Asistenční centrum LF v Plzni

Přehled otevřených výzev 5/2010
Vážený čtenáři,
cílem Asistenčního centra Lékařské fakulty v Plzni (AC), které vypracovalo tento
Informační bulletin a bude jej pravidelně aktualizovat, je usnadnit Vám orientaci v oblasti
dotačních programů a napomoci Vám k získání finančních prostředků k uskutečnění Vašich
záměrů a projektů.
Bulletin informuje o vybraných aktuálních výzvách k předkládání projektů relevantních
pro zaměření Lékařské fakulty v Plzni, tj. poskytuje orientační přehled možností pro případné
zájemce a není tedy úplným výčtem všech dotačních titulů.
Pro získání dalších informací, vyhledání jiných dotačních možností pro konkrétní
projektové záměry apod., neváhejte kontaktovat pracovnice Asistenčního centra na níže
uvedených spojeních.
Mgr. Markéta Maurer
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Asistenční centrum
Husova 3, 306 05 Plzeň
Tel: +420 377 593 481
Fax: +420 377 593 489
E-mail: maurer@dante.lfp.cuni.cz

Mgr. Kateřina Feixová
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Asistenční centrum
Husova 3, 306 05 Plzeň
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
(OP VK)

V případě zájmu o podání projektu do OPVK kontaktujte AC.
OP VK je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT ČR, v jehož rámci je možné v
programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu,
jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje
lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem
na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné,
vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
Přehled prioritních os a podporovaných aktivit:
A) PRIORITNÍ OSA Č. 1: POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Prioritní osa 1 klade důraz na zajištění kvality v počátečním vzdělávání prostřednictvím
monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol, respektování rovného přístupu, na
podporu klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a
zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost
absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu
vzdělávání.
Oblasti podpory:
•
•
•

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

AKTUÁLNĚ: Výzva OP VK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cílem této výzvy je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro
pracovníky škol a školských zařízení. Projekty musí být realizovány na nadregionální úrovni,
tzn. na území více než jednoho kraje, a zaměřeny na následující aktivity:
1. Studium v oblasti pedagogických věd podle §2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.1
2. Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a, b) zákona č. 563/2004 Sb.2, a
vzdělávací program pro asistenty pedagoga podle §20 písm. e) zákona č. 563/2004
Sb.2, a § 4 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.1
3. Studium k rozšíření odborné kvalifikace podle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.1
4. Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií podle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.1, ve vybraných
krajích
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5. Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti prostorové orientace zrakově
postižených podle § 9 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb.1
6. Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oborech Zemědělství a lesnictví a Zdravotnictví.
Termíny výzvy:
Finanční podpora na 1 projekt:
Doba trvání projektu:
Udržitelnost výstupů projektu:

29. 3. 2010 – 28. 5. 2010
3 – 15 mil. Kč (podrobněji dle aktivit viz. výzva)
max. 36 měsíců
5 let

Oprávněný žadatel:
- podrobnosti viz. výzva – níže uvedené webové stránky MŠMT
Cílové skupiny:
- pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
Podrobné
informace
k výzvě
naleznete
na
webových
stránkách
MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-3-vyzvy-k-predkladani-individualnichprojektu

B) PRIORITNÍ OSA Č. 2: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
Prioritní osa 2 je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění
systému vyššího odborného vzdělávání, na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a
upevnění partnerství a sítí mezi veřejným a soukromým sektorem. Cílem prioritní osy je
inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů
uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a
k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako
celek.
Oblasti podpory:
•
•
•
•

2.1 Vyšší odborné vzdělávání
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě
AKTUÁLNĚ: Výzva OP VK 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání

Cílem této výzvy je řešení situace pedagogických pracovníků s nedostatečnou kvalifikací,
kteří jsou povinni si tuto kvalifikaci k výkonu svého zaměstnání doplnit dle novely zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Cílem je vytvořit
dostatečnou nabídku již existujících studijních programů/oborů v takových formách, které
jsou vhodné pro studium při zaměstnání.
V rámci zvyšování kvality výuky je kladen také důraz na spolupráci mezi VŠ s učitelskými
obory a MŠ, ZŠ a SŠ ve formě praxí studentů, interakce mezi pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a
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akademickými pracovníky, získávání informací o inovacích v učitelských oborech s cílem
zesílení zpětné vazby a zkvalitnění vzájemné spolupráce.
Termíny výzvy:
Finanční podpora na 1 projekt:
Doba trvání projektu:
Udržitelnost výstupů projektu:

29. 3. 2010 – 28. 5. 2010
3 – 20 mil. Kč
max. 36 měsíců
5 let

Oprávněný žadatel:
- vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.
Cílové skupiny:
- studenti vysokých škol (zejména nekvalifikovaní učitelé MŠ, ZŠ a SŠ s praxí)
- akademičtí pracovníci VŠ.
Podrobné
informace
k výzvě
naleznete
na
webových
stránkách
MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektuostatnich
AKTUÁLNĚ: Výzva OP VK 2.4 – Partnerství a sítě
V současné době je vyhlášena výzva do Prioritní osy 2.4 – Partnerství a sítě, jejímž cílem je
posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a
subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.
Termíny výzvy:
Finanční podpora na 1 projekt:
Doba trvání projektu:
Udržitelnost výstupů projektu:

26. 4. 2010 – 30. 7. 2010
5 – 40 mil. Kč
max. 36 měsíců
5 let

Povinná aktivita každého projektu:
• Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými
organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
prostřednictvím stáží a odborných praxí.
Další – doplňkové - aktivity:
• Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a
vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních
a interaktivních platforem.
• Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce
výše zmíněných subjektů.
• Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem,
technologicky orientovaných klastrů apod.
Oprávněný žadatel:
- vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.
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-

veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.
další organizace vědy a výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb.
kraje, města, obce a svazky obcí
veřejná zdravotnická zařízení podle zákona č. 245/2006 Sb. a právnické osoby
provozující zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.
- nestátní neziskové organizace
Cílové skupiny:
- studenti vyšších odborných škol
- studenti vysokých škol
- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol
- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
- další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem.
Podrobné
informace
k výzvě
naleznete
na
webových
stránkách
MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektuostatnich-1

C) PRIORITNÍ OSA Č. 3: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Prioritní osa 3 je zaměřena na posílení pozice dalšího vzdělávání směřujícího k rozvoji
možností profesního růstu, zvyšování a rozšiřování kvalifikace a adaptability obyvatel tak,
aby nepřestali být atraktivní pro trh práce. Cílem prioritní osy je posílení adaptability a
flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a
udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky,
tak poptávky.
Oblasti podpory:
•
•

3.1 Individuální další vzdělávání
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
(OPPI)
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OPPI je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU (Evropský fond pro regionální
rozvoj) v letech 2007 — 2013. Globálním cílem OPPI je zvýšení konkurenceschopnosti
sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů
a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje,
komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu
hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a
inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.
Prostřednictvím specifických programů podpory se realizuje konkrétní podpora
podnikatelů. V rámci OPPI jsou podporovány především podnikatelské subjekty, nicméně i
pro vysoké školy je zde možnost získání dotace, a to například v roli partnera žadatele
(podniku) - spolupráce sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje.
Podrobnější a přehledné informace k jednotlivým programům podpory naleznete na
webových stránkách agentury CzechInvest:
http://www.czechinvest.org/podnikani-ainovace .
AKTUÁLNĚ PRO VŠ: Výzva OPPI - INOVACE (Patent)
Oprávněným žadatelem (příjemcem) je vysoká škola např. v programu podpory INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, který podporuje získání průmyslověprávní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a
ochranných známek.
4. května 2009 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání projektů v rámci tohoto programu.
Žádosti o dotace se podávají ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou
aplikaci eAccount. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. června 2009.
Příjem registračních žádostí bude ukončen dne 31. 5. 2011, plných žádostí dne 31. 8. 2011
Oprávněný žadatel:
- malé a střední podniky
- fyzické osoby
- veřejné výzkumné instituce
- vysoké školy
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč. Na jeden projekt lze získat dotaci do výše 1
mil. Kč:
•
•
•

45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými
výzkumnými institucemi
75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
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Podporovanou aktivitou je získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových
vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Z projektu je možné hradit náklady na
oprávněné zástupce, překlady a správní poplatky.
Praktické rady:
•

•

•

před zaplacením podané přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu
průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat registrační žádost u agentury
CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti nejsou uznatelné)
podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé
výdaje, podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslověprávní ochrany)
s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné
technické řešení.

RESORTNÍ PROGRAM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU TIP 2011 ÚČELOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

Cílem programu je podpora realizace projektů průmyslového výzkumu a vývoje. Podpora
bude zaměřena především na projekty zaměřené na výzkum a vývoj s možností navazující
implementace ve výrobě nových materiálů, průmyslových výrobků, progresivních
technologií a nových informačních a řídících systémů. Ukončení řešení všech projektů je
určeno na rok 2017 s tím, že se délka řešení jednotlivých projektů předpokládá po dobu do
čtyř let (48 měsíců), přičemž řešení musí být započato v roce, na který byla vyhlášena
Veřejná soutěž.
AKTUÁLNĚ: Veřejná soutěž na rok 2011
Termíny výzvy:
Doba trvání projektu:

5. 5. 2010 - 16. 7. 2010
2011 – (max.) 48 MĚSÍCŮ

Oprávněný žadatel:
- podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti z oblasti průmyslové výroby
- výzkumné ústavy a vysoké školy (mohou být řešitelé, spoluřešitelé), za předpokladu,
že doloží spolufinancování projektu z neveřejných zdrojů
Forma a výše podpory:
- maximální míra podpory může činit 60% pro „vývojovou“ část projektu a 80% pro
výzkumnou část projektu
- způsobilé výdaje projektu jsou: osobní náklady pracovníků výzkumu a vývoje,
nehmotný investiční majetek (max. do výše 20% celkových způsobilých výdajů
projektu), provozní náklady (materiál, energie atd.), režijní náklady a administrativa,
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služby z oblasti výzkumu a vývoje, ostatní náklady (testování prototypu, prezentace
výsledků projektu, cestovní náhrady atd.).
Podrobné informace včetně plného znění vyhlášení veřejné soutěže naleznete na webových
stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument73229.html

SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
MŠMT

A) DVOUSTRANNÁ ČESKO-NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A
VÝVOJE NA LÉTA 2011 - 2012
AKTUÁLNĚ: Veřejná soutěž na rok 2011 - 2012
Jedná se o dvoustranný program pro podporu výzkumu, který byl v roce 2002 dohodnut
mezi Akademií věd České republiky (AV ČR) a Německou akademickou výměnnou službou
(DAAD).
Cílem programu je prohloubení a zintenzivnění vědecké spolupráce mezi českými a
německými výzkumnými týmy, které pracují společně na specifickém vědeckém záměru. V
rámci programu je finančně podporována mobilita. Mimořádný důraz je kladen na další
zvyšování kvalifikace a zapojení vědeckého dorostu a mladých vědeckých pracovníků do
výzkumu.
Cílové skupiny:
- vědečtí pracovníci
- vysokoškolští profesoři
- postdoktorandi
- kandidáti magisterského studia
- doktorandi.
Termíny podání návrhů:
Začátek realizace:

31. 7. 2010
1. 1. 2011

Podrobné informace včetně plného znění vyhlášení veřejné soutěže naleznete na webových
stránkách MŠMT:
http://zho.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/zho/news_files/
A-2010-02-24_ppp_daad.pdf
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B) DVOUSTRANNÁ
ČESKO
SLOVINSKÁ
VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE 2011 – 2012

SPOLUPRÁCE

V OBLASTI

AKTUÁLNĚ: Veřejná soutěž na rok 2011 - 2012
Finanční požadavky se podle Dohody mezi oběma stranami mohou týkat pouze nákladů na
mobilitu osob (pobytové a cestovní náklady), tzn. na pobyty do 14 dnů a delší stáže v trvání
1 – 3 měsíců. Celkové náklady na úhradu pobytu slovinské strany v ČR jsou maximálně
2100 Kč/osobu/den (1500 Kč ubytování + 600 Kč diety). Podpora na úhradu cestovného do
Slovinska je do maximální výše 7000 Kč/osoba/zpáteční cesta. Celková výše žádosti o
finanční dotaci projektu ze strany MŠMT nesmí přesáhnout 80 tis. Kč. Výše dotace může být
snížena po dohodě smíšené komise.
Termíny podání návrhů:

18. 6. 2010

Podrobné informace včetně plného znění vyhlášení veřejné soutěže naleznete na webových
stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-na-obdobi2011-2012-2

C) DVOUSTRANNÁ ČESKO - MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A
VÝVOJE OBDOBÍ 2011 - 2012
AKTUÁLNĚ: Veřejná soutěž na rok 2011 - 2012
Výzva je určena pro navazování nových spoluprací a zapojení mladých výzkumných
pracovníků, zejména Ph.D studentů do projektů mezinárodní vědecko-technické spolupráce
a vztahuje se na všechna výzkumná pracoviště, týmy vysokých škol a jiných organizací
zabývajících se výzkumem nebo vývojem. Může být zaměřena do kterékoli oblasti vědy
s dobou trvání nejdéle 2 roky. Návrh projektu mohou podat fyzické i právnické osoby v
České republice.
Termíny podání návrhů:

10. 6 .2010

Podrobné informace včetně plného znění vyhlášení veřejné soutěže naleznete na webových
stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-na-obdobi2011-2012-1
D) POSTDOKTORSKÉ STIPENDIUM SEI 2010
AKTUÁLNĚ: Výzva k podávání návrhů
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Tímto informujeme o možnosti získat post-doktorské stipendium na 12 měsíců financované
prostřednictvím Středoevropské iniciativy SEI do následujících výzkumných center:
International Centre for Theoretical Physics – ICTP
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB
Cluster in Biomedicine – CBM
International School for Advanced Studies – SISSA
Synchrotron – ELETTRA
Termín podání návrhů:

31. 5 .2010

Podrobné
informace
naleznete
na
webových
stránkách
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postdoktorske-stipendium

MŠMT:

7. RÁMCOVÝ PROGRAM
PRO VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A DEMONSTRACE

7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním nástrojem
Evropské unie pro financování evropského výzkumu. 7. RP bude trvat po dobu sedmi let
počínaje rokem 2007 až do roku 2013 a celkový rozpočet tohoto programu činí více než 50
miliard eur. 7. rámcový program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Dělí
se na tyto specifické programy:
A) SPECIFICKÝ PROGRAM SPOLUPRÁCE (COOPERATION)
V současné době nejsou do tohoto programu otevřeny výzvy.
Program je zaměřen na podporu projektů široké mezinárodní výzkumné spolupráce v rámci
Evropské unie i mimo ni. Podmínkou účasti v tomto programu je zapojení a spolupráce
v rámci tzv. rešitelského konsorcia, tvořeného týmy z několika zemí EU nebo ze zemí
asociovaných. Podpora je poskytována projektům v kterékoliv z deseti hlavních tématických
oblastí, jež současně představují hlavní směry vědy a výzkumu v EU:
• Zdraví - podporované oblasti:
Biotechnologie, generické nástroje a lékařské technologie pro lidské zdraví - Cílem této
činnosti je rozvoj a validace nezbytných nástrojů a technologií, které umožní získávat
nové znalosti a prakticky je využívat v oblasti zdraví a lékařství
Translační výzkum pro lidské zdraví - Tato činnost má zlepšit povědomí o
biologických procesech a mechanismech spojených s normálním zdravotním stavem a v
konkrétních situacích při chorobách, převádět tyto znalosti do klinických aplikací
Lékařská fakulta v Plzni
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zahrnujících také kontrolu a léčbu nemocí a zajišťovat, že jsou klinické údaje (včetně
údajů epidemiologických) využity při dalším výzkumu.
Optimalizace poskytování zdravotní péče evropským občanům - Tato činnost se
zaměří na poskytování nezbytného základu jak pro informovaná politická rozhodnutí o
systémech zdravotnictví, tak pro efektivnější a účinnější strategie na podporu zdraví,
prevenci proti chorobám, diagnózu a terapii, které budou vycházet z vědeckých
poznatků.
• Potraviny, zemědělství a biotechnologie
• Informační a komunikační technologie
• Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
• Energetika
• Životní prostředí (včetně klimatických změn)
• Doprava (včetně letecké)
• Společensko-hospodářské vědy a humanitní obory
• Vesmír
• Bezpečnost
Informace o aktuálně otevřených výzvách v dalších tématických oblastech naleznete na
následující adrese:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
B) SPECIFICKÝ PROGRAM MYŠLENKY (IDEAS)
V současné době nejsou do tohoto programu otevřeny výzvy.
Témata výzkumu v tomto programu nejsou prakticky nijak omezena, vítány jsou hlavně
průkopnické návrhy využívající nekonvenčních a inovačních postupů či technologií a
témata, jež v sobě kombinují vysoké riziko odborného neúspěchu s potenciálem pro vědecké
objevy mimořádného významu. Obvykle jsou podporovány projekty, jež řeší výzkumný tým,
složený z několika specialistů z jedné nebo více evropských zemí, pod vedením předního
odborníka v daném oboru bádání.
C) SPECIFICKÝ PROGRAM KAPACITY (CAPACITIES)
V současné době nejsou do tohoto programu otevřeny výzvy.
Program je zaměřen na posilování výzkumu a inovačních kapacit a jejich optimální využití v
rámci
Evropy. Z tohoto programu lze podporovat zejména budování výzkumných infrastruktur a
posilování výzkumného potenciálu tzv. oblastí znalostí a konvergenčních oblastí.
Jiné kapitoly programu jsou určeny na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje ve prospěch
malých a středních podniků a podnikových klastrů a na popularizaci a zpřístupnění
výsledků vědy a výzkumu ve společnosti.
D) SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ (PEOPLE)
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Program je zaměřen na podporu mobility evropských výzkumných pracovníků a další rozvoj
jejich odborné kariéry.
V rámci programu je financováno pět typů aktivit:
•
•
•
•
•

Počáteční vzdělávání (školící sítě Marie Curie)
Celoživotní vzdělávání (evropské stáže; reintegrační granty; kofinancování
regionálních, národních a mezinárodních programů)
Spolupráce a výměna pracovníků průmysl - akademie
Mezinárodní rozměr (stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky; stáže pro
výzkumníky ze třetích zemí v EU; mezinárodní reintegrační granty)
Zvláštní aktivity (Noc vědců, ceny za excelenci).
AKTUÁLNĚ: Výzvy v programu Lidé (termíny výzev)

Marie Curie reintegrační granty
Evropské stáže
Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích
zemí
Stáže ve třetích zemích pro evropské
výzkumné pracovníky

9. 10. 2009 – 7. 9. 2010
17. 3. 2010 – 17. 8. 2010
17. 3. 2010 – 17. 8. 2010
17. 3. 2010 – 17. 8. 2010

Podrobné informace, znění výzev a dokumentaci naleznete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Cílem programů přeshraniční spolupráce, které jsou financovány z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území
prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového
potenciálu. Mimo jiné je podporován i rozvoj spolupráce v rámci vzdělávání, výzkumu a
vývoje atd. V rámci programů přeshraniční spolupráce jsou podporovány bilaterálně, vždy
s příslušnou partnerskou zemí, dohodnuté priority zajišťující společná řešení ve stanovených
oblastech. Každý z programů má svá specifika a cíle, které pomocí finančních dotací řeší.
Projektové žádosti jsou podávány průběžně, přičemž jednotlivými milníky jsou termíny
zasedání monitorovacích výborů. Hlavní podmínkou přijatelnosti projektu je existence
přeshraničního partnerství, které funguje v dotační oblasti programu. V rámci cíle Evropské
územní spolupráce jsou stanoveny tyto operační programy:
Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
Lékařská fakulta v Plzni
Asistenční centrum
Husova 3
306 05 Plzeň

- 12 -

http://ac.lfp.cuni.cz
telefon: +420 377 593 480
telefon: +420 377 593 481

ASISTENČNÍ CENTRUM LF V PLZNI
Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
Všechny aktivity podporované
(infrastrukturního) charakteru.

v rámci

tohoto

programu

jsou

čistě

investičního

Bližší informace k jednotlivým programům naleznete na http://www.strukturalnifondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace

PLÁNOVANÉ VÝZVY

A) IGA
V současné době se připravuje vyhlášení 2. veřejné soutěž v RPV III. – VES 2011:
Vyhlášení VES:
2011 1. 7. 2010
Konec soutěžní lhůty:
6. 8. 2010
Konec hodnotící lhůty:
7. 2. 2011
Uzavření smluv:
7. 4. 2011
Zahájení řešení řešiteli:
8. 4. 2011
Poskytnutí/čerpání:
7. 5. 2011.
B) OPVK
Vyhlášení výzvy do OPVK 2.3 se plánuje na cca květen – červen 2010.
C) 7. RP
Připravuje se pátá výzva v prioritě Zdraví, která by měla být otevřena 30. 7. 2010. Seminář
k připravované výzvě se uskuteční dne 8. 6. 2010 od 9,00 v prostorách Děkanátu 1. Lékařské
fakulty UK v Praze. Více naleznete na www.micep.cz.
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