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Základní aktivity TC AV ČR
•

založeno 1994, 4 oddělení, cca 70 zaměstnanců

Národní informační centrum pro evropský výzkum (projekt NICER financovaný MŠMT,
informační a konzultační služby při zapojování českých výzkumných týmů do rámcového
programu EU pro výzkum, vývoj a inovace; monitorování účasti ČR v rámcových
programech)

Strategické studie analýzy a studie pro rozvoj VaVaI, národní politika VaVaI, národní
program výzkumu, regionální inovační strategie
Podpora podnikání a transfer technologií podpora komercionalizace výsledků výzkumu a
zavádění inovací, vyhledání partnerů pro výzkumnou spolupráci, člen sítě Enterprise Europe
Network a koordinátor sítě v ČR
CZELO Česká styčná kancelář v Bruselu, podpora zapojení českých týmů do mezinárodní
spolupráce, zprostředkování kontaktů na EK, propagace českého VaVaI v Bruselu

Hlavní aktivity – projekt NICER
„Národní kontakty“ (NCPs) pro 7. rámcový program (všestranná
podpora žadatelům):
•

Informační a školící aktivity - infodny, semináře a školení,
přednášky

•

Konzultační aktivity - podpora projektů, pomoc při vyhledání
partnerů pro projekty

•

Publikace – Echo, Zprávy o účasti ČR v 7. RP, brožury edice
Vademecum

•

Konference - České dny pro evropský výzkum (CZEDER) – Další
perspektivy a vývoj ERA

•

Rozvoj elektronických informačních služeb (e-zpravodaj, zasílání
novinek z webu fp7.cz, rozšíření portálu – financování, IPR,
statistiky k účasti ČR v RP)

Hlavní aktivity NICER (pokračování)
• spolupráce se státní správou (MŠMT) – v rámci VERA
(poradní skupina MŠMT pro ERA) a dalších poradních skupin
MŠMT (infrastruktury, financování....)

• práce v programových výborech 7.RP

• mezinárodní spolupráce prostřednictvím účasti
v mezinárodních projektech (RP) a (spolu)organizace
mezinárodních konferencí, seminářů, brokerage

Podpora TC/NINET
Informace o očekávaných tématech výzev – v předstihu
Informace o dříve řešených projektech a koordinátorech
Informační dny k výzvám a partnerská setkání
Školení – psaní projektu, hodnocení, IPR, finance, management

Informace o dostupných elektronických nástrojích – partner search
Informace k politicko-strategickému kontextu
Asistence při přípravě projektu, proof reading (management, potenciální
dopady…)
Konsorciální smlouvy

Místní kontakt (NINET)
Regionální informační a kontaktní centrum pro
mezinárodní spolupráci ve výzkumu - RiKoC+
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Monika Vejchodová
Tel.: 466 036 417
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz

Webové odkazy

Technologické centrum AV ČR, v.v.i.
http://www.tc.cz
Portál 7. rámcového programu v češtině
http://www.fp7.cz
CZELO – kancelář na podporu české vědy v Bruselu
http://www.czelo.cz
Síť NINET – informace o 7. rámcovém programu
http://www.ninet.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

