Duben 2013

Newsletter - speciál
Program CZ09 – Fond na podporu výzkumu
Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás informovat o příležitosti získání podpory výzkumu z Norských fondů.
Fond na podporu výzkumu vychází z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji“,
který je financován z Norských fondů a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Program CZ09 přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a
norskými institucemi a finančně podporuje projekty v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje.
Podporované oblasti programu (viz. níže):
•

Sociální a humanitní vědy

•

Zdraví

•

Životní prostředí

Komu je program určen: výzkumné organizace, malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací.
Podmínkou je účast alespoň jednoho českého a alespoň jednoho norského subjektu (k vyhledání partnera je
možné využít databázi norských výzkumných institucí).
Financování programu: celkový rozpočet 13 088 235 € (85% Norské fondy, 15% MŠMT). Výdaje na jeden
projekt od 100 000 do 1 000 000 €.
Výše podpory bude pro základní výzkum až 100 % způsobilých výdajů, pro aplikovaný výzkum 50 % způsobilých
výdajů a pro experimentální vývoje 25 % způsobilých výdajů.
Předpokládaný harmonogram:
30. - 31. května 2013 - Matchmaking event – možnost vyhledání projektového partnera z Norska
Červen 2013 – vyhlášení výzvy (otevřena bude 2 měsíce)
Prosinec 2013 – zahájení projektů
Síť Enterprise Europe Network poskytuje bezplatně poradenství v oblasti možností financování podniků a
v souvislosti s touto výzvou nabízí podporu při vyhledání vhodného projektového partnera z norské strany.
V případě zájmu o informace kontaktujte zástupce sítě Enterprise Europe Network:
Mgr. Anna Macounová – macounova@tc.cz

Váš tým Enterprise Europe Network v Technologickém centru AV ČR.
www.een.cz

Vybrané tematické oblasti:
1.

Sociální a humanitní vědy
1. Demografická a společenská transformace
a. Stárnutí populace, rodinná politika
b. Marginalizace a integrace
c. Sociální nerovnosti a rozdíly
d. Migrace a mobilita
2. Kultura, tradice a identita
a. Proměny hodnotových struktur a životních priorit společnosti ve 21. století
b. Národní a regionální identita a tradice
c. Hmotné a duševní kulturní dědictví
3. Postoje a chování domácností, jednotlivců a podniků, pokud jde o:
a. Chápání a oceňování témat životního prostředí a jeho udržitelnosti, včetně posouzení
jejich významu, a chování vůči němu
b. Ekonomické aspekty životního prostředí např. ekonomické hodnocení zdrojů a
ekosystémových služeb, hodnocení ochranných opatření, náklady a přínosy ekologických
opatření, hodnocení ekologických škod
c. Sociální dopady škod na životním prostředí a různá opatření k jejich zmírnění vč. daní a
omezení, vliv na jednotlivce a domácnosti.
d. Ukazatele doplňující nebo nahrazující stávající hlavní ukazatele jako je HDP, popisující
lidský blahobyt a udržitelnost životního prostředí.

2.

Životní prostředí
1. Energie a její zdroje
a. Alternativní zdroje
b. Udržitelnost zdrojů
2. Klima a globální změny
a. Klimatické změny a ochrana životního prostředí
b. Rizika, extrémy a nevratné změny (schopnost předvídat extrémní klimatické události,
škody na ekosystémových službách a lidské infrastruktuře, včetně vlivů na ekosystémy a
krajinu)
c. Zmírňující opatření, jejich náležitosti, náklady, přínosy
d. Ukazatele globálních změn
3. Voda a její ochrana
a. Reprodukce ryb, populační genetika
b. Výživa a krmení ryb
c. Inženýrské systémy akvakultury
d. Zdraví ryb
e. Problémy kvality vody a ekologický dopad
f. Povrchové studie zatížení vody a sledování kvality sedimentu
g. Interakce vody v oblasti přírodní a člověkem upravené krajiny, se zvláštním zaměřením na
využívání zemědělské půdy
h. Čištění odpadních vod a metody šetrné k životnímu prostředí
i. Ochrana ovzduší
4. Ochrana kvality ovzduší, zejména v postižených oblastech
a. Regionální přístup k ochraně ovzduší

3.

Zdraví
1. Výživa a bezpečné potraviny
a. Nové strategie v potravinářské toxikologii
b. Chemická bezpečnost potravinářských suplementů/výživových doplňků a jejich certifikace
c.
Nové kontaminace v lidském potravinovém řetězci
d. Kvalita a bezpečnost tepelně zpracovaných potravin
e. Biologicky aktivní komponenty z netradičních přírodních zdrojů
f.
Potraviny s nutričními a zdravotními přínosy
2. Původ a vývoj nemocí
a. Neurodegenerativní onemocnění
b. Nádorová onemocnění
c.
Psychické zdraví a jeho poškození
d. Zřídka se vyskytující dětská onemocnění
3. Lidské zdraví a jeho kvalita
a. Zlepšování kvality života lidí postižených mrtvicí, infarktem, nádorovým a somatickým
onemocněním
b. Stárnutí a s tím spojená onemocnění
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