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Aktuálně
Mezinárodní projekt Laboratoř integrace procesů pro trvalou 
udržitelnost (SPIL) uspěl v konkurenci  

Výzvu Excelentní výzkumné týmy v OP VVV provázel enormní zájem ze strany 
výzkumných organizací. Pro představu – požadavky na financování dosahovaly 
téměř 700 % alokace výzvy. V konkurenci 98 podaných projektů se na předních 
místech umístil projekt Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost 
(SPIL) připravený na NETME Centre FSI VUT v Brně.

Cílem projektu, který bude zahájen 1. února 2017, je vybudování mezinárodně 
konkurenceschopného výzkumného pracoviště - Laboratoře integrace procesů 
pro trvalou udržitelnost (SPIL), které na NETME Centre povede celosvětově 
úspěšný vědecký pracovník prof. Jiří Klemeš. Mezinárodní tým bude složený 
ze stávajících výzkumníků FSI z Energetického ústavu a Ústavu procesního 
inženýrství a také ze seniorních a juniorních výzkumníků ze zahraničí (např. ze 
Slovinska, Nového Zélandu, Bulharska, Malajsie nebo Číny). 

Účelem projektu je dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí 
k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména 
k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy. 

NETME Centre uspělo 
v hodnocení MŠMT

Závěrem roku 2016 se uskutečnilo 
hodnocení činnosti NETME Centre 
za období 2014-2015 ze strany MŠMT. 
Ministerstvo posuzovalo nejen plnění 
závazných ukazatelů projektu NPU, 

využití infrastruktury a zajištění 
rozvoje centra, ale také konkrétní 
zajímavé vědecké výstupy a výsledky. 
NETME Centre získalo hodnocení A, 
na které dosáhlo jako jedno ze dvou 
center z celkem 16 hodnocených 
v ČR.

6. ročník soutěže Nejlepší 
spolupráce roku 2016 

Sdružení pro zahraniční investice 
AFI vyhlašuje šestý ročník soutěže 
Nejlepší spolupráce roku. AFI uděluje 
ocenění v oblasti spolupráce mezi 
výzkumnou a aplikační sférou, 
která vede k inovacím a úspěšným 
transferům technologií a znalostí. 

Do soutěže se mohou přihlásit 
projekty (i jejich části) či transfery 
(například prodej licence), které 
byly realizovány/ukončeny v období 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Musí 

se jednat o projekty výzkumu, 
vývoje a inovací, které společně 
realizovaly pracoviště výzkumné 
organizace a právnická osoba 
z aplikační sféry se sídlem v ČR, nebo 
o transfer výstupu výzkumu a vývoje 
z výzkumné do aplikační sféry. 
Soutěžní projekty nebo transfery 
je možné přihlásit do 31. 1. 2017. 
Podrobné informace jsou dostupné 
na webových stránkách soutěže 
www.spolupraceroku.cz.

www.spolupraceroku.cz/component/content/
article/1-novinky/147-2016-12-05-18-02-22

Akce FabLab – inovační 
ekosystém 

V prosinci 2016 se v rámci 
mezinárodního projektu FabLabNet 
na FSI uskutečnily dvě partnerské 
akce FabLab – inovační ekosystém 
a Autodesk Academia Fórum 2016. 
Akce proběhly ve spolupráci Ústavu 
konstruování FSI a Computer 
Agency, o.p.s., partnerem akce bylo 
Jihomoravské inovační centrum (JIC). 

„Při představení projektu 
FabLabNet jsme pro veřejnost 
připravili přednášky na téma 
digitální výroby a inovace, dále 
workshop 3D modelování Fusion 
360 a návštěvníci se mohli podívat 
i na pracoviště pro 3D tisk kovů 
(SLM) a na průmyslového robota,“ 
shrnul program doc. Paloušek, který 
má projekt FabLabNet na starosti. 
Svými příspěvky zaujaly společnosti 
DEPO2015, JIC, rakouský Happylab, 
Y Soft nebo právě NETME Centre. 
Akce měla velký ohlas u studentů 
i dalších účastníků, kterých bylo více 
než 120.

KONTAKT

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.; 
palousek@fme.vutbr.cz

http://3dlaboratory.cz/fablab3dlab/

mailto:palousek@fme.vutbr.cz
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

OTEVŘENÉ VÝZVY

EXCELENTNÍ VÝZKUM 
Do 1. kola výzvy byl na NETME Centre připraven konsorciální projekt Technologie pro SMART Cities, do kterého je 
zapojeno VUT jako koordinátor, ČVUT a Centrum dopravního výzkumu jako partneři. Do 2. kola postoupí jen vybrané 
projekty (hodnocení 1. kola zatím neuzavřeno), poptávka činí cca 700 % alokace výzvy. Uzávěrka pro 2. kolo: 30. 4. 2017 

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

ROZVOJ KAPACIT PRO VAV 
Výzva je zaměřena na strategický rozvoj lidských zdrojů pro VaV, podmínkou účasti je získání mezinárodní značky HR 
Award. Omezení: 1 strategický projekt za VO. Uzávěrka: 28. 2. 2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-028-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-1

PLÁNOVANÉ VÝZVY

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 do 31. 12. 2022. Omezení počtu 
projektů za žadatele. Předpoklad otevření výzvy: 2/2017 - 5/2017 / Po vyhlášení výzvy budeme informovat podrobněji.

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

DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE 
Realizace projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím partnerství výzkumné organizace s aplikační 
sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Alokace výzvy: 1,1 mld. Kč, způsobilé výdaje: 30 – 100 mil. Kč, max. doba 
realizace do 31. 12. 2022. Povinný partner: korporace o velikosti min. 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

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/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

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU (VÝZVA II) 
Posílení mobility (absolventů magisterského a doktorského studia) a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou 
a akademickou sférou k podpoře a urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných 
ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Žadatel: MSP, VO jako partner. Dotace 70 % (30 % hradí firma) ve výši 0,5 – 3,5 
mil. Kč. Uzávěrka: 7. 2. 2017

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/  

Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - záložka Projekty.

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.)

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

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
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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 (HORIZONT 2020)

BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE – FET

OTEVŘENÉ VÝZVY

FETOPEN-01-2017 (RIA)  
Uzávěrka 27. 9. 2017

Přečtěte si  více informací.

NOVINKY A AKCE

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K PROGRAMU FUTURE 
AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET) 2016. 

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

OTEVŘENÉ VÝZVY

VÝMĚNNÉ POBYTY MSCA-RISE-2017 
Akce podporuje mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (začínající i zkušení výzkumní pracovníci) 
v oblasti výzkumu a inovací v délce 1 - 12 měsíců. Základem musí být společný výzkumný/inovační projekt.  
Uzávěrka 5. 4. 2017 

Více informací zde.

PLÁNOVANÉ VÝZVY

INDIVIDUÁLNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ POBYTY PRO 
ZKUŠENÉ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY MSCA-IF-2017 
v délce 1 – 2 let. Uzávěrka 14. 9. 2017

Více informací zde.

NOVINKY A AKCE

SEMINÁŘ FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE 
SKLODOWSKA-CURIE. 

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

Více informací o akcích MSCA naleznete v brožuře VADEMECUM H2020.

PRŮLOMOVÉ A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

OTEVŘENÉ VÝZVY

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) – 18 otevřených témat. Uzávěrka 25. 4. 2017

Více informací zde.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
http://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/prezentace-z-narodniho-infodne-fet
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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/topics/msca-if-2017.html
http://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/prezentace-ze-seminare-financni-a-pravni-aspekty-akci-marie-2
http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-Akce-Marie-Sklodowska-Curie-na-web-4-.pdf
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
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VESMÍRNÉ APLIKACE

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

Více informací zde.

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

Více informací zde. 

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

Více informací zde. 

INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA

2 CENY:

ENGINE RETROFIT FOR CLEAN AIR  
Uzávěrka 12. 9. 2017 

Více informací zde.

CLEANEST ENGINE OF THE FUTURE  
Uzávěrka 20. 8. 2019

Více informací zde.

PLÁNOVANÉ VÝZVY

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.

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

Více informací zde.

ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ ENERGIE

OTEVŘENÉ VÝZVY

KONKURENCESCHOPNÁ NÍZKOUHLÍKOVÁ ENERGETIKA – 6 otevřených témat s uzávěrkou 14. - 16. 2. 2017  
(2 témata jsou dvoustupňová s uzávěrkou druhého kola 7. 9. 2017). 

Více informací zde.

3 CENY:

PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY  
Uzávěrka 26. 9. 2018

Více informací zde.

CO2 REUSE  
Uzávěrka 3. 4. 2019

Více informací zde.

LOW CARBON HOSPITAL  
Uzávěrka 3. 4. 2019

Více informací zde.

PLÁNOVANÉ VÝZVY

ENERGETICKÁ ÚČINNOST  
– 12 plánovaných témat s uzávěrkou 7. 6. 2017

Více informací zde. 

KONKURENCESCHOPNÁ NÍZKOUHLÍKOVÁ 
ENERGETIKA  
– 9 plánovaných témat s uzávěrkou 7. 9. 2017

Více informací zde.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-compet-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-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-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-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/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/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-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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-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-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/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-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-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-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-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-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-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-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
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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. Uzávěrka 15. 11. 2017 

Více informací zde.

ERA CHAIRS 
Výzva podporující přijímání 
vynikajicích vědců na univerzity a VO. 
Uzávěrka 5. 10. 2017 

Více informací zde.

NOVINKY A AKCE

V rámci projektu NCP_WIDE.NET 
byl vydán manuál poskytující rady 
a doporučení předkladatelům 
projektů Teaming, Twinning, ERAW 
Chairs a COST. 

Manuál je k dispozici zde.

NOVINKY V H2020

Chcete vědět, jaká je účast České republiky v rámci programu Horizont 2020 nebo které české subjekty jsou 
nejúspěšnější? To je nyní snadno přístupné prostřednictvím nové a zajímavé interaktivní vizualizace s otevřenými daty 
Horizontu 2020, kterou vytvořila švédská organizace VINNOVA. Interaktivní vizualizaci můžete projít zde. 

KLÍČ K ÚSPĚCHU V RÁMCOVÉM PROGRAMU? Spolupracujte s TOP 15 institucemi, které se podílely na řešení 
projektů 7. RP, jež EK podpořila 51 % celkově rozdělené podpory v 7. RP! Více informací v podzimním dvojčísle ECHO 
3-4/2016.

Evropská komise zveřejnila první návrh pracovního programu Horizont 2020 pro období 2018-2020. Dokument k dispozici 
zde:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf

Švýcarsko se od 1. 1. 2017 stalo plně přidruženým státem k rámcovému programu H2020 a účastníci ze Švýcarska se tak 
mohou zapojit do programu v plném rozsahu.

INFORMACE K H2020

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

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-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://www.h2020.cz/cs/storage/8e5d8c18344261fa281bc4be3d060f8a256863d3?uid=8e5d8c18344261fa281bc4be3d060f8a256863d3
http://h2020viz.vinnova.se/#/
http://www.h2020.cz/files/svobodova/Echo-03-04-2016-web.pdf
http://www.h2020.cz/files/svobodova/Echo-03-04-2016-web.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
mailto:sedlackova%40fme.vutbr.cz?subject=
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Spolupráce s průmyslem 
Software pro malešickou spalovnu navrhl vědecký tým dr. Pavlase 

Skupina výzkumníků ze sekce Energetických systémů 
a simulačních výpočtů Ústavu procesního inženýrství FSI 
završuje úspěšnou spolupráci se společností Pražské 
služby a.s. Pro její spalovnu ZEVO Malešice navrhla 
vědecká skupina dr. Martina Pavlase software, který 
optimalizuje množství vyráběné elektrické energie.

Závod ZEVO Malešice, který patří pod Pražské služby, je 
největším zařízením na energetické využití odpadů v České 
republice. V malešické spalovně se využívá energeticky 
bohatý, ale dále nevyužitelný tuhý komunální odpad 
produkovaný v Praze. Ve spalovně z něj vzniká pára, která 
následně slouží k výrobě elektrické energie a k vytápění 
části bytů v české metropoli.

Software, který pro ZEVO Malešice navrhli výzkumníci ze 
sekce Energetických systémů a simulačních výpočtů, 
umožní spalovně optimalizovat množství vyráběné 
elektrické energie tak, aby vyhovovalo objemům 
nasmlouvaným s jejím odběratelem a aby bylo současně 
dosaženo maximálně efektivního využití energie. Úspěšná 
spolupráce bude i nadále pokračovat při optimalizaci 
softwaru v případě modernizace jednotlivých zařízení 
spalovny.

Zdroj fotografií: Pražské služby a.s.
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Zaujalo nás 
Nové zásady hodnocení výzkumných organizací 2017+

Metodiku hodnocení výzkumných organizací 2017+, 
která přinese zásadní změnu stávajícího systému, 
schválila koncem roku 2016 Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVVI). Aktuálně probíhá připomínkové řízení, 
do kterého bylo doručeno kolem 500 připomínek ze strany 
výzkumných organizací včetně FSI, resp. VUT. Následně 
bude metodika předložena vládě ČR.

Navrhovaný kvalitativní systém hodnocení odpovídá 
mezinárodním standardům. Do hodnocení výzkumných 
organizací budou postupně zapojováni také zahraniční 
odborníci. Nový systém hodnocení bude zaváděn 
postupně v letech 2017-2019, kdy dojde k pravidelnému 
každoročnímu hodnocení výzkumných organizací. Od roku 
2019 budou pravděpodobně už zapojeny také mezinárodní 

hodnotící panely. Pravidelné plné hodnocení s periodou 
opakování každých 5 let se pak bude opakovat od roku 
2020.

Mezi příklady zásadních změn, které nová metodika 
přinese, je oddělené hodnocení základního a aplikovaného 
výzkumu nebo změny financování výzkumných organizací. 
Rada vlády poprvé schválila pro poskytovatele fixaci 
finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumných organizací (RVO) na tříleté období (2017–
2019).

Další podrobnosti se dočtete na webových stránkách 
www.vyzkum.cz.

Jak bude nová Metodika 2017+ vypadat, popisuje ve videoblogu místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

KONTAKTY

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

REDAKCE

Mgr. Lenka Zemanová, MPA 
Mgr. Radka Šťávová

DATUM VYDÁNÍ

01/2017

Zdroj: RVVI, www.vyzkum.cz

http://www.vyzkum.cz
mailto:info@netme.cz
https://www.youtube.com/watch?v=LM4BrtWabSw&feature=youtu.be
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