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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

Místo konání: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170; Albert Borschette Congress Center, Rue 
Froissart 36 – Brusel, Belgie 

 
Termín: 25. – 26.6.2018 

Název navštívené akce: „Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2019“ a 

„BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“ 

Vyslané osoby: Ing. Ondřej Kopp, Ing. Jana Mikisková 

Zaměření a cíl cesty: 

Cílem této služební cesty bylo získat poznatky o společenských výzvách (SC2 – Potravinové 

zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika) zveřejněných pro 

rok 2019 z rámcového programu „Horizont 2020“. 

Navázané kontakty: 

Tereza Budňáková – Research Executive Agency, Sustainable resources for food security and growth, 

zástupce vedoucího oddělení  

Marko Vincekovič – University of Zagreb, Faculty of Agriculture, vedoucí Katedry chemie, Chorvatsko  

Yevheniia Romanchuk – ARMsort, Stalowa Wola, Polsko  

 

Elaine Groom – Northern Ireland Contact Point for Horizon 2020 (Agri-Food) and BioSciences 

Institute Belfast, United Kingdom, projektová manažerka  

 

Giovanni Bubici – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP), Bari, Itálie, výzkumník  

Peter Mooney – Dawn Meats, Ireland, průmyslový partner  

Sharon Zimmerman – Shibolet Dagan, Kfar Tavor, Israel, konzultant společnosti  

Narasinha Shurpali – University of Eastern Finland, Kuopio, Finsko, výzkumník  

 

Ewelina M. Marek, PhD. - Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland, výzkumník  

https://foodbrokerage2018.b2match.io/
http://www.ipsp.cnr.it/?lang=en
http://www.acsd.co.il/
http://skylark.up.poznan.pl/en/international-cooperation


Program služební cesty: 

Služební cesta byla zaměřena na získávání informací o společenských výzvách (SC2 – Potravinové 

zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika) zveřejněných pro 

rok 2019 z rámcového programu „Horizont 2020“ a možností navázat kontakty pro možnou budoucí 

spolupráci. 

Seminář Horizon 2020 Info Day, konaný 24.6.2018, pořádala Research Executive Agency (Výkonná 

agentura pro výzkum), která je orgánem, který rozděluje finanční prostředky na výzkum a inovace a 

spravuje evropské výzkumné granty. Vedl jej Maciej Gorka, vedoucí oddělení, REA.  

Nejprve byl prezentován vhled do připravovaného rámcového programu Horizon Europe a 

představeny souvislosti mezi Horizon Europe a novou Společnou zemědělskou politikou. Následně 

byly představeny výzvy rámcového programu Horizon 2020 pro rok 2019 a vyzdviženy klíčové 

informace jednotlivých výzev z priority Společenské výzvy 2 a poskytnuty pokyny pro úspěšnou 

přípravu návrhu projektu a seznámení se s novou verzí Pracovního programu pro roky 2018-2020.  

V rámci odpoledních paralelních sekcí byly dle preferencí jednotlivých účastníků detailně představeny 

konkrétní výzvy zvolené oblasti: Udržitelné potravinové zabezpečení / Modrý růst - otevření 

potenciálu rybářství, akvakultur a mořských biotechnologií / Venkovská renesance.  

Záznam z Info Day je k dispozici na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 

news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event 

Dne 26.6.2018 se uskutečnila partnerská burza pro výzvy 2019 v oblastech SC2 a KET biotech 

organizovaná v rámci projektu BioHorizon financovaného EU.  

Dopolední sekce byla věnována prezentaci Myrsini Christou (Center For Renewable Energy Sources, 

Greece), která představila svůj pohled na návrhy projektů v rámcovém programu Horizon 2020 

z pohledu hodnotitele.  Během dopolední sekce byl výzkumníkům a přestavitelům firem poskytnut 

krátký prostor pro představení jejich projektových idejí.  

V odpolední sekci se konaly jednotlivá dvoustranná setkání potenciálních partnerů. V rámci akce byly 

navázány kontakty s partnery z Polska (Poznaň University of Life Sciences; ARMsoft – SME), Finska 

(University of Eastern Finland), Izraele (Shibolet Dagan), Irska (Dawn Meats Group) a Velké Británie 

(Agri-Food and BioSciences Institue). S potenciálními partnery proběhla diskuze o možnosti přípravy 

společného Evropského projektu na témata výzev: 

- SFS-08B-2019: Improving animal welfare. [B] Precision livestock farming (IA) 

- CE-RUR-08B-2019: Closing nutrint cycles. [B] Bio-based fertilisers from animal manure (IA) 

Prezentace z partnerské burzy jsou k dispozici na:  https://foodbrokerage2018.b2match.io/ 

 
Závěr: 
Během semináře jsme získali informace a pokyny důležité pro zpracování návrhu projektu v rámci 

zveřejněných výzev pro rok 2019. Všechny získané poznatky a zkušenosti budou využity při podávání 

projektu do rámcového programu Horizon 2020.  

 

https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/%0bnews/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/%0bnews/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://foodbrokerage2018.b2match.io/


Zpracoval: 
 
 
Ing. Jana Mikisková     ………………………………………. 
 
 
Schválili: 
 
 
Ing. Ondřej Kopp 

vedoucí projektu INTER-INFORM VES17, LTI17006 ……………………………………….. 

 

 

Ing. Ondřej Kopp 

jednatel      ………………………………………... 

 
 
V Rapotíně dne 16.7.2018 

Fotodokumentace 


