APLIKACE IV
Získávání nových znalostí ve firmách potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb
prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na projekt 1 – 50 mil. Kč,
max. míra podpory za celý projekt je 70 % způsobilých výdajů (proplácení ex-post), max. míra podpory pro VO – 75 %
způsobilých výdajů. Alokace 1,6 mld. Kč. Uzávěrka: 30. 11. 2017
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-iv/
Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - záložka Projekty.

INOVAČNÍ VOUCHERY II
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a
akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků i fyzických osob
(max. 3 žádosti na subjekt). Dotace na projekt 50 000 - 299 999 Kč (v režimu de minimis pro SME), max. míra podpory
75 % způsobilých výdajů. Alokace 164 mil. Kč. Uzávěrka: 31. 12. 2017 (možné dřívější ukončení výzvy při dosažení alokace)
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-ii/
Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - nabídka služby.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU III
Vytvoření partnerství mezi MSP (včetně fyzických osob) a organizací pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní
organizací - VŠ/VVI) prostřednictvím asistenta znalostního transferu (absolvent magisterského/doktorského studia s
max. 4 letou praxí), zlepšení výrobních procesů; vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesů při vývoji
a zavádění nových produktů a služeb; zlepšení podnik. procesů včetně produktové certifikace. Dotace na projekt 0,5 – 5
mil. Kč, max. míra podpory 70 % způsobilých výdajů (proplácení ex-post) + MSP poskytne příspěvek min. 30 % způsobilých
výdajů znal. organizaci. Alokace 200 mil. Kč. Uzávěrka: 13. 10. 2017
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-iii/
Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - záložka Projekty.

PŘEHLED VŠECH AKTUÁLNĚ OTEVŘENÝCH VÝZEV
http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/

INFORMACE K OP PIK
Ing. Hana Petrušková; petruskova@fme.vutbr.cz

ZÁŘÍ 2017

06

NETME NEWS

H2020 (HORIZONT 2020)
BRITSKÝ ZÁVAZEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ H2020
Spojené království se zaručilo financovat všechny britské projekty v H2020, které budou podány před odchodem z
EU a přitom úspěšně projdou hodnotícím procesem, přičemž závazek se vztahuje také na dvoustupňové programy
za předpokladu, že první žádost bude odeslána a schválená před Brexitem. Financování se bude rovněž vztahovat na
programy v rámci H2020, které jsou spravovány nestandardními způsoby, včetně společných technologických iniciativ
(JTI), iniciativ společného plánování (JPI) a ERANET.
Více informací: https://www.tc.cz/cs/novinky/britsky-zavazek-financovani-projektu-h2020

NOVINKY A AKCE
Nové výzvy programu HORIZONT 2020 na období 2018 – 2020 budou zveřejněny na podzim 2017.

KONFERENCE RESEARCH & INNOVATION – SHAPING OUR FUTURE
Podívejte se na záznam z konference Research & Innovation – Shaping our Future, která proběhla v červenci v Bruselu.

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA CURIE
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 31. října 2017 od 10:00 seminář na téma Finanční a právní aspekty akcí Marie
Skłodowska-Curie. Seminář je určen pro projektové manažery, pracovníky grantových oddělení i pro vědeckovýzkumné
pracovníky, kteří se účastní/mají zájem o účast v projektech Marie Skłodowska-Curie. Seminář bude přenášen živě.
Více informací: https://www.tc.cz/cs/akce/financni-a-pravni-aspekty-akci-marie-sklodowska-curie-1

WORKSHOP PRO ŽADATELE O ERC GRANTY
Technologické centrum AV ČR si vás dovoluje pozvat dne 2. října 2017 na workshop pro žadatele o ERC Starting/
Consolidator granty, který je zaměřen na psaní projektové žádosti. Workshop pořádáme v rámci vzdělávacího kurzu Jak
na Horizont 2020? Kvůli účelnosti je workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator grant, kteří již mají
konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC pro rok 2018.
Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků nejpozději do 18. září
2017 na e-mail: dvorakovaz@tc.cz, vše v anglickém jazyce a podle pravidel zadávací dokumentace ERC.
Více informací: https://www.tc.cz/cs/akce/jak-na-h2020-workshop-pro-zadatele-o-erc-starting-consolidator

ERRIN: HORIZON 2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK
Ve dnech od 20. do 24. listopadu 2017 pořádá Evropská síť regionů pro výzkum a inovace ERRIN v Bruselu „Horizon 2020
Project Development Week“. Účastníci získají podrobné informace o pracovních programech Horizont 2020 na období
2018 - 2020 a budou mít možnost najít vhodné partnery pro budoucí konsorcia. Registrace bude otevřená od 8. do 27.
září 2017.
Více informací: http://errinh2020pdw.eu/
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OTEVŘENÉ VÝZVY
AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Cílem je podpořit kreativní a inovační potenciál zkušených výzkumníků. Výzva byla otevřena 11. dubna.
Uzávěrka 14. 10. 2017

		

Více informací: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html

ŠÍŘENÍ EXCELENCE A PODPORA ÚČASTI
OTEVŘENÉ VÝZVY
ERA CHAIRS
12. dubna 2017 byla otevřena výzva ERA Chairs podporující přijímání vynikajících vědců na univerzity a VO. 		
Uzávěrka 15. 11. 2017
Více informací: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html

TWINNING
Výzva TWINNING podporující transfer poznatků a výměnu dobrých praxí se 2 a více zahraničními partnery z různých států
EU/asociovaných zemí byla otevřena 11. května. Uzávěrka 15. 11. 2017
Více informací: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

CERIC - ERIC
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA PŘÍSTUP K INTEGROVANÝM MULTIDISCIPLINÁRNÍM ZAŘÍZENÍM
PRO MATERIÁLY A BIOMATERIÁLY
Středoevropské konsorcium výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC otevřelo výzvu k předkládání návrhů na přístup k
integrovaným multidisciplinárním zařízením pro materiály a biomateriály. Nejlepší projekty budou vybrány na základě
hodnocení nezávislého a mezinárodního panelu odborníků. Návrhy by měly být předloženy online prostřednictvím
Virtuální jednotné kanceláře (Virtual Unified Office - VUO) do 1. 9. 2017 za účelem předběžného zhodnocení návrhu a
konečný termín pro předkládání návrhů je 2. 10. 2017.
Více informací: http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage

INFORMACE K H2020
Ing. Blanka Marušincová, MSc; marusincova@fme.vutbr.cz
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Spolupráce s průmyslem
Tým z ÚPI vyvinul pro pražskou spalovnu software pro plánování výroby energie z odpadů
Netradiční počítačový model, který analyzuje chod
spalovny a na základě naměřených dat zefektivňuje
plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina
z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně (ÚPI VUT).
Na vývoji softwaru pracovala skupina složená z
výzkumníků a studentů ÚPI tři roky. Systém, který
napomáhá nejefektivnějšímu spalování a využití odpadu,
už do ostrého provozu nasadila největší spalovna odpadu
v České republice, ZEVO Malešice v Praze.
Software, který vznikl na půdě brněnské technické
univerzity, řeší to, aby se s energií v odpadu hospodařilo
co nejlépe. Jak nejefektivněji spálit odpad a jaké množství
energie se tím získá, totiž aktuálně ve většině zařízení pro
energetické využití odpadů v Česku předpovídají energetici
na základě svých zkušeností a odhadu. Podrobnou
matematickou analýzu dat dosud žádná spalovna
nevyužívala.
„Námi vyvinutý software dokáže na základě
matematických modelů v kombinaci s provozními daty
predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné energie
až na 40 hodin dopředu. Pomůže tedy energetikům
naplánovat výrobu elektřiny tak, aby v maximální možné
míře uspokojili poptávku po teple a současně vyrobili
co nejvíce elektřiny. Teplo a elektřina tak nemusí být
dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ popsal
největší přínos softwaru vedoucí výzkumné skupiny Martin
Pavlas.
Software už začala využívat první spalovna v České
republice – ZEVO Malešice. Ta zpracovává odpady z
většiny území Prahy a částečně také z přilehlých obcí.
Brněnští výzkumníci software nastavili přesně pro potřeby
tohoto provozu.
Výsledkem zavedení jsou vedle zefektivnění plánování
výroby energie z odpadu i další přínosy. „Software
znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování výroby
elektřiny. Navíc s ním mohou pracovat i moji kolegové v
případě mojí nepřítomnosti. V delším časovém horizontu
pak díky přesnějším výpočtům očekávám mírné zvýšení

Když už se musí odpad spálit, tak co nejefektivněji (zdroj: Pixabay.com)

množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl
energetik ZEVO Malešice Lukáš Crha.
Řešení i pro další spalovny v Česku
Nástroj z brněnského VUT je vytvořený unikátně pro
potřeby provozu malešické spalovny, ale základní principy
jsou přenositelné i do dalších zařízení, která zpracovávají
odpad. „Byli bychom rádi, pokud by se software podařilo
zavést i v dalších spalovnách v Česku,“ uvedl Martin
Pavlas.
ZEVO Malešice už projevilo zájem o pokračování
spolupráce. Brněnští výzkumníci budou pracovat na
dalším zdokonalování softwaru. Ten musí reagovat na
plánované změny v ZEVO. „Naše čtyři kotle jsou v provozu
už 20 let, proto je v následujících letech budeme postupně
rekonstruovat. Brněnský software se nám osvědčil a
umožní rychlejší adaptaci na tyto nové provozní podmínky,“
uvedl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.
Do projektu budou stejně jako v první fázi spolupráce
zapojeni také studenti magisterských a doktorských
programů z ÚPI VUT v Brně. „Pro studenty je velkou
motivací pracovat na projektech pro firmy. Jejich práce
má reálné využití, dostanou se do kontaktu s lidmi z
komerčního sektoru a získají neocenitelnou pracovní
zkušenost už během studia,“ popsal Martin Pavlas
s tím, že spolupráce má význam i pro výzkumníky.

Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu (čas 11:15)!
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Zaujalo nás
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu získal autorský tým z FSI
Vývoj robotiky u nás i ve světě a všechny důležité
poznatky o ní shrnuje nová publikace Roboty a
robotizované výrobní technologie, za kterou získal
profesor Zdeněk Kolíbal se svým týmem prestižní Cenu
Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Přečtěte si část z
připravovaného rozhovoru pro univerzitní časopis Události
z VUT.
Pane profesore, za publikaci Roboty jste obdrželi prestižní
Cenu Josefa Hlávky za nejlepší vědeckou knihu letošního
roku. V čem ji vy sám považujete za výjimečnou?
Je to skutečně komplexní pohled na současnou konstrukci
a užití průmyslových robotů. Je zde i zmínka o robotických
systémech vyšších generací i o některých aplikacích,
které se z toho vymykají jako manipulátory medicínské,
podvodní nebo vesmírné. Nemyslím si, že by se tyto
věci konstruovaly v České republice. My bychom se měli
držet průmyslových robotů a jejich koncových efektorů,
označovaných v jistých fázích jako chapadla, a jejich
aplikací. To je naším cílem.
Kniha má více než 800 stran, na kterou kapitolu z knihy
jste nejvíc hrdý?
Kniha popisuje rozvoj od Golema přes číslicové řízení až
po automatizovanou továrnu, jejímž vzorem je japonský
Fanuk. Těžištěm publikace jsou výsledky naší práce

Profesor Zdeněk Kolíbal na slavnostním udílení Cen Josefa Hlávky.

v robotických systémech a samostatná kapitola je
věnovaná robotizovanému modelovému systému na
VUT. Náš mobilní robot zaváží palety v rámci systému,
který je technologicky o stupeň výš než japonský model,
používající zabudovaného vodícího systému ve výrobě
nebo v laboratořích. My, tedy já a moji kolegové z Ústavu
výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně,
jsme zrealizovali jednu buňku robotizované továrny s
průmyslovým robotem s automatickou výměnou jeho
koncových efektorů a obsluhovanou mobilním robotem,
vedeným na laserovém principu.
Celý rozhovor si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu
Události z VUT.

Nejlepší gEKOn z NETME? Doktorand Radek Vrána z ÚK
Chovej se ekologicky, mysli ekonomicky - to je podtitul soutěže gEKOn, která
motivuje zaměstnance firem a institucí v Technologickém parku v Brně k
tomu, aby do práce chodili pěšky nebo jezdili na kole, příp. koloběžce. Nejvíce
gEKOn-bodů v týmu NETME nasbíral Radek Vrána z Ústavu konstruování.
Radek je vášnivý cyklista a za prvních osm měsíců letošního roku najezdil do
práce neuvěřitelných 348 km. Díky tomuto výkonu splnil všech pět milníků
soutěže, za které získal hezké ceny - ručník, světlo na kolo a také poukázku
do kavárny Lakeview. Účastí v soutěži navíc jako každý gEKOňák podpořil
Nadační fond Světluška. Radek se teď dostal až mezi finalisty soutěže.
Držíme mu palce, aby vystoupal i na stupínky nejvyšší!
Chcete se stát novým gEKOnem? Zaregistrujte se na webu soutěže i vy a
užijte si eko-cestování do práce. Platí pro zaměstnance FSI a NETME Centre.
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Nový ročník soutěže Brno Ph.D. Talent
Až 100 tisíc korun 💸ročně  po dobu  tří  let -  takové 
stipendium získá 25 nejlepších doktorandů, kteří v Brně
studují 🛰technické  nebo  přírodní  vědy.  Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) znovu vypsalo
soutěž o stipendium Brno Ph.D. Talent. Zvednete hozenou
rukavici?
Přihlásit se může každý doktorand, který studuje na
jedné z partnerských univerzit v Brně a je v prvním roce
doktorského studia přírodovědného nebo technického
zaměření. Žadateli může být nejvýše 32 let. Do soutěže
musí student poslat svůj projekt a obhájit ho před
odbornou komisí.
Registrace do soutěže potrvá od 4. do 18. září 2017. Další
informace najdete na www.jcmm.cz.

Jedinečný software a štěstí na počasí. To je
recept brněnských matematiků
Pouhých 120 sekund měl tým profesora Miloslava
Druckmüllera z Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT na
zaznamenání dat úplného zatmění Slunce, k němuž došlo
v pondělí 21. srpna 2017 na části území USA.
Díky hezkému počasí a především novému softwaru, který
naprogramoval matematik Pavel Štarha, se výzkumníkům
podařilo získat historicky největší množství kvalitních dat.
Obrazy, který vznikly, zachycují korónu Slunce ve fázi jeho
klesající aktivity, kdy je struktura magnetického pole této
hvězdy zcela jiná než v období maxima.
Přečtěte si tiskovou zprávu o dobrodružné expedici!
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