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Co je CORDIS? 

• CORDIS je interaktivní informační portál pro evropský 
výzkum a inovace (Community Research and Development 
Information Service). 

 

• CORDIS byl spuštěn Evropskou komisí (EK)  
v listopadu 1990, od roku 1994 je otevřen na webu EK. 

 

• CORDIS  

–propojuje rozhodující účastníky výzkumu v Evropě  
a mimo ni. 

–Umožňuje zájemcům o evropské výzkumné fondy  
včasný a rovnocenný přístup k informacím. 
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Co je CORDIS? 

• Novinky, vývoj a iniciativy výzkumu financovaného EU; 

 

• Přístup k aktivitám výzkumu a vývoje Evropské unie, 
nalezení potenciálních partnerů, přístup k minulým              
a probíhajícím projektům a jejich výsledkům; 

 

• Cílová skupina: výzkumníci, občané, podnikatelé, politici, 
vládní agentury, neziskové organizace, novináři a klíčoví 
hráči na poli výzkumu, vývoje a inovací; 

 

• Podpora otevřeného přístupu a volného opětného používání  
obsahu. 
 



Cíle portálu CORDIS? 

• CORDIS má tyto cíle: 

 

–usnadňovat účast na evropském výzkumu;  

 

–zveřejňovat výsledky projektů financovaných Evropskou 
unií; 

  

–podporovat šíření znalostí a podněcovat tak inovace 
v podnikové sféře; 

  

–přispívat ke sbližování vědeckého prostředí a občanů.  
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Úvodní stránka CORDIS 
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Registrace na CORDIS 

• Registrace pro přístup na informační služby CORDIS  
a různé vyhledávací funkce není nutná. 

 

• Pro ukládání výsledků vyhledávání nebo užití interaktivních 
služeb s přidanou hodnotou (elektronické notifikace,  
Docmail ad.) je třeba se registrovat. 

 

• Registrace je osvobozena od poplatků. 

 

• Registraci je možno provést na: 

 http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/registration_en.h
tml  
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Přístup k tištěným publikacím 

• Prostřednictvím portálu CORDIS je možné se přihlásit          
k odběru tištěných publikací zaměřených na výzkum. 

» Časopis Research*eu je zaměřený na špičku  
z nejnovějších nabídek technologií a projektů  
z oblasti evropského výzkumu a vývoje. 

» Research*eu focus je časopis, jehož každé číslo 
je zaměřeno na specifické téma v oblasti 
výzkumu. 
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Participant Portal (účastnický portál) 

• Předkládání projektů – prostřednictvím Participant Portal - 
účastnického portálu 
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CORDIS Partners Service 

• CORDIS Partners Service umožňuje přístup k širokému 
okruhu aktivit vztahujících se k: 

–získání podpory; 

–tvorbě projektů; 

–nalézání partnerských příležitostí. 

 

• Klíčovým prvkem je personalizace – je možné zvolit si 
službu uzpůsobenou zvykům a potřebám jednotlivce. 

 



Instruktážní videa 
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http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html  

http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html
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Informační zdroje 

Cordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/ 

http://cordis.europa.eu/partners-service/ 

Evropská komise 

http://ec.europa.eu/research 

Research Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 

Kontakty v ČR 

http://www.fp7.cz 

http://www.czelo.cz 

 

 



Děkuji Vám za pozornost. 

 
NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO EVROPSKÝ VÝZKUM 

Technologické centrum AV ČR 

Ve Struhách 27 

160 00 Praha 6 

 

Ondřej DANIEL 

daniel@tc.cz, 234 006 141 


