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Aktuálně
TA ČR zveřejnil výsledky výzvy Národní centra kompetence. Týmy z FSI uspěly se všemi 
podanými projekty

Obrovský úspěch zaznamenala FSI  se svými projekty 
podanými ve výzvě Národní centra kompetence, kterou 
letos na jaře vyhlásila Technologická agentura ČR (TA ČR).  
Tento program navazuje na program Centra kompetence 
a podporuje dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a 
aplikační sférou. FSI je zapojena do pěti z celkového počtu 13 
národních center. 

Na FSI byly připraveny dva projekty, kde jsme hlavním 
koordinátorem, a oba získaly podporu. Prvním úspěšným 
projektem je Národní centrum kompetence Mechatroniky a 
chytrých technologií pro strojírenství pod vedením profesora 
Martina Hartla z Ústavu konstruování. Do tohoto projektu jsou  
zapojeny i další ústavy naší fakulty - konkrétně ÚMI, ÚMTMB 
a ÚVSSR - a zapojuje se také výzkumné centrum CVVOZE z 
FEKT VUT. V projektu je zapojeno dalších 23 partnerů.

V soutěži uspělo také Národní centrum kompetence pro 
letectví a kosmonautiku pod vedením doc. Jaroslava Juračky 
z Leteckého ústavu. FSI je koordinátorem a kromě LÚ jsou 
zapojeny také ÚK, ÚST, EÚ a VCIT FIT. Projekt má devět 
partnerů, např. AERO Vodochody nebo GE Aviation.

V dalších třech projektech je fakulta zapojena jako partner. 
V projektu Národní centrum pro energetiku zapojení za 
FSI koordinuje profesor Petr Stehlík z Ústavu procesního 
inženýrství. Hlavním koordinátorem projektu je VŠB-TUO.

Dalším projektem, kde je FSI zapojena, je Národní centrum 
kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní 
prostředky.  Za FSI projekt koordinuje profesor Václav Píštěk 
z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Hlavním 
koordinátorem tohoto projektu je ČVUT.

Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ koordinuje 
VÚTS, a. s. Za naši fakultu se do tohoto projektu zapojuje 
výzkumná skupina pod vedením doc. Petra Blechy z Ústavu 
výrobních strojů, systémů a robotiky. 

Gratulujeme všem úspěšným výzkumným skupinám z naší 
fakulty.
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Aktuálně
FSI získala tři projekty ve výzvě OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Další velký úspěch na poli soutěže vědeckých projektů 
zaznamenala naše fakulta ve výzvě Dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV). Projekty ComSi a SPETEP, kde je FSI hlavním 
příjemcem, se umístily na sdíleném 1. místě v oborové skupině i 
absolutně.

Realizaci projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní 
energetiku (ComSi) zahájil doc. Jiří Pospíšil 1. října. V ComSi 
jsou zapojeni výzkumníci z Energetického ústavu a Ústavu 
matematiky a také společnosti TENZA, a.s., SIGMA Výzkumný a 
vývojový ústav, s.r.o., ČKD Blansko Engineering, a.s., a Teplárny 
Brno, a.s.

Projekt je zaměřen na rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti 
využití výpočtových simulací v energetice mezi VUT a partnery 
z průmyslu a komunálních služeb. Předmětem projektu a 
spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů 
pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky. 
Projekt potrvá do roku 2022.

Druhým projektem, který FSI získala, je projekt Strategické 
partnerství pro environmentální technologie a produkci energie 
(SPETEP). Hlavním řešitelem tohoto projektu je prof. Petr Stehlík 
z ÚPI.

V rámci projektu bude využita pokročilá výzkumná infrastruktura 
zapojených výzkumných organizací, která umožňuje multioborový 
přístup v řešení dané problematiky (chemické procesy, 
energetika, strojní inženýrství, biotechnologie). 

Jako partner je FSI zapojena také do projektu Strojírenská výrobní 
technika a přesné strojírenství (SVTPS). Hlavním řešitelem je 
ČVUT, spoluřešitelský tým na FSI vede doc. Petr Blecha z ÚVSSR. 
Realizace bude probíhat od ledna 2019 do roku 2022.

V získávání finančních prostředků  z OP VVV na podporu výzkumu 
je FSI mimořádně úspěšná.  Podívejte se na přehled aktuálních 
projektů OP VVV řešených na naší fakultě.

Kick-off meeting projektu ComSi pod vedením doc. Jiřího Pospíšila
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Aktuálně
výzkumníci FSI a NETME uspěli se šesti projekty ve výzvách TA ČR EPSILON a BETA2

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky výzev 
EPSILON a BETA2. Výzkumníkům z naší fakulty se podařilo 
uspět s pěti projekty ve výzvě EPSILON a s jedním projektem 
ve výzvě BETA2. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Program EPSILON je zaměřený na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je 
podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají 
vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, 
výrobních postupech a službách. To pomůže udržet si a 
rozvíjet celosvětové postavení v technologiích, výzkumu, 
vývoji a inovacích, o něž se opírá konkurenceschopnost v 
řadě stávajících, ale i vznikajících průmyslových a dalších 
odvětvích. 

Program TA ČR BETA2 je zaměřen na podporu aplikovaného 
výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to 
zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli 
podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou 
vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé 
působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo 
řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto 
programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.

Projektová podpora na FSI - kontaktní osoby

Národní granty (TAČR, GAČR, Specifický výzkum, Fond vědy, MŠMT a ostatní národní poskytovatelé)

• Mgr. Ivana Lipenská                                                                                                                                                                                 
tel.: 541 142 167                                                                                                                                                                              
e-mail: granty.cz@fme.vutbr.cz, lipenska@fme.vutbr.cz

OP PIK, inovační vouchery

• Ing. Hana Petrušková                                                                                                                                                                                                  
tel.: 541 142 217                                                                                                                                                                                             
e-mail: petruskova@fme.vutbr.cz

Mezinárodní granty

• Ing. Blanka Marušincová, MSc                                                                                                                                                                               
tel.: 541 144 987                                                                                                                                                                                      
e-mail: granty.svet@fme.vutbr.cz, marusincova@fme.vutbr.cz

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html
mailto:granty.cz%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:lipenska%40fme.vutbr.cz%20?subject=
mailto:petruskova%40fme.vutbr.cz%20?subject=
mailto:granty.svet%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:marusincova%40fme.vutbr.cz?subject=


NETME NEWSŘÍJEN 2018 05

Aktuálně
Tým SPIL hostil druhý ročník mezinárodní konference o udržitelnosti a procesním inženýrství

Pozvánka: Podzimní FabFest

Studenti a výzkumníci ze strojLABu, jediné uverzitní dílny 3D tisku, 
připravují druhý inspirativní festival 3D tisku FabFest. Úvodní 
program se odehraje v pátek 16.11. v laboratořích na FSI, poté se 
FabFest přesune na BVV, kde bude jednou z doprovodných akcí 
brněnského festivalu Prototyp. 

FabFest nabídne studentům VUT jedinečnou příležitost seznámit 
se blíže se světem aditivních technologií a reverzního inženýrství. 
Účastníci navíc zdarma získají vstupenku i na festival Prototyp. Více 
podrobností bude zveřejněno na webu strojLABu.

Ve dnech 30. a 31. srpna 2018 se do Brna sjeli zahraniční 
výzkumníci z 20 zemí, 6 kontinentů a 29 univerzit a firem, aby 
se zúčastnili 2. ročníku The SPIL Scientific Conference on 
Energy, Water, Emission and Waste in Industry and Cities. Tuto 
konferenci hostila FSI.

Dvoudenní program konference nabídl plenární přednášky 
předních světových expertů, panelové a skupinové diskuze a 
také prezentaci vědeckých posterů. Konferenci organizovala 
Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), 
kterou vede profesor Jiří Klemeš.

Účastníci konference měli možnost seznámit se s novými 
poznatky v oboru a navázat kontakty s mezinárodně 
uznávanými autoritami v oboru. Účastníci reprezentovali 
pestrou škálu zemí zahrnující Rakousko, Irsko, Čínu, Malajsii, 
Nový Zéland nebo Velkou Británii. Mezi účastníky konference 
byli také zástupci významných mezinárodních impaktovaných 
časopisů – Journal of Cleaner Production a Renewable & 
Sustainable Energy Reviews (Elsevier).

Cílem konference bylo také posílit spolupráci mezi průmyslem 
a akademickou sférou. Dvoudenního programu se proto 
účastnili zástupci několika českých firem a např. také ředitel 
společnosti CALGAVIN (Velká Británie). 

Atraktivním bodem programu konference byla také exkurze 
do laboratoří Ústavu procesního inženýrství a Energetického 
ústavu FSI VUT.

Konference SPIL přinesla pro VUT, FSI, NETME Centre a také 
pro projekt SPIL výraznou reprezentaci aktivit v mezinárodním 
prostředí. Od prvního ročníku konference SPIL, která se konala 
na konci roku 2017, se podařilo dosáhnout řady významných 
výsledků včetně publikací ve vysoce impaktovaných 
časopisech a také několika společně podaných evropských 
projektů.

Projekt SPIL, včetně konference SPIL, je podpořený Evropskou 
unií  z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Více informací o projektu SPIL se dočtete zde.

https://www.strojlab.cz/
http://netme.cz/cs/spil/
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Studenti FSI zvítězili na mezinárodní soutěži pořádané Lufthansou a Airbusem 

Studenti FSI zvítězili v mezinárodní soutěži New 
Flying Competition, kterou v Německu na konci září 
spolupořádaly letecké společnosti Airbus a Lufthansa. 
Úkolem studentských týmů z celého světa bylo během 
akademického roku navrhnout a zkonstruovat model 
dopravního letounu, který bude schopen automaticky 
zredukovat rozpětí křídel tak, aby po přistání na letišti zabíral 
co nejméně místa. Brněnští konstruktéři vyvinuli unikátní 
mechanismus skládání křídel.

Ve vzduchu rozpětí křídel pět metrů, při stání na letištní 
ploše jen necelý metr. Právě toto zmenšení rozpětí křídel 
společně s unikátním klikovým mechanismem, který 
vyvinuli brněnští studenti z týmu BUT Chicken Wings, 
nejvíce oslovilo odbornou porotu mezinárodní soutěže 
New Flying Competition v Hamburku. Soutěž pořádaly 
letecké společnosti Airbus a Lufthansa ve spolupráci se 
studentskou asociací Neues Fliegen e.V. z vysoké školy HAW 
Hamburg.

„Zadání bylo náročné v tom, že se nabízelo několik možností 
řešení. První týdny práce jsme strávili kreslením náčrtů, 
výpočty a ověřování našich teoretických předpokladů. 
Nakonec jsme se rozhodli vyvinout unikátní mechanismus, 
který umožní složit křídla letounu po přistání podél trupu. 
Klikový mechanismus, který využívá nosné vzpěry také jako 
kinematické členy, dokáže zredukovat rozpětí křídel z pěti 
metrů při vzletu na parkovacích 0,92 metru,“ objasnil vedoucí 
sekce Křídlo a student FSI Filip Stanislav.

Studenti se při návrhu mechanismu soustředili zejména na 
maximální redukci rozpětí. Toto kritérium mělo při hodnocení 
největší váhu. „Námi vyvinutý způsob redukce rozpětí 
současně nezvětšuje ostatní rozměry letounu, tedy délku 
a výšku. Komplikovanost našeho mechanismu spočívá 
zejména v tom, že je nutné přesně dodržet polohy všech 
pohyblivých součástí a také dosáhnout jejich dostatečné 

Tým BUT Chicken Wings se svým letounem Shark.

tuhosti. V případě jakýchkoli nepřesností totiž přestává 
fungovat navržená kinematika pohybu a narůstají síly ve 
všech komponentech mechanismu. Toto technické řešení 
zaujalo i technickou komisi a pomohlo nám k vítězství v 
soutěži,“ popsal konstruktér trupu Jan Rohánek.

Na soutěži v Hamburku svoje letouny představily také týmy z 
Německa, Mexika, Číny a Ázerbájdžánu. „Měli jsme možnost 
pozorovat výhody i úskalí jednotlivých řešení. Vyvrcholením 
celé čtyřdenní události byly dva soutěžní lety. V prvním z 
nich týmy prezentovaly výkonové charakteristiky letadla. Zde 
„kuřata“ předvedla své kvality a bezkonkurenčně si odnesla 
nejlepší výsledek. Druhý let cílil především na odolnost 
konstrukce při předepsaném zatížení +3G v sinusovém letu 
třikrát po sobě,“ přiblížil vedoucí týmu a pilot Tomáš Trojánek. 
Přestože z druhého letu si tým odnesl malou penalizaci, BUT 
Chicken Wings se nakonec radovalo z vítězství.

Brněnský letoun Shark vyniká rozpětím křídel bezmála 5 
metrů a vzletovou váhou 15 kilogramů.  O pohon se starají 
dva elektromotory o celkovém výkonu 2,34 kW. Délku vzletu 
i přistání redukuje štěrbinová klapka. O složení křídel letounu 
se stará unikátní klikový mechanismus.

Zbývající část článku si můžete přečíst zde.

BUT Chicken Wings

Studentský tým vznikl na Leteckém ústavu Fakulty strojního 
inženýrství VUT v Brně v roce 2014. V týmu působí přibližně 
20 studentů, kteří se projektu věnují ve svém volném čase. 
Hlavním úkolem soutěží je rozvíjet teoretické a praktické 
dovednosti leteckých inženýrů během vysokoškolského 
studia. 

http://netme.cz/cs/nfc2018/
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Začátek akademického roku se v NETME Centre nesl mimo 
jiné také v duchu mezinárodních setkání a navazování nových 
kontaktů se zahraničními univerzitami i firmami.

Pětičlenná skupina akademiků z Vysoké školy v Ptuji (Slovinsko) 
navštívila v pátek 7. září 2018 FSI a NETME, aby zjistila více o 
možnostech spolupráce – např. o výměnných pobytech studentů v 
rámci programu Erasmus nebo o kooperaci na poli vědy a výzkumu. 

Skupinka zamířila na prohlídku čtyř vybraných laboratoří. Nejprve 
se podívala do laboratoří Odboru reverzního inženýrství a aditivních 
technologií, aby se seznámili s technologií kovového 3D tisku a jeho 
využitím. Pedagogové navštívili také strojLAB, univerzitní dílnu 3D 
tisku, která je zapojená do celoevropského projektu FabLabNet. 
Dalšími zastávkami byla studentská dílna týmu TU Brno Racing, 
která každoročně navrhuje a sestavuje nový model formule Dragon, 
klimatická komora určená pro testování v extrémních klimatických 
podmínkách a také Laboratoř energeticky náročných procesů.

Druhou významnou návštěvou bylo setkání se zástupci 
Guangdong University of Petrochemical Technology (Čína). 
Úvodní setkání se uskutečnilo na rektorátu, na půdě FSI 
delegaci přivítal proděkan pro vnější vztahy Jiří Hlinka společně 
se zástupci týmu SPIL, Energetického ústavu a Ústavu 
procesního inženýrství. Společně prodiskutovali možnosti 
spolupráce na poli vědy a výzkumu a také studijních stáží. 
Na závěr návštěvy hosté z Číny absolvovali komentovanou 
prohlídku laboratoří EÚ a ÚPI.

Delegace z Číny, Slovinska i Maďarska aneb zahraniční návštěvy v NETME Centre

Delegace vyučujících ze slovinské VŠ v Ptuji na prohlídce ve strojLABu./ Zástupci čínské univerzity Guangdong University of Petrochemical Technology na FSI

Delegace z Maďarska na prohlídce strojLABu a Odboru reverzního inženýrství a  

aditivních technologií ÚK v NETME Centre

Na začátku října potom NETME Centre navštívila 
dvacetičlenná skupina zástupců maďarských firem, kteří 
do Brna přijeli na Mezinárodní strojírenský veletrh. Zástupci 
firem jsou zapojeni do maďarského národního programu 
High Growth Company Academy, který má napomoct ke  
zvýšení kvalifikace a znalostí. V NETME Centre zaměřili svoji 
pozornost na 3D tisk a související technologie.

Maďarská delegace si nejprve prohlédla pracoviště 3D 
optické digitalizace, poté laboratoř zaměřenou na 3D 
tisk kovů a v závěru je čekala návštěva ve strojLABu, kde 
si hosté mohli prohlédnout zblízka nejen vybavení, ale i 
některé prototypy, které vytvořili studenti FSI.
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

ESF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY 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. Plánované otevření výzvy: listopad 2018, plánovaný deadline: únor 2019.

Za VUT je možné podat jeden celouniverzitní projekt.

ERDF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY II 

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku. Plánované 
otevření výzvy: listopad 2018, plánovaný deadline: únor 2019.

Za VUT je možné podat jeden celouniverzitní projekt.

ROZVOJ KAPACIT PRO VÝZKUM A VÝVOJ II

Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení výzkumných organizací (VO), rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj 
kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, 
popularizace VaV, podpora implementace strategie open access. Plánované otevření výzvy: říjen 2018, plánovaný 
deadline: únor 2019.

Za VUT je možné podat jeden celouniverzitní projekt.

KONTAKT - OP VVV

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

GRANTY MPO (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

TRIO

TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu 
České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, 
nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Otevření výzvy: 3. 9. 
2018, deadline: 31. 10. 2018

 Další informace naleznete na webu MPO.

KONTAKT - GRANTY MPO

Mgr. Ivana Lipenská: lipenska@fme.vutbr.cz

mailto:salomoun%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:kratochvil.p%40fme.vutbr.cz%20%20?subject=
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/
mailto:lipenska%40fme.vutbr.cz?subject=
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GRANTY TA ČR (TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY) 

THÉTA

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí 
celospolečenského života obyvatel České republiky. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z 
podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace 
energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Otevření výzvy: 17. 10. 2018, deadline 29. 11. 
2018.

Další informace naleznete na webu TA ČR. 

KONTAKT - GRANTY TA ČR

Mgr. Ivana Lipenská: lipenska@fme.vutbr.cz

GRANTY GA ČR (GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY)

Momentálně nejsou otevřené žádné výzvy.

KONTAKT - GRANTY GA ČR

Mgr. Ivana Lipenská: lipenska@fme.vutbr.cz

GRANTY MŠMT (MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY)

INTER-EXCELLENCE / INTER-ACTION ČESKO-ČÍNSKÁ SPOLUPRÁCE

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi českými výzkumnými institucemi a v ČR zřízenými malými a 
středními podniky, zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem v ČLR, v projektech aplikovaného výzkumu nebo 
experimentálního vývoje. Spolupráce je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské 
lidové republiky o vědecko-technické spolupráci. Otevření výzvy: 20. 9. 2018, deadline: 27. 12. 2018.

 Další informace naleznete na webu MŠMT.

SPOLUPRÁCE ČR S SÚJV DUBNA (RUSKÁ FEDERACE)

Program je zaměřen na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s 
laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Rusku řešených v roce 2019. Česká republika je členskou 
zemí SÚJV, mezinárodní výzkumné organizace zaměřené na experimentální a teoretický výzkum v oblastech fyziky 
elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek. Otevření výzvy: 4. 9. 2018, deadline: 3. 12. 2018.

 Další informace naleznete na webu MŠMT.

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/druha-verejna-soutez-theta.html
mailto:lipenska%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:lipenska%40fme.vutbr.cz?subject=
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-granty-zastupce-cr-ve-vyboru
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SPOLUPRÁCE ČR S SÚJV DUBNA (PROJEKTY 3+3) 

Program je zaměřen na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným 
zahájením řešení v roce 2019. Projekty se týkají výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a 
mezinárodní spolupráce SÚJV a musí vyhovovat alespoň jednomu ze stanovených požadavků. Otevření výzvy: 4. 9. 2018, 
deadline: 3. 12. 2018.

Další informace naleznete na webu MŠMT.

KONTAKT - GRANTY MŠMT

Mgr. Ivana Lipenská: lipenska@fme.vutbr.cz

GRANTY OP PIK (OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST)

APLIKACE VI

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 – 40 mil. Kč. 
Max. míra podpory za projekt: 70 % způsobilých výdajů (proplácení ex-post),  max. míra podpory pro VO – 75 % způsobilých 
výdajů. Alokace 1,6 mld Kč. Žadatel MSP (max. 2 žádosti), velká firma (1 žádost) s omezením, VO jako partner neomezeno, 
podíl firem min. 50 % na aktivitách a rozpočtu. Deadline 17. 12. 2018.

Podklady v Herodisu, další informace naleznete zde.

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 SME (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. Max. délka 
trvání 12 měs. Alokace 100 mil. Kč. Deadline 31. 12. 2018 (možné dřívější ukončení výzvy při dosažení alokace).

Podklady v Herodisu (nabídka služby), další informace naleznete zde.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU IV

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. Max. 2 žádosti za 
SME, účast VO bez omezení. 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. Dotace pro SME v režimu de minimis. 
Doporučené délka trvání 2 roky. Alokace 200 mil. Kč. Deadline 14. 12. 2018.

Podklady v Herodisu (nabídka služby), další informace naleznete zde.

KONTAKT - OP PIK

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

Přehled všech otevřených výzev naleznete zde.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-projekty-resene-ve-spolupraci-se
mailto:lipenska%40fme.vutbr.cz?subject=
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-iv/
mailto:petruskova%40fme.vutbr.cz?subject=
http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/
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H2020 (HORIZONT 2020)

SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT

MG-2-8-2019: INNOVATIVE APPLICATIONS OF DRONES FOR ENSURING SAFETY IN TRANSPORT 

Dotační titul Horizon 2020 - Safe, integrated and resilient transport systems
Míra financování (%) 100
Typ RIA Research and Innovation action 

Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-
2-8-2019.html?utm_campaign=EMTGeneral&utm_source=NL201809&utm_medium=e-mail&utm_
content=standard

Otevření výzvy 05.09.2018
Termín uzavření 16.01.2019
Popis Očekávaný dopad: 

- Přispět ke zvýšení bezpečnosti a zabezpečení celkového systému civilní dopravy. 
- Přispět ke zvýšení bezpečné a bezproblémové mobility nákladu a cestujících. 
- Přispět k hospodářskému růstu tím, že uvolní nové trhy, nové průmyslové odvětví a nová místa s 
vysokou přidanou hodnotou v Evropě a zajistí přiměřené právní rámce a posílí certifikaci systémů 
bezpečnosti a stanoví normy s potenciálem stát se globálním odkazem. 
- Budování znalostí a přijetí ve společnosti kroky popsané v U-Space.

DT-ART-03-2019: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles

Dotační titul Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport (DT)
Míra financování (%) 100
Typ RIA Research and Innovation action
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-

art-03-2019.html

Otevření výzvy 04.12.2018
Termín uzavření 24.04.2019
Popis Proposals for research and innovation should focus on the design of safe human-machine interfaces for 

vehicles with highly automated driving functions and the safe and controlled transfer between use cases of 
different SAE automation levels (between level 4 to/from levels 3 or 2) for all types of drivers.

DT-NMBP-19-2019: Advanced materials for additive manufacturing

Dotační titul Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport (DT)

Míra financování (%) 100
Typ IA Innovation action

Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-
nmbp-19-2019.html

Otevření výzvy 16.10.2018
Termín uzavření 22.1.2019 a 3.9. 2019 - two-stage
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Popis Expected Impact: 
- Improvement of the efficiency, quality and reliability of the product by at least 40% 
- Better use of raw materials and resources with reduced environmental impact and to lower cost by 
35% as demonstrated by Life Cycle Assessment 
- New opportunities and business for SMEs across Europe (which are key players in advanced 
materials research for Additive Manufacturing)

ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology

Dotační titul Information and Communication Technologies (ICT)
Míra financování (%) 100
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-

2019-2020.html

Otevření výzvy 16.10.2018
Termín uzavření 28.03.2019
Popis Expected Impact: 

- Improved technical capability in each of the core technologies over the current state of the art 
- A greater range of applications in the prioritised application areas that can be demonstrated at TRL 
3 and above 
- The lowering of technical barriers within the prioritised applications areas

ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas 

Dotační titul Information and Communication Technologies (ICT)
Míra financování (%) 100
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-09-

2019-2020.html

Otevření výzvy 16.10.2018
Termín uzavření 28.03.2019
Popis Expected impact: - Demonstration of the potential for robotics to impact at scale in the chosen 

application areas prioritised in this call (infrastructure inspection and maintenance) 
- Reduction of technical and commercial risk in the deployment of services based on robotic actors 
within the selected application area 
- Greater understanding from the application stakeholders of the potential for deploying robotics 
- Demonstration of platforms operating over extended time periods in near realistic environments 
and promotion of their use 
- Develop the eco-system around the prioritised application areas to stimulate deployment 
- Contribution to the development of open, industry-led or de facto standards

H2020-FETOPEN-2018-2020

Dotační titul Horizon 2020 - Future and Emerging Technologies 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

fetopen-01-2018-2019-2020.html

Otevření výzvy 07.11.2017
Termín uzavření 24.1.2019, 13.05.2020

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-01-2018-2019-2020.html


NETME NEWSŘÍJEN 2018 013

Popis 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 hnací úlohu 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.

SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 

LC-SC3-RES-8-2019: COMBINING RENEWABLE TECHNOLOGIES FOR A RENEWABLE DISTRICT HEATING 
AND/OR COOLING SYSTEM 

Dotační titul Horizon 2020-Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-

res-8-2019.html

Otevření výzvy 05.09.2018
Termín uzavření 11.12.2018
Popis Existuje velký potenciál pro začlenění významných podílů z obnovitelných zdrojů energie do systémů 

dálkového vytápění a / nebo chlazení. Je zapotřebí inovačních přístupů k využití tohoto potenciálu 
v různých zeměpisných regionech Evropy, a to i při zvažování možností kombinace dvou nebo více 
technologií obnovitelných zdrojů energie a začlenění přebytečného tepla. Operátoři a uživatelé 
očekávají, že systémy budou spolehlivé a budou mít omezené náklady na instalaci a provoz. 
Podporuje se nákladově efektivní řešení pro systémy dálkového vytápění a / nebo chlazení, které 
umožňují uspokojit alespoň 50% energetické náročnosti systému použitím jednoho nebo více 
technologií pro obnovitelné zdroje energie v okrese. Integrace zdrojů jinak zbytečného nadměrného 
tepla je v rozsahu.

SMART CITIZEN-CENTERED ENERGY SYSTEM

LC-SC3-ES-6-2019: RESEARCH ON ADVANCED TOOLS AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

Dotační titul Horizon 2020-Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-

es-6-2019.html

Otevření výzvy 05.09.2018
Termín uzavření 05.02.2019
Popis Je třeba vyvinout a testovat řadu nástrojů a budoucích technologií, aby pokryly mezery a / nebo 

připravily energetický systém na rok 2030 a dále.

INFORMACE K H2020

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

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


NETME NEWSŘÍJEN 2018 014

Spolupráce s průmyslem
MSV 2018 přinesl dvě zlaté medaile pro zařízení z FSI

Velmi úspěšný byl pro FSI jubilejní 60. ročník Mezinárodního 
strojírenského veletrhu, který se v Brně konal ve dnech 
1. – 5. 10. 2018. Dva exponáty, na jejichž vývoji se podíleli 
výzkumníci z FSI, získaly zlatou medaili.

Hybridní čerpací systém SMARTPipe byl oceněn Zlatou 
medailí za inovaci v kategorii Komponenty ve strojírenství. 

Hybridní čerpací systém je určen k dopravě kapalin na 
velké vzdálenosti a čerpání kapalin z velkých hloubek. 
Kromě čerpadlového režimu může být provozován i v režimu 
turbínovém a rekuperovat přebytečnou tlakovou energii. 
Systém je založen na principu prstencového elektrického 
motoru, jehož rotor je tvořen rotorem axiálního čerpadla a 
stator je součástí potrubí. Kompaktní provedení umožňuje 
rychlé připojení, je bezucpávkové a může být využito i pro 
záchranářské účely. Ná vývoji systému se podíleli výzkumníci 
z Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana FSI VUT.

Druhou Zlatou medaili, udělovanou v kategorii Inovace 
prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s 
výzkumnými organizacemi, získal Miniexkavátor E192E. 

Dvoutunový exkavátor (bagr, rypadlo) s elektrickým 
akumulátorovým pohonem představila firma Bosch Rexroth 
spol. s.r.o. Na jeho vývoji se významnou měrou podíleli 
kolegové z Odboru reverzního inženýrství a aditivních 
technologií Ústavu konstruování VUT v Brně v rámci projektu 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Zásadní inovací je unikátní elektrický akumulátorový pohon, 
který zaručuje provoz bez exhalací a hluku spalovacího 
motoru. Díky náhradě vznětového motoru speciálním 
elektromotorem se podařilo snížit hladinu hluku až na 68 dB 
při minimální době provozu bagru až 7 hodin bez nutnosti 
nabíjení. Velký důraz byl kladen také na bezpečnost používání 
stroje, proto byl exkavátor doplněn kamerovým systémem 
Bosch Surround View. 

Exkavátor, který dokáže zvednout břemeno až do hmotnosti 
dvou tun, najde využití například v nemocnicích nebo 
chráněných přírodních oblastech, kde nejsou emise ze 
spalovacích motorů žádoucí.

Fotogalerie z MSV 2018 je k dispozici zde.

Hybridní čerpací systém SMARTPipe vytvořili výzkumníci z Odboru fluidního inženýrství 

Victora Kaplana Energetického ústavu FSI.

Miniexkavátor získal zlatou medaili za Inovaci, kterou přinesla spolupráce univerzity a 

firmy./ Miniexkavátor v akci.

https://www.facebook.com/pg/VUTvBrne/photos/?tab=album&album_id=2221306767903006
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KONTAKTY

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

REDAKCE

Mgr. Radka Šťávová 
stavova@fme.vutbr.cz

1.11. OD 10:00: PŘEDNÁŠKA HOROLEZCE RADKA JAROŠE

O zdraví, plnění snů, motivaci i o lásce k horám promluví Radek 
Jaroš ve čtvrtek 1. 11. od 10:00 v posluchárně P1. Přednáška 
je všem přístupná zdarma, vítáni jsou nejen pánové, ale 
i podporovatelky akce Strojařský knír. V 11:45 navážeme 
společných holením strojařských knírů v kavárně Strojovna.

15. 11. OD 8:00: STROJAŘSKÉ SCHODY 2018

Listopadovou výzvou může být třeba tradiční sportovní závod 
Strojařské schody, který se bude konat ve čtvrtek 15. 11. Úkolem 
jednotlivých závodníků i týmů je v co nejkratším čase zdolat 18 
pater výškové budovy A1 naší fakulty.

19:11. od 17:00: KURZ PRVNÍ POMOCI

Zachránit život v krizové situaci člověku by měl umět každý z 
nás. Kurz se bude konat v učebně U1 a je zdarma.

29. 11. V 10:00: FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ

Řekněte sýr! Společné focení všech podporovatelů/lek z FSI.         

Zaujalo nás
Strojařský knír 2018 nabídne přednášku horolezce Jaroše, závod Strojařské schody i kurz první 
pomoci

Udělejte si v listopadu čas na svoje zdraví! Fakulta strojního 
inženýrství VUT se podruhé aktivně zapojuje k Movemberu, 
charitativní akci na podporu mužského zdraví. Knírem, který 
se stal symbolem celosvětové akce, se v měsíci listopadu 
pochlubí i strojaři. Kolik nás letos bude? Jaký budeš váš knír? 
A pokoříme částku 14 243 Kč, kterou se nám vloni podařilo 
vybrat?

Zapojit se můžete i vy! Na listopad, který je Movemberu 
věnovaný, jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí.

 

Sledujte událost na Facebooku a nenechejte si ujít žádnou novinku!

mailto:info@netme.cz
mailto:stavova%40fme.vutbr.cz?subject=
https://www.facebook.com/events/314026962710149/

