Regionální kontaktní
organizace Západní Čechy
Vážení čtenáři, předkládáme Vám první číslo Newsletteru vydávaného Regionální kontaktní
organizací Západní Čechy. Tento Newsletter pro Vás bude od roku 2011 do roku 2014 dvakrát ročně
shrnovat důležité informace, kontakty a odkazy týkající se podpory mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji v oblasti našeho regionu.
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO-ZČ, http://rko.zcu.cz) je projekt Západočeské
univerzity v Plzni s registračním číslem LE11004 podpořený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci programu EUPRO II. Projekt RKO-ZČ financovaný pro roky 2011 – 2014 a
navazující na předchozí úspěšný stejnojmenný projekt je součástí sítě NINET (http://www.ninet.cz)
sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Hlavními cíli projektu
RKO-ZČ je podporovat zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím podpory
účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména
v 7. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, a přispívat rozvoji spolupráce
výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku.
RKO-ZČ ulehčí prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí
v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a v projektech
bilaterální spolupráce, převážně spojování malých a středních podniků, firem, institucí výzkumu a
vývoje a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, které dobře obstojí v oblasti mezinárodního
výzkumu.
Základní cíle RKO-ZČ jsou podpora navazování bilaterální spolupráce s výzkumnými subjekty
v regionu, Česku a celé Evropě a s tím související průběžná, silná a ucelená informační a
administrativní podpora pro přípravu, řešení a reportování projektů mezinárodní spolupráce. Tato
podpora je určena nejen jednotlivým součástem Západočeské univerzity v Plzni, ale i subjektům
mimo ni, čímž projekt přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. V rámci podpory
jednotlivým zájemcům RKO-ZČ zajišťuje:





Analýzu elektronických informačních zdrojů.
Účast na národních i mezinárodních akcích.
Pořádání nebo spolupořádání informačních akcí a seminářů.
Přímý kontakt na výzkumné subjekty.

Podrobné informace včetně kontaktu lze získat na http://rko.zcu.cz. Zde pro vás také zveřejňujeme
informace, které pokládáme za užitečné a aktuální. Obsah těchto stránek můžete ovlivnit i vy, pokud
nám napíšete, co vám na těchto stránkách chybí a jak bychom mohli poskytované služby vylepšit.
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů finanční podpory výzkumu a vývoje v Evropském výzkumném
prostoru je 7. rámcový program, jemuž věnujeme následující list.
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Informační zdroje pro
7. rámcový program
7. rámcový program je klíčovým nástrojem reakce na potřeby Evropy v oblasti pracovních míst a
konkurenceschopnost a pro udržení vedoucího postavení v celosvětové znalostní ekonomice. Úplný
název 7. Rámcového programu je 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Program
trvá sedm let od roku 2007 do roku 2013 s celkovým rozpočtem více než 50 miliard EUR. Tato částka
představuje výrazný nárůst ve srovnání s předchozím 6. rámcovým programem (41% v cenách roku
2004, 63% v běžných cenách), což je odrazem vysoké priority výzkumu v Evropě.
Základním informačním zdrojem pro 7. rámcový program je server CORDIS - http://cordis.europa.eu.
Po výběru jazyka se dostanete na úvodní stránku s rozcestníkem na další zdroje informací. Jedny
z nejdůležitějších a nejhledanějších informací o otevřených výzvách byly po nedávných změnách ve
struktuře informačních serverů EU převedeny do nového Portálu účastníků – Participants Portal
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal).
Pokud se na úvodní stránce CORDIS registrujete, můžete si vybrat, jaké informace vás zajímají, a
budete dostávat mailem upozornění na aktuality. Na serveru najdete i originální znění programových
dokumentů, příruček apod. Pozor, používejte vždy aktuální verzi programových dokumentů, zvláště
pokud připravujete návrh nového projektu. Kromě informací o rámcových programech server
informuje i o programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework, http://ec.europa.eu/cip)
určený pro podporu inovačních aktivit malých a středních podniků. Můžete se zaregistrovat i na
stránkách IPR-helpdesk (http://www.iprhelpdesk.eu) a Finance-helpdesk (http://www.financehelpdesk.org), pak budete dostávat zprávy od těchto služeb a získáte přístup ke starším číslům
Newsletter, dokumentům apod., po registraci vám budou chodit upozornění na nová čísla bulletinu
CORDIS-Express, v něm jsou každý týden publikovány souhrnné informace o novinkách.
Velice obsáhlou příručku M. M. Morona můžete po registraci zdarma stáhnout ze stránky
http://www.EFPCGroup.com/tools. I když se orientuje hlavně na projekty z oblasti ICT, obsahuje řadu
užitečných informací, použitelných i pro projekty z jiných oborů.
Dalším zdrojem informací jsou stránky Technologického centra AV ČR (http://www.tc.cz). Již z úvodní
stránky získáte přístup k bulletinu ECHO, který publikuje informace o průběhu 7. RP, zvláště pak o
české účasti. Kliknutím na logo 7. Rámcového programu přejdete na stránku soustřeďující odkazy na
základní dokumenty, aktuality i publikace TC, mezi nimiž je řada příruček, s nimiž by se měl seznámit
každý potenciální předkladatel projektu. Součástí aktivit TC je i kontaktní kancelář v Bruselu CZELO
(http://www.czelo.cz/), která měsíčně publikuje newsletter s velice užitečnými informacemi, které
často nenajdete v oficiálních zdrojích. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, bude vám pravidelně
chodit do vaší mailové schránky.
A protože již se připravuje program Horizon 2020, který po roce 2013 nahradí dosavadní rámcové
programy, upozorňujeme ještě na jeho úvodní stránku http://ec.europa.eu/research/horizon2020.

Newsletter RKO – číslo 1 / 2011

