
Zprávy z cest/Conferences reports

”
BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“ a

”
Horizon 2020 Info Day

on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020“

Kopp, O. – Mikisková, J.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Dne 3. 7. 2019 se v Bruselu (Belgii) uskutečnila

v pořadí pátá partnerská burza tentokrát pro výzvy

2020 v oblastech SC2 a KET biotech, organizovaná

v rámci projektu BioHorizon financovaného z pro-

středků EU.

Účastníky partnerské burzy přivítali Bożena

Podlaska, koordinátorka projektu BioHorizon (IPPT

PAN, Polsko) a Dyanne Bennink z Evropské komise.

Dopolední sekce byla věnována prezentaci Cláudie

Marques-dos-Santos Cordovil (Instituto Superior de

Agronomia, Portugalsko), která přednesla svůj pohled

na návrhy projektů v rámcovém programu Horizon

2020 jak z pohledu hodnotitele, tak i tvůrce projek-

tového návrhu. George Mantas (AquaBioTech Group,

Malta) na základě svých zkušeností z předchozích

partnerských burz poskytl doporučení, jakým způ-

sobem vést bilaterální jednání s potenciálními part-

nery.

První dopolední sekci ukončila Katerina Pa-

padouli (Bio-NCP, PRAXI Network-FORTH, Řecko),

která poskytla účastníkům potřebné organizační po-

kyny k bilaterálním jednáním. V rámci druhé dopo-

lední sekce byl jedenácti výzkumníkům a předsta-

vitelům jednotlivých institucí poskytnut krátký pro-

stor pro představení jejich projektových idejí.

Jiří Sedlák z Výzkumného a šlechtitelského

ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. a Jana Mikis-

ková z Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. dostali od orga-

nizátorů příležitost prezentovat své nápady a pro-

pagovat instituci jako celek před mezinárodním au-

ditoriem v rámci sekce 1 – Sustainable food security.
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BioHorizon SC2 and KET-B

Brokerage Event

V odpolední sekci se konala jednotlivá dvou-

stranná setkání potenciálních partnerů. V rámci

akce byly navázány kontakty s partnery z Ukra-

jiny, Itálie, Norska, Finska, Polska, Turecka a Belgie.

S potenciálními partnery proběhla diskuze o mož-
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nosti přípravy společného Evropského projektu na

témata výzev:

• SFS-01c-2020 Biodiversity in action: across

farmland and the value chain – From agrobio-

divestiy to dynamic value chains

• SFS-40-2020 Healthy soils for healthy food

production

• CE-RUR-08c-2020 Closing nutrient cycles –

Bio-based fertilisers from other by-products

of the agro-food, fisheries, aquaculture or

forestry sectors

• Bioeconomy, citizen awareness, education,

communication

Seminář Horizon 2020 Info Day, konaný 4. 7.

2019, pořádala Research Executive Agency (Vý-

konná agentura pro výzkum), která je orgánem roz-

dělujícím finanční prostředky na výzkum a inovace

a spravujícím evropské výzkumné granty.

Seminářem provázela Tereza Budňáková (zá-

stupce vedoucího oddělení, REA). Maciej Gorka (ve-

doucí útvaru, REA) přivítal účastníky a oficiálně za-

hájil Informační den. Nejprve Anastasios Kentar-

chos (vedoucí oddělení, DG RTD) prezentoval vhled

do připravovaného rámcového programu Horizon

Europe a představil změny v jeho struktuře oproti

8. rámcovému programu Horizon 2020. Následně

Kerstin Rosenow (vedoucí oddělení, DG AGRI) nastí-

nila směr, kterým by se zemědělský výzkum po roce

2020 měl ubírat. Davide Amato (DG RTD) představil

výzvy rámcového programu Horizon 2020 pro rok

2020 a Jean-Charles Cavitte (DG AGRI) pak výzvy

tvořící tzv. most mezi programy Horizon 2020 a Ho-

rizon Europe. Fernando Trabada Crende (REA), Sil-

via Abad (REA) a Alessio Bacchielli (REA) vyzdvihli

klíčové informace jednotlivých výzev z priority Spo-

lečenské výzvy 2, poskytli pokyny pro úspěšnou

přípravu návrhu projektu a seznámili nás s aktuální

verzí Pracovního programu ze dne 2. 7. 2019.

V rámci odpoledních paralelních sekcí byly dle

preferencí jednotlivých účastníků detailně předsta-

veny konkrétní výzvy zvolené oblasti: Sustainable

farming and agricultural value chains / Blue Pla-

net / Food systems, bio-based innovation and the

bioeconomy.

Obr. 2

Účast části řešitelského týmu

LTI17006 na Horizon 2020

Info Day on Societal

Challenge 2 calls for

proposals of 2020

Poděkováńı

Tento článek vznikl s podporou projektu LTI17006 „Podpora české účasti výzkumných organizací agrár-

ního sektoru v mezinárodním výzkumu“, program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-INFORM

VES17.
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