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CZELO přináší aktuální 
informace o dění v oblasti 
evropského vzdělávání a 
výzkumu, poskytuje 
poradenské služby
a podporu při pořádání 
pracovních jednáí či 
konferencí v Bruselu.
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Česká styčná kancelář pro 
výzkum, vývoj a inovace

2005 2021 

Česká styčná kancelář pro
vzdělávání a výzkum v Bruselu

CZELO

Technologické centrum
Akademie věd ČR

Dům zahraniční spolupráce
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Zahájení nového 
programového období 
2021 – 2027

Posílená synergie mezi 
vznikajícím Evropským 
prostorem vzdělávání a 
existujícím Evropským vý
zkumným prostorem

Shoda na přeměně 
kanceláře CZELO z 
primárně zaměřené na 
výzkum na kancelář 
věnující se rovnocenně 
výzkumu a vzdělávání v 
mezinárodním prostředí

Záštita a realizace 
Domem zahraniční 
spolupráce od 2021 -
nové jméno Česká styčná 
kancelář pro vzdělávání a 
výzkum
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Reflexe a návaznost
na národní strategie

• Strategie 2030+

• Strategie internacionalizace vysokého školství od roku 
2021

• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky 2021 – 2027, tzv. RIS3 strategie

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 
2021+

• Koncepce jednotné zahraniční prezentace České republiky



Most mezi Evropou
a Českou republikou
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Kancelář

Informace = základní kámen

Bod, v kterém jsou všechny aktuální 
informace na jednom místě tak, aby 
měly české instituce 
komplexní informace

Možnost odebírat Newsletter Výzkum a Newsletter Vzdělávání

https://dzs.us1.list-manage.com/subscribe?u=eddce43929d16e7ffdcfc14e2&id=3d9c97e887
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Sledujeme dění
v oblasti vzdělávání 
a výzkumu

Informujeme a 
nabízíme 
konzultace

Vytváříme sítě, 
které rozšiřujeme a 
rozvíjíme -
přítomnost v 
Bruselu

Propagujeme 
vzdělávací a 
výzkumné 
organizace a 
instituce

Podporujeme 
mezinárodní 
aktivity českých 
aktérů

Jsme podpůrný bod
v Bruselu
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Zviditelnění

Nástroj pro zviditelnění ČR 
jako země s velkým 
potenciálem být 
plnohodnotným partnerem 
v oblasti vzdělávání 
a výzkumu, tj. propagace 
ČR v této oblasti v Bruselu 
a u partnerů kanceláře 
CZELO

Příklad: Science Café

Co si konkrétně představit?

Cílené informování

Zaměření se na proaktivní 
předávání 
konkrétních informací akté
rům s ohledem na jejich 
zaměření

Příklad: 
zajištění setkání projekto-
vých týmů z univerzit s 
konkrétními partnery v 
Bruselu

Zastupování na 
jednání

Zastupování vzdělávacích a 
výzkumných institucí 
na jednáních v Bruselu

Synergie

Unikátní příležitost pro 
aktéry ve vzdělávání a 
výzkumu skrze 
skloubení evropské úrovně
podpory ve výzkumu i 
vzdělávání v jednom bodě 
a využít možností 
plynoucích z Erasmus+ a 
Horizont Evropa

Příklad: MSCA
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Podpůrný bod pro akce 
plánované ze strany 
vzdělávacích 
a výzkumných 
institucí během českého 
předsednictví v Radě EU 
v období
07/2022 - 12/2022



11

Výzkum

Primární zaměření na program 
Horizont Evropa

• předávání aktuálních informací o 
daném programu a vyhlášených 
výzvách

• styčný bod pro univerzity a 
výzkumné instituce v Bruselu

• doplňující úroveň k Národním 
kontaktním bodům 
pod Technologickým centrem AV ČR



Podporovat všechny formy inovací, posilovat 
uvádění na trh

Posilovat dopady výzkumu 
a inovací na podporu politik EU

Podporovat tvorbu a šíření 
vysoce kvalitních znalostí

Optimalizovat dopad výsledků programu v posíleném EVP

Posílení Evropského výzkumného prostoru

Reforma a zlepšování evropského systému VaISdílení excelence

Pilíř 1
Otevřená věda

Evropská rada pro výzkum

Akce „Marie Curie-Skłodowska“

Výzkumné infrastruktury

Pilíř 3
Otevřené inovace

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační ekosystémy

Evropský inovační 
a technologický institut

Pilíř 2
Globální výzvy a konku-
renceschopnost průmyslu

• Zdraví
• Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
• Občanská bezpečnost ve společnosti
• Digitální oblast a průmysl
• Klima, energie a mobilita
• Potraviny a přírodní zdroje

Společné výzkumné středisko

K
la

st
ry
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• zajištění schůzek v Bruselu

• hledání partnerů v rámci projektů

• využití sítě styčných kanceláří z jiných států EU sídlících v 
Bruselu

• školení podávání projektových žádostí do Horizont 
Evropa za účasti řečníků z evropských institucí a 
úspěšných projektů

Výzkum
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Vzdělávání

Primární zaměření na Erasmus+

• předávání aktuálních informací 
o daném programu a 
vyhlášených výzvách

• styčný bod pro vzdělávací 
instituce v Bruselu
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• centralizované aktivity Erasmus+ Partnerství na 
podporu špičkové úrovně: Erasmus Mundus, Centra 
excelence odborného vzdělávání

• Příklad centralizovaných aktivit v rámci Erasmus+ 
Partnerství pro inovace: Aliance pro inovace

Vzdělávání
Jakožto oddělení DZS se 
zaměřujeme na 
centralizované aktivity (přímo 
řízené Evropskou výkonnou 
agenturou pro vzdělávání a 
kulturu EACEA)
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Vzdělávání

• zajištění schůzek v Bruselu

• hledání partnerů v rámci projektů

• zajišťování podpory pro projektové 
manažery v oblasti vzdělávání skrze 
organizování a spoluorganizování školení 
se zaměřením na konkrétní 
problematiku

• pomocná ruka při administraci 
projektových žádostí 
v rámci centralizovaných aktivit 
Erasmus+
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Slavnostní otevření 
kanceláře CZELO



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

Rue Montoyer 23, 1000 Brussels, Belgium
czelo@dzs.cz

(DZS)
Na poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
info@dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

