
Termín:      čtvrtek, 5. dubna 2018 
 
Místo konání semináře : 
    
 

Velký přednáškový sál v budově Úřadu MČ 
Praha 8  (Bílý dům), U Meteoru 6,  Praha 8  
 

- spojení MHD: vzhledem k probíhající generální   
  opravě silnice i kolejí v ulici Zenklova je ve směru  
  od Palmovky ke stanici Stejskalova a dále až    
  k Bulovce do června t.r.vyloučen tramvajový i  
  silniční provoz. 
 

Nejjednodušší a nejrychlejší je v tomto období 
dojít k Bílému domu pěšky od stanice metra 
Palmovka (cca 700 m, 10 minut chůze.) 
  
Náhradní doprava od centra města je provozována 
autobusem X10, trasa je ale vzhledem k rozkopané 
silnici vedena velkou objížďkou. Nástupní stanice je 
na okraji autobusového nádraží MHD „Palmovka“ 
blíže k nástupní stanici tramvaje. Busem je nutno 
dojet až ke koncovému obratišti „Bulovka“ a bez 
vystoupení pokračovat dále. Vystoupit až ve stanici  
„U Kříže“ (doba jízdy z Palmovky cca12 min., inter-  
val 3-4 min., v sedle 5 min.). Podejít železniční a 
silniční viadukt a pokračovat rovně cca 200m přímo 
k Bílému domu.    
V tomto směru je nutno budovu obejít, vchod je ze 
zadní strany objektu. 
 

Doprava MHD od severní části Prahy 
Ze stanice metra C „Ládví“ nebo „Kobylisy“ tramvají 
č.30 do stanice „Bulovka“, přestup na autobus X10, 
výstup ve stanici „U Kříže“; podejít viadukty a cca 
200m chůze podle popisu v předchozím odstavci. 
 

Pokud by se do termínu semináře něco změnilo, 
budeme Vás informovat na stránce vvi.ion.cz 
 
Cena semináře: 
 

Účastnický poplatek za jednoho účastníka  
 

…...................................…………1.400,- Kč 
 

Organizační pokyny: 
 
1. Přihlášky 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: 
 

 

     Institut profesní přípravy 
      - Ing.Stanislava Holubová  
 

     Malínská 916/6 
    100 00  Praha 10 

 
 
přihlásit se je rovněž možno: 
 

- telefonicky či faxem:      274 811 311 
- na e-mailové adrese:     institutpp@volny.cz 
 
 
2. Úhrada ceny a doklad o zaplacení 
 

    Účastnický poplatek uhraďte laskavě na účet 
Institutu profesní přípravy u Komerční banky 
Praha 1, číslo účtu 
 

                19-5384170297/0100, 
 
- variabilní symbol (číslo semináře) …………. 2155 
 

  - konstantní symbol   …………………...…….. 0308 
 

- IČ ...................... 18667902; nejsme plátci DPH  
  
   
Přijetí přihlášek zpětně nepotvrzujeme, účastníky 
informujeme   pouze   při   eventuální   organizační 
změně. 
  V případě neúčasti účastnický poplatek nevrací-
me; je možno vyslat náhradníka. 
  Účastnický  poplatek  je  možno  uhradit  též  
v hotovosti u prezence. 
  Při  prezenci  obdrží  účastníci  doklad o zapla-
cení účastnického  poplatku  na  základě  předlo- 
ženého potvrzení o platbě.     
 

 
     

 Institut profesní přípravy                    
 

 ve spolupráci s přednášejícími z Úřadu vlády ČR,                                 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kanceláře   

                  Grantové agentury ČR,  Technologické agentury ČR,   
Ministerstva zdravotnictví a  Ministerstva zemědělství    

 
 

       si Vás dovoluje pozvat 
na odborný seminář 

 
 

Novinky v oblasti VaVaI     
 

v r. 2018 a střednědobém  
 

výhledu 
 

 připravované veřejné soutěže a 
další aktuální informace 

 

- Úřadu vlády ČR 
 

- Ministerstva školství, mládeže  
                                a tělovýchovy 
  

- Kanceláře Grantové agentury ČR 
 

- Technologické agentury ČR 
  
 

 
aktuální odvětvové informace  

 

Ministerstva zdravotnictví     
a  Ministerstva zemědělství 

 
 

čtvrtek, 5.dubna 2018 
 

Praha 8 –„Bílý dům“ 
 



Věnujte prosím pozornost změně dopravy  
 

do Bílého domu – viz druhá část pozvánky 
 
PROGRAM  SEMINÁŘE 
 

8,30 - 9,30    Prezence účastníků 
 
9,30 - 9,40    Zahájení semináře 
 
9,40 – 11,10  Aktuální informace v působnosti    
       Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace       
       Úřadu vlády ČR   
 

Rozpočet a financování VaVaI  
 

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhledem do 
roku 2025, výstupy analýzy VaVaI za rok 2016, 
vyhodnocení NP VaVaI za rok 2016 – 2020; 
 

Hodnocení výzkumných organizací 
 

Implementace M 17+ : bibliometrická analýza 
za r. 2016 na národní úrovni - závěry a komen-
táře, hodnocení vybraných výsledků za rok 
2016 na národní úrovni, kompletní hodnocení 
výzkumných organizací; 
 

Informační systém VaVaI 2.0 
 

Aktuální stav, plánovaný rozvoj, seznámení se 
změnami v datových strukturách, pravidla pře- 
dávání dat do IS VaVaI, statistiky předaných 
dat za rok 2017, příprava nové generace IS 
VaVaI.  

 
Přednášejí :  
   

Ing. Jan Marek, Ph.D.,   ředitel Odboru Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR 
 

Ing. Přemysl Filip, vedoucí Oddělení analýz a 
koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády 
ČR 
 

Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D., vedoucí 
Oddělení hodnocení výzkumných organizací Úřadu 
vlády ČR 
 

Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí  Oddělení infor- 
mačních systémů Úřadu vlády ČR               

 

 

11,10 – 11,40     Aktuality Ministerstva školství,     
                              mládeže a tělovýchovy 
  
Přednáší :    Ing. Jana Říhová,   ředitelka odboru  
               podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT 

 
11,40 – 12,00     Aktuální informace o veřejných   
   soutěžích v mezinárodních programech MŠMT   

 
Přednáší :      RNDr. Jana Bystřická, pověřena     
             zastupováním vedoucího oddělení řízení    
             mezinárodních programů VaVaI MŠMT 

 
12,00 – 12,30   Přestávka 
 
12,30 – 13,10     Aktuální informace Grantové  
                              agentury ČR   
 

-  probíhající veřejné soutěže 
 

-  připravovaná veřejná soutěž v rámci nové skupiny   
   grantových projektů EXPRO 
 

-  další informace 
    
Přednáší :     Ing. Lada Knetlová,   ředitelka 
                    Kanceláře Grantové agentury ČR 

 
13,10 – 13,30     Aktuální informace  
                             Technologické agentury ČR  

 

-  programy a připravované veřejné soutěže 
 

-  další informace 
 

 
Přednáší :        Ing. Pavel Komárek, CSc., člen  
          předsednictva Technologické agentury ČR   
  
 
13,30 - 13,40   Přestávka 
 
 
 

Odpolední program  (rezortní informace) 
 
 

13,40 – cca 14,00    
   

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví  
 

- aktuální veřejné soutěže (VES 2018, VES 2019) 
 

- institucionální podpora na dlouhodobý koncepční    
  rozvoj výzkumných organizací v roce 2018 
 

- další informace 
 
Přednáší:    Mgr. Lenka Krafková, oddělení vědy,   
                      výzkumu a dotací na vzdělávání MZ 
 
 
14,00 – cca 14,20    
   

Aktuální informace Ministerstva zemědělství  
 

  Veřejná soutěž pro rok 2018 Programu    
  aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017 - 2025 
 

 
Přednáší:    Mgr. Jan Radoš,  vedoucí oddělení              
           Národní agentura pro zemědělský výzkum 
        
 
                              
 
Poznámky k programu semináře: 
 
 

 
1)  Se zodpovězením dotazů posluchačů počítáme   
      v závěru každého předneseného tématu. 
 
2)  Vzhledem  k obsahové a časové náročnosti přednáše- 
     ných témat si organizátor vyhrazuje možnost aktuální  
     úpravy časového rozvrhu, výjimečně i pořadí jednotli-  
     vých přednášek,  podle reálného průběhu  semináře. 
 
3)  Organizátor semináře nezajišťuje stravování. 

 
 
pokračování na druhé straně – prosíme obrátit 
 

 



přihláška na seminář 
„Novinky v oblasti vědy, výzkumu a inovací v roce    
 2018 a střednědobém výhledu“ 
 
                         Praha, čtvrtek 5.dubna 2018 
 
jména účastníků  _______________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ    _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 400,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
 
                       __________________________ 
     razítko a podpis 

přihláška na seminář 
„Novinky v oblasti vědy, výzkumu a inovací v roce    
 2018 a střednědobém výhledu“ 
 
                         Praha, čtvrtek 5.dubna 2018 
 
jména účastníků ________________________ 
  

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ     _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 400,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
 
                       __________________________ 
     razítko a podpis 

přihláška na seminář 
„Novinky v oblasti vědy, výzkumu a inovací v roce    
 2018 a střednědobém výhledu“ 
 
                         Praha, čtvrtek 5.dubna 2018 
 
jména účastníků  _______________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ     _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 400,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
                        

__________________________ 
     razítko a podpis 
 


	čtvrtek, 5.dubna 2018

