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Akce a tipy 
 
PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ A FINANCOVÁNÍ 
NANOTECHNOLOGIÍ V ČR 
 
Technologické centrum AV ČR, Svaz chemického průmyslu 
ČR a CzechInvest pořádají společně workshop  

Příležitosti pro rozvoj a financování nanotechnologií v ČR,  

který se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2013 v TC AV ČR 
v zasedací místnosti Labe. 
Setkání je určeno zejména technologickým firmám, zástupcům 
akademické obce a všem, kdo se zabývají výzkumem, vývojem a 
komercionalizací nanotechnologií a chtějí získat informace týkající 
se aktuálních příležitostí pro rozvoj a financování těchto projektů 
v ČR. 
Na workshop se prosím zaregistrujte nejpozději do 27. 5. 2013 
na stránkách Technologického centra, kde najdete také 
program akce.  
 

Dokumenty a informace 
Společné technologické iniciativy  
Společné technologické iniciativy (JTI, Joint Technology 
Initiatives) jsou nezávislé subjekty, založené na základě článku 
187 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve znění Lisabonské 
smlouvy. Zakládajícími členy JTI jsou typicky EU, za níž jedná 
Evropská komise, a nezisková, průmyslem vedená asociace, 
která je tvořena velkými průmyslovými podniky, výzkumnými 
organizacemi či malými a středními podniky 

Tyto iniciativy podporují partnerství soukromého a veřejného 
sektoru v oblasti výzkumu, kdy umožňují kombinovat soukromé a 
veřejné financování (národní i evropské) včetně prostředků z 
rámcových programů pro výzkum a vývoj nebo úvěrů Evropské 
investiční banky (EIB). ČR se angažuje ve všech pěti existujících 
iniciativách pro: 

• inovativní medicínu (IMI) 
• letectví (Clean Sky) 
• zabudované počítačové systémy (ARTEMIS) 
• mikroelektroniku (ENIAC)  
• palivové články a vodík (FCH) 

Aktuální 
výzvy 
 
Kompletní Seznam 
výzev 7. Rámcového 
programu a další 
podrobné informace 
naleznete na webu 
Participant Portal.  
 
Vzhledem k tomu, že se 
7.RP již blíží ke svému 
závěru, nové výzvy jsou 
vypisovány jen zřídka. 
 
 
 
 
 
První výzvy nového 
rámcového programu EU 
pro výzkum a inovace 
HORIZON 2020 jsou 
očekávány v průběhu 
prosince 2013. 
 
Jednání o konečné 
podobě programu a 
zejména jeho rozpočtu 
stále probíhají.  
 

http://www.tc.cz/cs/akce/prilezitosti-pro-rozvoj-a-financovani-nanotechnologii-v-cr-220
http://www.imi.europa.eu/
http://www.cleansky.eu/
http://www.artemis-ju.eu/
http://www.eniac.eu/web/index.php
http://www.fch-ju.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

