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KONFERENCE ICT 2013  VILNIUS  

Ve dnech 6.-11. listopadu 2013  vystoupí  ve Vilniusu na 
konferenci ICT 2013 špičkoví odborníci na ICT z průmyslu a 
akademického výzkumu. Řečníci z celého odvětví informačních a 
komunikačních technologií se budou zabývat řadou otázek 
z oblasti cloud computingu, širokopásmové infrastruktury 
informačních a komunikačních technologií, ICT dovedností, 
kybernetické bezpečnosti a také dlouhodobými vizemi 
budoucnosti ICT a dalšími tématy. Budou představeny 
podrobnosti o možnostech zapojení do nového rámcového 
programu EU pro výzkum vývoj a inovace - Horizont 2020. 

V průběhu konference bude paralelně organizováno více než 150 
networkingových setkání, rozdělených do 13 témat. 
Rozkliknutím každého z nich je možno vidět související jednání a 
networking je možno zahájit v předstihu on-line, připojením 
komentářů na webové stránce konkrétní akce.  

Networkingová setkání poskytnou účastníkům zejména 
příležitost: 

• sdílet své nápady na konkrétní postupy, technologie či 
výzkum a inovace v kontextu programu Horizont 2020; 

• představit své náměty a zároveň vyslechnout názory, 
pohledy a myšlenky ostatních účastníků a zapojit se do 
konstruktivního dialogu s nimi; 

• poznat odborníky se společnými nebo podobnými zájmy, 
s nimiž by mohli v budoucnu spolupracovat. 

 
.  
Dokumenty a informace 
 
EK zavádí nový indikátor inovací 
Evropská komise zavádí nový „indikátor inovačních výsledků“, 
který udává míru, v jaké jsou myšlenky z inovativních odvětví 
schopny dosáhnout tržního využití, vytvářet tak lepší pracovní 
místa a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy. Indikátor byl 
vyvinut na žádost vedoucích představitelů EU k porovnávání 
vnitrostátních inovačních politik a ukazuje, že mezi zeměmi EU 
přetrvávají významné rozdíly. EU jako celek v mezinárodním 
srovnání obstojí, i když za některými celosvětově nejinovativ- 
nějšími ekonomikami zaostává. Mezi země nejvíce využívající 
inovace v rámci EU patří Švédsko, Německo, Irsko a 
Lucembursko. Celá zpráva a výsledky indikátoru jsou k dispozici 
zde. 
 
 

Aktuální 
výzvy 
 
Kompletní Seznam 
výzev 7. Rámcového 
programu a další 
podrobné informace 
naleznete na webu 
Participant Portal.  
 
Nová výzva - 
Program SCIEX-
NMSch 
Program SCIEX - NMSch- 
Fond na stipendia vyhlásil 
v září 2013 již devátou 
výzvu. Fond na stipendia, 
který je součástí 
Programu švýcarsko-
české spolupráce, je 
určen doktorandům a 
post-doktorandům 
působícím na české 
instituci, která je 
oprávněným projektovým 
partnerem v rámci 
programu. 

Informace v ČJ jsou na 
stránkách NAEP. 

Uzávěrka pro 
předkládání projektů je 
1. 11. 2013 Oznámení 
výsledků výběrového 
řízení se očekává 
počátkem dubna 2014. 
Zahájení stáží ve 
Švýcarsku je třeba 
stanovit tak, aby 
výzkumný pobyt končil 
nejpozději 31. 10 2015. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-2013-conference
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/networking
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-831_cs.htm
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://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520

