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Vytvořen v roce 2002,  EFSA 
je úřadem EU provádějícím 
vědecké hodnocení rizik a 
komunikující o riziku.  

Sídlí v italské Parmě.

Má přibližně 450 zaměstnanců 
(3 z nich jsou občané ČR).

EFSA:
X Nerozhoduje!
X Neprovádí úřední kontrolu!
X Nevytváří právní předpisy!
X Nenahrazuje národní úřady!

EFSA



NÁVŠTĚVA ED EFSAV ČR

Praha, 12. 9. 2017 (MZe)

Program:
Účast na zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravi
Bilaterální jednání s ministrem zemědělství + tisková konference
Setkání s českými odborníky



Zdroj:  EFSA

Rozpracované: 2330
Odeslané: 1080

Rozpracované: 1921
Odeslané:  1150

Rozpracované: 223
Odeslané:  871

2017:2014:2011:

• příležitost pro české 
odborníky

• funkční období: 
7/2018 – 6/2021

• výzva byla otevřena do 
8. 9. 2017

• pouze 9 expertů se 
přihlásilo z ČR

OBNOVA 
VĚDECKÝCH 
PANELŮ EFSA



Zdroj:  EFSA



KNOWLEDGE JUNCTION

KJ je otevřené úložiště určené ke sdílení vědeckých důkazů a podporných materiálů používaných při hodnocení rizik
Důkazy: zprávy, data, obrázky, videa, laboratorní výstupy...
Podpůrné materiály: SW, nástroje, modely, kódy, protokoly…
Hodnocení rizik: mandáty, stanoviska, vodítka, roční plány práce…

Cílem aktivity je podpořit transparentnost, reprodukovatelnost a opětovné používání důkazů

Kdokoliv může používat tuto platformu 

Každý vložený materiál je opatřen DOI, aby bylo možné sledovat jeho další používání

KJ bylo vytvořeno v rámci platformy ZENODO, což je digitální knihovna vytvořená v rámci projektu OpenAIRE financovaného EK, 
využívající nástroje pro management velkých dat vyvinuté CERN

www.zenodo.org



MOŽNOSTI STÁŽÍ
EFSA nabízí celou řadu stáží, které jsou dostupné studentům a absolventům vysokých škol, začínajícím 
vědcům, ale také pracovníkům veřejné správy členských zemí.

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY
pro studenty a absolventy VŠ,  studenty Ph.D. programů
účastník řeší konkrétní projekt (výzkumný či jiný, v zájmu EFSA), získává zkušenosti
délka stáže: 1 – 6 měsíců; financování: individuální (výjimečně formou grantu EFSA)

STÁŽE PRO ABSOLVENTY
pro absolventy VŠ zemí EU, EFTA a kandidátských zemí
cílem je vysvětlit roli EFSA a práci v oblasti hodnocení rizik, podpořit odborný růst 
kvalifikovaných jedinců 
délka stáže: 5 – 12 měsíců; financování: formou grantu EFSA

SNE / NEPT
pro pracovníky orgánů veřejné správy 
cílem je seznámit účastníka s pracovními metodami v EFSA a s tím, jak se v Evropě 
provádí hodnocení rizik
délka stáže:  SNE: 6 měsíců – 2 roky; financování: EFSA poskytuje denní diety a cestovné

NEPT: 3 – 5 měsíců, financování: náklady plně hradí zaměstnavatel účastníka

EU-FORA



EU-FORA: THE EUROPEAN FOOD RISK 
ASSESSMENT FELLOWSHIP PROGRAMME

Cílem programu je přilákat a motivovat začínající a mírně pokročilé vědce
(max. 15 let praxe) k hodnocení rizik, prohloubit spolupráci mezi EFSA a organizacemi v
členských státech EU a přispět k dalšímu rozvoji a harmonizaci metod pro hodnocení rizik.

Určeno organizacím spolupracujícím s EFSA podle čl. 36 

Financováno formou grantu EFSA

Délka stáže: 12 měsíců 

Zaměření programu: hodnocení mikrobiologických a chemických rizik

Data pro přihlášení do 2. ročníku programu:
Pro organizace:  22. prosince 2017
Pro jednotlivce: 15. ledna 2018

Více na: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship



RARA: RISK ASSESSMENT RESEARCH ASSEMBLY

RARA: dynamické a interaktivní setkání s aktivním zapojením účastníků, jehož cílem je podpořit vytváření partnerství mezi
výzkumnými organizacemi a diskutovat možnosti financování výzkumu v oblasti hodnocení rizik.

Navazuje na projekt EU Risk Assessment Agenda, jehož účelem bylo definovat prioritní témata v oblasti bezpečnosti potravin

Utrecht (NL), 7. února 2018 (9.30 – 21:00)

Určeno:
pro zástupce výzkumných organizací / vědeckých sítí a/nebo
pro zástupce organizací financujících výzkum z veřejných zdrojů / vytvářejících politiku financování či rozhodující o financování 
výzkumu z veřejných zdrojů

Přihlášení k účasti:  do1. prosince 2017, prostřednictvím on-line přihlášky na webu EFSA

Více na: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180207



DĚKUJEME
ZA POZORNOST

Kontakty:  Petr Beneš, petr.benes@mze.cz, 221 812 321

Autor fotografií: Shutterstock, EFSA, MZe


