Asistenční centrum LF UK v Plzni

Přehled otevřených výzev 1/2011
Vážený čtenáři,
cílem Asistenčního centra Lékařské fakulty v Plzni (AC), které vypracovalo tento Informační
bulletin a bude jej pravidelně aktualizovat, je napomoci Vám k získání finančních prostředků
k uskutečnění Vašich záměrů a projektů.
Pro získání dalších informací neváhejte kontaktovat pracovnice Asistenčního centra na níže
uvedených spojeních.

Tým Asistenčního centra
Husova 3, 306 05 Plzeň
Tel: +420 377 593 482, 480, 445
Fax: +420 377 593 489
E-mail: hana.rerichova@lfp.cuni.cz
bejvlova@dante.lfp.cuni.cz
jana.klasnova@lfp.cuni.cz
jana.sikova@lfp.cuni.cz

ASISTENČNÍ CENTRUM LF V PLZNI

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
(OP VK)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PODÁNÍ PROJEKTU DO OPVK KONTAKTUJTE AC.
PRIORITNÍ OSA Č. 2: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

AKTUÁLNĚ: Výzva OP VK 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Cílem výzvy je podpora projektů, které přispívají ke vzniku a rozvoji výzkumných a
vývojových týmů s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu a spolupráci s privátní
sférou.
Termíny výzvy - uzávěrky:

Finanční podpora na 1 projekt:
Doba trvání projektu:
Udržitelnost výstupů projektu:

Do vyčerpání alokace výzvy, nebo z rozhodnutí Řídicího
orgánu OP VK o ukončení výzvy, nejpozději však
29. dubna 2011 do 13: 00 hod.
10 – 40 mil. Kč
max. 36 měsíců
5 let

Podrobné informace k výzvě naleznete na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnichprojektu-ostatnich

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ DO OP VK
•
•
•

v případě zájmu o podáni projektu kontaktovat AC, dohodnout se na časovém rámci
a další spolupráci
řešitel finální návrh rozpočtu konzultuje s Ekonomickým oddělením LF v Plzni
finalizace projektu probíhá v kanceláři AC.
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ASISTENČNÍ CENTRUM LF V PLZNI

7. RÁMCOVÝ PROGRAM
PRO VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A DEMONSTRACE

AKTUÁLNĚ: V programu Kapacity jsou otevřeny tyto výzvy:
Výzva

Termín
uzávěrky

Věda ve společnosti – např. mladí lidé a věda, posílení
evropského vědeckého systému, lepší porozumění úlohy
vědy a technologií ve společnosti aj.
Spolupráce s evropskými sousedy v kontextu ERA (východní
Evropa a jižní Kavkaz, země Středomoří)
INCO-LAB – podpora evropských výzkumných zařízení ve
třetích zemích (Brazílie, Čína, USA, Indie, Japonsko, Rusko)
INCO-HOUSE – posílení společných evropských VaV center
ve třetích zemích (Indie)

20. 1. 2011

Alokace
(mil.
Euro)
43

15. 3. 2011

15

15. 3. 2011

12

15. 3. 2011

0,5

Podrobné informace naleznete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPagePR
O VÝZKUM,
AKTUÁLNĚ: V programu Lidé jsou otevřeny tyto výzvy:
Výzva

Termín
uzávěrky

Marie Curie - Školící sítě (ITN)
Noc vědců (Researcher’s Night)

26. 1. 2011
12. 1. 2011

Alokace
(mil.
Euro)
318,41
4

Podrobné informace naleznete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPageCHNOLOGICK
Ý
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

PROGRAM INOVACE
AKTUÁLNĚ: Výzva II – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Projekty podporují získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě
patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci mohou v
rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a
překlady.

Příjem registračních žádostí
Příjem plných žádostí
Finanční podpora na 1 projekt:

do 31. 5. 2011
do 31. 8. 2011
max. 1 mil. Kč

Podrobné informace naleznete na:
http://www.czechinvest.org/projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-ii

PLÁNOVANÉ AKCE, OSTATNÍ

AVÍZO: VYSOKÝM ŠKOLÁM –
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŽADATELŮM

V

OBLASTI

PODPORY

2.2

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
oznamuje vysokým školám – žadatelům v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, že
v průběhu měsíce ledna 2011 bude vyhlášena průběžná výzva zaměřená především na
podporu inovace studijních programů/oborů.
Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si budou volit minimálně
jednu z povinných aktivit, kterou bude možné kombinovat s aktivitami doplňkovými.
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Povinná/é aktivita/y projektu:
A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami
trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a
distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích,
podpory podnikatelského přístupu atd.
B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti
mezioborových studií.
C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních
programů.
D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.
Doplňkové aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.
Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních
oborů.
Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.
Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních
pracovníků VŠ.
Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních
pracovníků VŠ.
Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.

Cílové skupiny:
•
•
•

Studenti VŠ;
akademičtí pracovníci VŠ;
ostatní pracovníci VŠ.

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu:

2 000 000 000 Kč

Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:
-

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:

10 000 000 Kč

-

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:

100 000 000 Kč

PRÁVA K VÝSLEDKŮM VaV PROJEKTŮ
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SEMINÁŘ „PRÁVA K VÝSLEDKŮM VAV PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE
SOUKROMÝCH A VEŘEJNÝCH ZDROJŮ (STÁTNÍ ROZPOČET ČR, STRUKTURÁLNÍ
FONDY, 7.RP)“
Technologické centrum AV ČR pořádá seminář „Práva k výsledkům VaV projektů
financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů“, který se uskuteční dne 17.1.2011, 10,00 –
13,30 hod., adresa: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, posluchárna č. 206.
Registrace: do 14.1.2011, 8,00 hod. prostřednictvím http://geform.tc.cz/prava/
Z hlediska projektů financovaných z veřejných zdrojů bude pozornost věnována třem
poskytovatelům a programům, jež tito poskytovatelé administrují:
· MŠMT – programy OP VK a OP VaVpI financované ze strukturálních fondů (SF)
· TA ČR – programy Alfa, Beta, Omega financované ze státního rozpočtu ČR (SR ČR)
· Evropská komise (EK) – programy 7. RP EU a 7. RP Euratom
Přednášející vysvětlí hlavní zaměření jednotlivých programů a poté pravidla poskytovatelů –
konkrétně to, jaká práva mají k výsledkům VaV projektů poskytovatelé, jaká práva mají
příjemci finančních prostředků na VaV projekty (řešitelé projektů) a jak si řešitelé projektů
mohou výsledky mezi sebou rozdělit a s výsledky nakládat v souladu s pravidly
poskytovatelů.
Z hlediska projektů financovaných ze soukromých zdrojů zazní v průběhu semináře
doporučení týkající se smluvní ochrany a rozdělení výsledků VaV projektů (kolaborativního
a kontrahovaného výzkumu) mezi příjemci.
Součástí semináře budou také modelové příklady a popis možných problematických
situací v praxi souvisejících s nerespektováním pravidel poskytovatelů a nedostatečnou
smluvní ochranou výsledků VaV projektů.
Seminář je určen pro ty, kteří se účastní, nebo plánují se účastnit, VaV projektů
financovaných z veřejných nebo soukromých zdrojů a mají zájem zjistit, jak správně
ochránit výsledky vzešlé z těchto projektů, případně jak řešit možné problematické situace
související s nedostatečnou ochranou těchto výsledků.

SOUKROMÝCH A VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Podrobné informace naleznete na: http://www.tc.cz/detail-akce/id-1344/

OVANÝCH ZE
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PRŮBĚŽNÁ KONFERENCE PROJEKTU EF-TRANS
Konference projektu "Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a
jejich následné využití (EF-TRANS)“ se uskuteční 17. 2. 2011 v Pardubicích. Veřejnosti bude
představeno všech 7 metodik, které byly připravovány v průběhu roku 2010. Dozvíte se také
více o vzdělávacích workshopech, které budou v roce 2011 probíhat po celé ČR, či o čtrnácti
pilotních projektech, které budou využitelnost zmiňovaných metodik ověřovat přímo
v praxi.
Cílová skupina konference:
Akademičtí a vědečtí pracovníci vysokých škol a výzkumných institucí, pracovníci center pro
transfer technologií, studenti (zejména doktorských studijních programů) a představitelé
aplikační sféry.
Podrobné informace naleznete na:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-avyvoje/konf

AMERICKÉ VĚDECKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (AMVIS)
Úkolem AMVISu je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti
mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, pomoc při hledání vhodných partnerů a
finančních zdrojů a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci a posílení
spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti
vědy, výzkumu a komercionalizaci technologií. AMVIS se rovněž podílí na přípravě a
pořádání odborných seminářů a konferencí.
Služby AMVISu jsou určeny pro vysoké školy, univerzity, výzkumné instituce, státní i
privátní sektor a jednotlivce, zabývající se vědou a výzkumem.
Americké vědecké informační středisko, o.p.s. (AMVIS, o.p.s.) bylo založeno v roce 2002
jako nezisková a nevládní organizace. Kontakt: www.amvis.cz
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