
 

 

 

 

Informační webinář: Výzva European Green Deal 2020 

 

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit 

zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020. Tato výzva, jejíž 

otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo 

jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování 

dopadu změny klimatu. Struktura výzvy EGD odráží osm klíčových oblastí stejnojmenné strategie EU a je 

doplněna o tři horizontální průřezové oblasti. EGD je navržena odlišně od standardních výzev Rámcového 

programu. Jejím cílem je v relativně krátkém čase přinést velmi konkrétní, jasné a hmatatelné výsledky ve 

prospěch evropských občanů. 

Tým národních kontaktních pracovníků (NCP) pro Horizont 2020 provede účastníky jednotlivými tématy 

výzvy a zodpoví jejich dotazy. Akce proběhne on-line prostřednictvím webstreamu. Odkaz bude v předstihu 

rozeslán registrovaným účastníkům. 

Registrace je možná do pondělí 22. června. Akce je podpořena z prostředků projektu CZERA 3 (MŠMT 

LTI18020 ). 

 

Datum: 24. června 2020 

Jazyk jednání: čeština 

Řečníci: 

Naďa Koníčková (NCP Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) 

Jana Čejková (NCP Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny) 

Klára Černá (NCP Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost) 

Veronika Korittová (NCP Zajištěná, čistá a účinná energie) 

Petra Ondračková (NCP Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost) 

Petr Pracna (NCP Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování) 

Michaela Vlková (NCP Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava) 

Monika Vrajová (NCP Zdraví, demografická změna, životní pohoda) 

Naděžda Witzanyová (NCP Evropské výzkumné infrastruktury) 

http://geform.tc.cz/InfoWEBINAR_VyzvaEuropeanGreenDeal2020


 

 

 

 

PROGRAM 

 

10:00 – 10:15 Zahájení programu, charakteristika výzvy 

10:15 – 11:45 Témata výzvy EGD v oblastech 1 - 6 

 Oblast 1 Increasing climate ambition: Cross sectoral challenges 

 Oblast 2 Clean, affordable and secure energy 

 Oblast 3 Industry for a clean and circular economy 

 Oblast 4 Energy and resource efficient buildings 

 Oblast 5 Sustainable and smart mobility 

 Oblast 6 Farm to fork 

11:45 – 12:00 Prostor pro dotazy 

12:00 – 12:30 Přestávka 

12:30 – 14:00 Témata výzvy EGD v oblastech 7 – 11 

 Oblast 7 Ecosystems and biodiversity 

 Oblast 8 Zero-pollution, toxic free environment 

 Oblast 9 Strengthening our knowledge in support of the EDG 

 Oblast 10 Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe 

 Oblast 11 International cooperation 

14:00 – 14:15 Prostor pro dotazy 

Závěr webináře 

 

 

Disclaimer: upozorňujeme účastníky, že akce se koná v době před oficiálním schválením pracovního 

programu výzvy ze strany Evropské komise, ke kterému by mělo dojít v srpnu 2020. Do konečného schválení 

nejsou vyloučeny úpravy či změny textu. 


