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Aktuálně
FSI bodovala ve výzvě Předaplikační výzkum s projektem ArMadit

Na jaře projektový tým NETME připravil do výzvy Předaplikační výzkum OP VVV hned čtyři strategické projekty, které 
schválilo vedení FSI. Zájem výzkumných institucí výrazně převyšoval alokované prostředky, v každé oborové skupině tak byl 
podpořen pouze jeden projekt. V oborové skupině Materiály byl podle hodnotitelů nejlepší projekt nazvaný Materiály s vnitřní 
architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMadit), jehož vědeckým koordinátorem je profesor Ivo Dlouhý. 

Pro tým profesora Dlouhého je získání podpory v této výzvě vzhledem k vysoké konkurenci velkým úspěchem.                         
Do projektu ArMadit jsou zapojeny hned tři ústavy FSI – konkrétně ÚMVI, ÚMTMB a ÚK – a také Ústav fyziky materiálů 
Akademie věd ČR v roli partnera. Realizace projektu začne 1. 6. 2018.  Celkové náklady projektu byly vyčísleny přibližně             
na 73 milionů korun.

Ohlédnutí za loňským rokem v projektové činnosti NETME Centre

Podívejte se na stručný přehled aktivit projektového týmu 
NETME Centre v loňském roce a výhled do roku 2018. 

V únoru 2017 zahájila svoji činnost Laboratoř integrace 
procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) pod vedením prof. 
Jiřího Klemeše. Jde o projekt financovaný z OP VVV ve výzvě 
Excelentní výzkumné týmy. Projekt SPIL je jediným projektem, 
který na VUT získal prostředky z této výzvy. Tým složený                 
ze zahraničních výzkumníků a z českých výzkumníků z ÚPI              
a EÚ FSI v prosinci uspořádal také mezinárodní konferenci – 
více se o ní dočtete na následující stránce.

V loňském roce se fakulta zapojila do realizace hned dvou 
celouniverzitních projektů. Tím prvním je strategický projekt 
Moderní a otevřené studium techniky (MOST). FSI se zaměřuje 
na rozvoj vztahů s absoloventy a propojení studia s firemními 
partnery. Za fakultu je řešitelem projektu proděkan Jiří Hlinka.

Druhým projektem je VUT Příležitost financovaný stejně 
jako SPIL nebo MOST z OP VVV. Jeho cílem je rozvíjet 
současný systém komercializace na VUT v Brně a také 
posílit projektovou spolupráci s průmyslovými partnery. 
Výzkumníkům bude díky projektu poskytována na úrovni 
rektorátu širší právní podpora a konzultace s manažery 
transferu technologií. 

Další grantovou výzvou, které se tým NETME v roce 2017 
intenzivně věnoval, byla výzva Dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce. Na hodnocení námi podaných projektů čekáme.

V roce 2017 bylo také dokončeno hodnocení rozsáhlého 
konsorciálního projektu Technologie pro SMART CITIES.                 

Po dopracování do 2. kola výzvy Excelentní výzkum OP VVV 
si projekt udržel velmi dobré bodové hodnocení, na podporu               
ve vysoké konkurenci stovky projektů bohužel nedosáhl.

Ve výzvě Excelentní výzkum v OP VVV se nicméně 
výzkumníkům z FSI podařilo získat jiné projekty, jejichž 
realizace bude zahájena v roce 2018. Prvním z nich je projekt 
Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 
(BIO-CCS/U). Jde o pětiletý projekt, do něhož jsou zapojeny 
Fakulta strojní ČVUT (příjemce) a jako partneři EÚ a LPTP z FSI 
VUT, VŠB-TU Ostrava a Akademie věd ČR. Řešitelem za FSI je 
dr. Martin Lisý.

Druhým úspěšným projektem ve výzvě Excelentní výzkum v 
OP VVV je projekt Centrum pokročilých leteckých technologií 
Leteckého ústavu FSI. Příjemcem dotace je ČVUT, LÚ je 
zapojený jako partner. Cílem brněnských výzkumníků bude 
mj. vyvinout metody a postupy individuálního celoživotního 
sledování funkčnosti a životnosti leteckých konstrukcí. 
Řešitelem projektu za FSI je doc. Jaroslav Juračka.

V letošním roce bude zahájen také celouniverzitní projekt 
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, který umožní 
dlouhodobé výjezdy výzkumníků do zahraničí a také příjezdy 
zahraničních vědců. Za FSI je naplánováno celkem 25 mobilit. 
Realizace projektu začíná 1. 4. 2018. Kontaktní osobou je               
dr. Pavla Svobodová.

Projektový tým  se bude i v letošním roce soustředit                       
na vyhledávání grantových příležitostí a především                          
na přípravu mezinárodních výzkumných projektů, zejména                                                    
v  programu H2020.  Kontaktní osobou je Blanka Marušincová.
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Aktuálně
Co přinesl projekt Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství 
(EUPRO)?

NETME Centre hledá finančního manažera

Projektový tým NETME hledá nového kolegu/kolegyni 
na pozici finanční manažer/ka projektů. Náplní práce je 
finanční řízení dotačních projektů (zejm. OP VVV). Uchazeč 
musí mít VŠ vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve finančním 
řízení projektů. Další informace naleznete na webu VUT.

KONTAKT

Přihlášky formou motivačního dopisu společně se 
strukturovaným životopisem posílejte do 11. 2. 2018 
elektronicky na e-mail konecna@fme.vutbr.cz.

Čtyři desítky podaných mezinárodních projektů, semináře 
pro více než 100 výzkumníků a přes 80 individuálních 
konzultací – to je v několika číslech přínos projektu 
financovaného MŠMT s názvem Projektová kancelář podpory 
mezinárodních projektů pro strojní inženýrství realizovaný 
v NETME Centre. Přestože projekt v prosinci 2017 skončil, 
mezinárodní projektová podpora bude poskytována i nadále. 
Vedení FSI ji považuje za strategickou prioritu i do budoucna.

V uplynulých dvou letech uspěli projektoví manažeři ve 
spolupráci s výzkumníky z FSI VUT hned s pěti prestižními 
mezinárodními projekty – konkrétně jde o tyto projekty: 
projekt EDEC financovaný z programu H2020 CLEAN SKY 2, 
projekt ETALON z programu H2020 Schift2Rail, projekt RISEN 
z programu H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, projekt 
FabLabNet financovaný z programu Interreg Central Europe 
a projekt SPIL financovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání.

Vedle přípravy projektů, seminářů a individuálních konzultací 
jedním z důležitých prvků projektu bylo také vzdělávání 
zaměstnanců v zahraničí. Ti se zúčastnili desítek odborných 
školení a cest určených k rozvoji spolupráce v oblasti VaV                     
s předními výzkumnými organizacemi a dalšími zahraničními 
partnery. 

Odborná školení např. na půdě evropských institucí v Bruselu 
se týkala samotné přípravy, a managementu projektů                     
v programu H2020, ale také finančních a právních aspektů 

managementu projektu, přípravě a vyjednávání obchodních 
smluv nebo propagace vědy a výzkumu.

„Cílem projektu bylo vytvořit projektovou kancelář, která 
zajistí stabilní odborné zázemí pro přípravu mezinárodních 
výzkumných projektů. To se podařilo a projektový tým 
bude tuto práci rozvíjet i po ukončení projektu. Mezinárodní 
programy jsou strategickým nástrojem financování vědy a je 
třeba se na ně stále více orientovat,“ uvedla ředitelka NETME 
Centre Lenka Zemanová. 

Zajištění projektové podpory pro výzkumníky a zvýšení 
účast výzkumníků FSI a NETME Centre v mezinárodních 
programech je současně jedním ze strategických cílů vedení 
fakulty.

Projektový tým bude nadále poskytovat informace o nových 
grantových výzvách a projektovou podporu vědeckým 
týmům. Pro rok 2018 je v programu H2020 identifikováno 
v tuto chvíli více než 20 výzev potenciálně zajímavých pro 
Fakultu strojního inženýrství VUT. O konkrétních možnostech 
výzkumníky bude v roce 2018 mimo jiné informovat zpravodaj 
NETME News.

LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství  

financování z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

https://vutbr.jobs.cz/detail/?id=G2-1260702421-aden_brand0&rps=186
mailto:konecna%40fme.vutbr.cz.?subject=
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Evropské FabLaby spustily pilotní akce pro mladé inovátory. VUT zacílilo na studentské týmy

Vstříc inovacím – i tak by mohlo znít heslo projektu 
FabLabNet, který spojil dílny zaměřené na 3D tisk a související 
technologie z devíti evropských zemí. Společně spustily 
napříč střední Evropou pilotní akce, které mají mezi laickou i 
odbornou veřejností rozšířit dovednosti a znalosti o 3D tisku 
a souvisejících technologiích. Českou republiku v projektu 
reprezentuje strojLab, jediný univerzitní FabLab v České 
republice, který má zázemí na Fakultě strojního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně. 

První pilotní projekt univerzity vzdělává v těchto 
technologiích budoucí strojaře, kteří působí ve 
studentských týmech stavějících formule, pneumobily nebo 
malé dálkově řízené letouny.

FabLabNet, networkingový projekt financovaný Evropskou 
unií, vstoupil do svojí praktické fáze. Cílem projektu je v 
následujícím půl roce spustit ve vybraných FabLabech 
pilotní akce, které mají rozšířit znalosti a dovednosti z oboru 
3D tisku u kutilů a studentů, z nichž se mohou stát budoucí 
inovátoři. Prakticky zaměřené workshopy se odehrají v 
devíti FabLabech v několika zemích – konkrétně v Německu, 
Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, 
Slovensku a také v České republice.

První část pilotních aktivit cílí na evropské úrovni na lokální 
komunity složené z nadšenců, tvůrců, studentů a budoucích 
inovátorů. Druhý pilíř pilotních aktivit cílí na tvůrce, kteří 
už mají konkrétní nápady nebo dokonce prototypy a chtějí 
poradit s jejich uvedením na trh. Třetí část pilotních aktivit je 
postavena na vzdělávání tak, aby studenti získali větší vztah 
k technologiích souvisejícím s 3D tiskem.

VUT se do projektu zapojuje výukovými aktivitami pro 
studenty ve strojLABu. Do první pilotní akce se zapojili 
studenti ze tří fakultních týmů, které se soustředí se 
na vývoj a konstrukci formule, pneumobilu nebo malých 
dálkově řízených letounů.

„Pro tyto talentované studenty jsme připravili vzdělávací 
a mentoringové programy na míru potřebám jejich týmů. 
Výsledkem naší spolupráce je kromě sdílení know-how 
a vybavení také vyvinutí prototypů, které týmy využijí             
pro svoje projekty,“ uvedl řešitel projektu David Paloušek.

Pilotní program pro vybrané studentské týmy VUT potrvá do 
května 2018, kdy třem studentským týmům TU Brno Racing, 
Pneumobil Racing Team Brno a BUT Chicken Wings začíná 
závodní sezóna a vyvinuté prototypy si otestují v reálném 
provozu svých vozidel a letounů.
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První ročník mezinárodní vědecké konference projektu SPIL 
navštívilo více než 170 výzkumníků z celého světa. Na pódiu se 
se svými přednáškami vystřídali přední světoví výzkumníci z USA, 
Kolumbie, Irska, ale také z Nového Zélandu, Číny nebo z Filipín. 
Důležitou součástí byla prezentace výsledků práce brněnských 
výzkumníků.

Děkujeme všem účastníkům za úžasnou atmosféru a skvělý 
networking, který by do budoucna měl přinést další možnosti 
spolupráce v mezinárodních projektech.

Více informací najdete na wwww.conferencespil.com

První ročník The SPIL Scientific Conference navštívilo více než 170 výzkumníků z celého světa

http://conferencespil.com/
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

PLÁNOVANÉ VÝZVY PRO 1. POLOVINU ROKU 2018

Pro první polovinu roku 2018 jsou v OP VVV plánovány výzvy zaměřené prioritně na vzdělávání. MŠMT v tuto chvíli 
zveřejnilo druhý draft harmonogramu výzev pro rok 2018, termíny vyhlášení a ukončení výzev se tak mohou ještě měnit.

Harmonogram výzev OP VVV pro rok 2018 najdete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

ESF VÝZVA PRO VŠ II
Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), 
zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora 
studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi 
VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ. Výzva je kolová, předpokládané datum vyhlášení výzvy květen 2018. 
Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí o podporu je v říjnu 2018. 

ERDF VÝZVA PRO VŠ II
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám. Výzva je kolová, předpokládané datum 
vyhlášení výzvy květen 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí o podporu je v říjnu 2018. 

MEZINÁRODNÍ MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ MSCA-IF II
Podpora projektů kladně hodnocených v Horizont2020 - MSCA - Individual Fellowships, které nemohly být z důvodu 
nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 
březen 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí o podporu je v červnu 2018. KZ

INFORMACE K OP VVV

Mgr. Zdeněk Šalomoun; salomoun@fme.vutbr.cz, Bc. Pavel Kratochvíl, kratochvil.p@fme.vutbr.cz                            

ALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY, ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠ ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM. 
INFORMACE K VÝZVĚ 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv
mailto:salomoun%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:kratochvil.p%40fme.vutbr.cz%20%20?subject=
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GRANTY TAČR (TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY) 

PLÁNOVANÉ VÝZVY 

EPSILON 4
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je únor 
2018, další detaily zatím nebyly zveřejněny.

GAMA – SEAL OF EXCELLENCE (SME INSTRUMENT FÁZE I)
Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich 
praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 
březen 2018, další detaily zatím nebyly zveřejněny.

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1
Program bude navazovat na dřívější program Centra kompetence. Předpokládá se zaměření na podporu vzniku a 
činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a 
perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 
březen 2018, další detaily zatím nebyly zveřejněny.

OP PIK (OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST)

OTEVŘENÉ VÝZVY

INOVAČNÍ VOUCHERY III
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. Délka trvání projektu max. 1 rok (do 31. 12. 2019). Alokace 100 mil. Kč. Uzávěrka: 31. 12. 2018 
(možné dřívější ukončení výzvy při dosažení 200 mil. Kč).

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-ii/

Základní dokumenty v systému FSI - Herodis - záložka Projekty.

Přehled všech otevřených výzev

http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/

INFORMACE K OP PIK

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

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-ii/
http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/
mailto:petruskova%40fme.vutbr.cz?subject=
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H2020 (HORIZONT 2020)

PILÍŘ VYNIKAJÍCÍ VĚDA

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA

ERC CONSOLIDATOR GRANTY 2018 - pro žadatele, kteří mají k 1. lednu 2018 více než 7 až 12 let od získání titulu Ph.D. 
Uzávěrka 15. února 2018.

Více informací ERC-2018-COG: ERC Consolidator Grant

BUDOUCÍ A VZNIKAJÍCÍ TECHNOLOGIE – FET

FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING (RIA)
Cíl: položit základy radikálně nových budoucích technologií jakéhokoli druhu od vizionářských interdisciplinárních 
spoluprací, které rozpouštějí tradiční hranice mezi vědami a disciplínami, včetně sociálních a humanitních věd. Toto téma 
také podporuje řídící roli nových aktérů ve výzkumu a inovacích včetně vynikajících mladých výzkumných pracovníků, 
ambiciózních MSP špičkových technologií a prvních účastníků FET v rámci programu Horizont 2020 z celé Evropy. Cut-off 
dates: 16. květen 2018, 24. leden 2019, 18. září 2019, 13. květen 2020.

Více informací: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html

FETOPEN-02-2018: FET-OPEN COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)
Cílem výzvy je podporovat vynikající spolupráci v oblasti výzkumu a inovací v oblasti budoucích a vznikajících technologií 
s cílem zajistit a obnovit základ pro budoucí evropskou konkurenceschopnost a růst, což bude mít pro společnost 
významnou změnu v příštích desetiletích. Uzávěrka 11. dubna 2018.

Více informací: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-02-2018.html

AKCE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

MSCA-RISE-2018: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 
Výzva podporuje mezinárodní a meziodvětvovou spolupráci prostřednictvím výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací a sdílení znalostí a myšlenek z výzkumu na trh (a naopak). Tento program podporuje společnou kulturu výzkumu a 
inovací, která vítá a odměňuje kreativitu a podnikání a pomáhá přeměnit kreativní myšlenky na inovativní produkty, služby 
nebo procesy. Uzávěrka 21. března 2018.

Více informací:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html

MSCA-ITN-2018: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 
Sítě inovačních školení (ITN) podporuje konkurenčně vybrané společné výzkumné vzdělávání a / nebo doktorské 
programy, které jsou realizovány prostřednictvím partnerství univerzit, výzkumných institucí, výzkumných infrastruktur, 
podniků, malých a středních podniků a dalších socioekonomických aktérů z různých zemí v Evropě i mimo ni.  Další 
výzva je plánována v lednu 2019: MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks. Vyhlášení výzvy se očekává 13. září 2018. 
Uzávěrka leden 2019.

Více informací: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
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Plánované výzvy

MSCA-IF-2018: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky MSCA-IF-2018 v délce 1 – 2 let. Vyhlášení výzvy 
se očekává 12. dubna 2018.  Uzávěrka 12. září 2018.

Více informací o akcích MSCA naleznete v brožuře VADEMECUM H2020.

PILÍŘ PRŮLOMOVÉ A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)  

22 otevřených témat. Mezi témata patří např. Technologie pro digitalizaci evropského průmyslu, Evropská infrastruktura 
dat, Průřezové aktivity. Uzávěrka 17. dubna 2018.

Více informací: https://ec.europa.eu

POKROČILÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ  

PRŮMYSLOVÁ UDRŽITELNOST 
9 otevřených témat, 10 plánovaných témat. Podrobnější informace k jednotlivým výzvám, najdete ve WP 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing.

Konkrétní výzvy najdete zde: https://ec.europa.eu/

VESMÍRNÉ APLIKACE  

SPACE 2018-2020 
12 otevřených témat. Uzávěrka 6. března 2018.

Více informací: https://ec.europa.eu/

EGNSS MARKET UPTAKE 2019-2020  
Evropský globální navigační satelitní systém (EGNSS) zahrnuje satelitní navigační systém zřízený v rámci programu 
Galileo a evropský systém geostacionárního překryvu (EGNOS). Galileo poskytuje lepší informace o poloze a načasování 
s významnými pozitivními důsledky pro mnoho evropských služeb a uživatelů. 

Využívání satelitní navigace pomohlo řídit světový hospodářský růst, zejména ve špičkových průmyslových odvětvích. 
Očekává se, že dodatečná odolnost poskytovaná společností Galileo umožní řadu nových aplikací a služeb, které budou 
mít prospěch ze zvýšené spolehlivosti polohování, čímž bude dále stimulovat hospodářský růst v Evropě i mimo ni. Pro 
přijetí trhu EGNSS je klíčový vývoj aplikací navazujících na trh. Umožní to nejen maximalizovat přijetí systémů Galileo a 
EGNOS, ale také stimulovat konkurenceschopnost průmyslu GNSS navazujícího průmyslu a současně zachytit veřejné 
přínosy. 4 plánované výzvy. Uzávěrka březen 2019. 

Více informací: https://ec.europa.eu/

https://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-Akce-Marie-Sklodowska-Curie-na-web-4-.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/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/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020/1/1/1/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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PILÍŘ SPOLEČENSKÉ VÝZVY

INTELIGENTNÍ, EKOLOGICKÁ A INTEGROVANÁ DOPRAVA

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 
72 otevřených témat. Uzávěrka 27. února 2018. 

Více informací: https://ec.europa.eu/

Podrobnější informace naleznete také ve WP Clean Sky.

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: GREEN VEHICLES
2 otevřená témata. Uzávěrka 4. dubna 2018. 3 další plánovaná témata. Uzávěrka 24. dubna 2019.

Více informací: https://ec.europa.eu/

2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: AUTOMATED ROAD 
TRANSPORT 
2 otevřená témata. Uzávěrka 4. dubna 2018. 

Více informací: https://ec.europa.eu/

2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH 
14 plánovaných témat, která zahrnují tyto oblasti: nízkouhlíková a udržitelná doprava, bezpečná, integrovaná a odolná 
doprava, green vehicles a další. Podrobněji k jednotlivým tématům se dočtete ve WP Smart, green and integrated 
transport. Uzávěrka v roce 2019.

Více informací: https://ec.europa.eu/

CENA: H2020-FUTURE ENGINE PRIZE-2016
Uzávěrka 20. srpna 2019. 

Více informací: https://ec.europa.eu/

ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ ENERGIE

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
17 otevřených témat. Témata zahrnují tyto oblasti: energetická účinnost, energeticky účinný průmysl a služby, 
energetická účinnost je investice, energetická účinnost je zdroj energie, podpora legislativních inovací. Podrobněji k 
jednotlivým tématům se dočtete ve WP Secure, clean and efficiency energy. 

Více informací:  https://ec.europa.eu/

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/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/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp1819-cleansky_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/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/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-futureengineprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/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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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: GREEN VEHICLES
2 otevřená témata. Uzávěrka 4. dubna 2018. 3 další plánovaná témata. Uzávěrka 24. dubna 2019.

Více informací: https://ec.europa.eu/

ŠÍŘENÍ EXCELENCE A PODPORA ÚČASTI

Plánované výzvy:

WIDESPREAD-03-2018: TWINNING 
Výzva podporující transfer poznatků a výměnu dobrých praxí tzv. „méně rozvinutých“ zemí (kam ČR ještě patří) se 2 a více 
zahraničními partnery z různých států EU/asociovaných zemí. Vyhlášení výzvy se očekává 15. května 2018. Uzávěrka 
15. listopad 2018.

Více informací: https://ec.europa.eu/

WIDESPREAD-04-2019: ERA CHAIRS 
Výzva podporující přijímání vynikajicích vědců na univerzity a VO. Vyhlášení výzvy se očekává 26. června 2018. Uzávěrka  
15. listopad 2018.

Více informací: https://ec.europa.eu/

NOVINKY A AKCE

EUROSTAR WEBINÁŘ
Dne 31. ledna 2018 organizuje program Eurostars pravidelný online webinář pro předkladatele žádostí, kde budou 
poskytnuty přehledné, komplexní informace pro účastníky projektu využívající online platformu pro podávání žádostí. 
Webinář má za cíl demonstrovat online platformu pro podávání žádostí a poskytnout tipy a triky, jak zvýšit své šance na 
úspěch. 

Více informací: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-applicants-2

INFORMAČNÍ DEN COST
MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AVČR a COST Association pořádají dne 16. února 2018 v Technologickém 
centru AVČR informační den COST se zaměřením na roli COST v evropském výzkumném prostoru a jeho vazby na ostatní 
evropské programy. Zároveň proběhnou prezentace přímých účastníků akcí a zazní informace o účasti českých vědců v 
jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER-COST.

Více informací: https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/informacni-den-cost

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ H2020  
Technologické centrum AC ČR aktualizovalo Pravidla financování projektů H2020 – VADEMECUMH2020.

INFORMACE K H2020

Ing. Blanka Marušincová, MSc; marusincova@fme.vutbr.cz

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-applicants-2
https://www.h2020.cz/files/svobodova/Financovani-projektu-H2020-2017_2.pdf
mailto:marusincova%40fme.vutbr.cz?subject=
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Spolupráce s průmyslem
Nejlepším technickým projektem roku 2017 je podle Inženýrské akademie unikátní vodní 
elektrárna s vírovou turbínou z VUT

Cena Inženýrské akademie České 
republiky je udělována od roku 
1997. Cena je udělování domácím 
i zahraničním osobnostem jako 
ocenění za vynikající realizované 
technické dílo nebo za vynikající 
přínos k rozvoji inženýrského 
výzkumu. Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně cenu získala už v roce 
2008 za vývoj a realizaci letounu 

VUT100 pod vedením profesora 
Antonína Píštěka. Ve stejném roce 
získal tým profesora Františka 
Pochylého Čestné uznání za vývoj 
vírové turbíny, o devět let později 
turbína získala hlavní cenu Inženýrské 
akademie. 

www.netme.cz/cenaIA2017

Cenu Inženýrské akademie za vynikající realizovaný 
technický projekt získal kolektiv Odboru fluidního inženýrství 
Viktora Kaplana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod 
vedením profesora Františka Pochylého. Odborná porota 
ocenila instalaci nového typu vírové turbíny na malé vodní 
elektrárně Želina u Kadaně. Tato turbína vyvinutá na VUT 
dokáže efektivně a ekonomicky využívat i malé spády vody 
pro výrobu elektrické energie a může se stát impulzem pro 
další rozvoj malých vodních elektráren v České republice.

Rozvoj malých vodních elektráren má pro Českou republiku 
velký potenciál, protože míst pro jejich rozvoj je v zemi 
dostatek a investice není tak náročná jako u velkých vodních 
děl. Násosková vírová turbína, vyvinutá na VUT, umožňuje 
získávat energii na jezech, starých náhonech nebo dokonce v 
tepelných elektrárnách při využití chladicí nebo odpadní vody 
– tedy na místech s nízkým spádem vody, kde dosud vodní 
energie získávána ve větším rozsahu nebyla.

„Naše snaha vyvinout nový typ turbíny pro vodní toky s 
nízkým spádem začala už v roce 2000. Cena Inženýrské 
akademie je tak oceněním sedmnácti let práce celého 
kolektivu zaměstnanců, ale i doktorandů a studentů odboru 
fluidního inženýrství V. Kaplana,“ popsal vedoucí výzkumného 
týmu František Pochylý z Odboru fluidního inženýrství Viktora 
Kaplana FSI VUT v Brně. Vírová turbína je zcela novým typem 
turbíny, v České republice získala patentovou ochranu.

Díky spolupráci brněnských výzkumníků s průmyslovými 
partnery, především se společností ČEZ, byl návrh 
násoskové vírové turbíny doveden až k realizaci. Turbína 

od července 2016 funguje na malé vodní elektrárně Želina. 
Jedná se o světovou premiéru této koncepce nízkonákladové 
vírové turbíny, která je určena pro říční elektrárny.

„Naše měření ve fázi vývoje turbíny ukazovaly, že budeme 
schopni dosáhnou výkonu požadovaného investorem, a to 
potvrdil i reálný provoz. Turbína má také vyšší průtočnost, 
je tedy schopná vyvinout vyšší výkon i na říčních tocích od 
spádu jednoho metru. Její výhodou je také jednoduchost a 
nízké investiční náklady, takže je vhodná zejména pro malé 
investory,“ popsal František Pochylý.

Jeho tým už jedná o instalaci vírové turbíny na dalších 
místech v České republice a v přípravě je instalace v Indii, 
o kterou projevila zájem tamní společnost. Turbína vyvolala 
také velký zájem ze strany médií. 

Uvedení násoskové vírové turbíny do praxe ocenila 
Inženýrská akademie nejvíce a udělila za ni výzkumníkům 
svoji cenu. Turbíny si hodnotitelé všimli už před devíti lety, 
tehdy kolektiv získal Čestné uznání Inženýrské akademie ČR.

Infobox: O ceně Inženýrské akademie ČR

http://netme.cz/cs/czech-nejlepsim-technickym-projektem-roku-2017-je-podle-inzenyrske-akademie-unikatni-vodni-elektrarna-s-virovou-turbinou-z-vut/
http://netme.cz/cs/czech-cena-inzenyrske-akademie-pro-tym-odboru-fluidniho-inzenyrstvi-v-kaplana-v-mediich/
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KONTAKTY

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

REDAKCE

Mgr. Radka Šťávová 
stavova@fme.vutbr.cz

ČÍSLO

01/2018

Let‘s dance! Pozvánka na 55. reprezentační 
ples FSI

V pátek 2. března se v Hotelu International bude konat 55. 
reprezentační ples Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. 
Přijměte naše pozvání na taneční parket!

Ve třech samostatných sálech se můžete těšit na výjimečný 
hudební zážitek v podání Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers, skleničku vína si nejlépe vychutnáte za zvuku 
cimbálové muziky Klaret a do víru tance se nechejte vtáhnout 
během vystoupení kapely Kolorez. Ples začíná v 19:30.

V ceně vstupenky je zahrnuta místenka ve vybraném sále, 
welcome drink a láhev kvalitního moravského vína na 
dvojici. Veškeré informace naleznete na webové stránce                    
www.fme.vutbr.cz/ples2018. 

Předprodej vstupenek začíná 1. února, už nyní je ale možné 
si je zarezervovat u paní Ludmily Cvrkalové na e-mailu 
cvrkalova@fme.vutbr.cz.

Zaujalo nás
Pohádky pro malé strojaře od absolventa FSI Martina Sodomky 

I když už je po Vánocích, máme pro vás jeden krásný 
knižní tip pro velké i malé strojaře. Absolvent FSI Martin 
Sodomka uspěl v nečekaném oboru - jako autor pohádek. 
Napsal unikátní edici Technických pohádek, které dětem 
jednoduše vysvětlují, jak postavit železnici, auto, dům, 
letadlo nebo motorku. Jeho knížky o šikovné partě myšáků 
vyšly nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„Češi jsou národem strojařů, o čemž svědčí obrovský 
počet kutilů všeho druhu. Pokud alespoň některé z 
dětí přivedou moje příběhy o partě krysáka Arnyho ke 
strojařině, pak má všechno mé úsilí smysl,“ řekl Martin 
Sodomka pro portál Novinky.cz, kde si můžete přečíst celý 
článek o našem úspěšném absolventovi.

Literární profil Martina Sodomky na www.databazeknih.cz

mailto:info@netme.cz
mailto:stavova%40fme.vutbr.cz?subject=
http://www.fme.vutbr.cz/ples2018
mailto:cvrkalova%40fme.vutbr.cz?subject=
https://www.novinky.cz/domaci/457091-cesky-inzenyr-uspel-s-pohadkami-jak-se-co-dela.html
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/martin-sodomka-42903

