
 

Číslo 7 - únor 2012 
 

Akce a tipy 
 
KOMUNIKACE VĚDY A VÝZKUMU PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě 
Enterprise Europe Network a Regionální informační a kontaktní 
centrum Pardubice pořádají 6. března 2012  seminář pod vedením 
lektorů Magdaleny Bičíkové, Daniela Köppla, Ondřeje Vrtišky a 
Vladimíra Kořena. 
Místo konání: budova FChT, seminární místnost S21, 

   od 9.00 do 16.00 
 
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V KONSORCIÁLNÍCH SMLOUVÁCH  

European IPR Helpdesk zveřejnil nový informační list, věnovaný 
konsorciálním smlouvám (CA) v projektech 7. Rámcového 
programu EK. Cílem je představit ustanovení správy duševního 
vlastnictví. Informační list je k dispozici zde. 
 
NABÍDKA ŠKOLENÍ – RESEARCH IN USE 
Research in Use je německá nezávislá konzultační společnost se 
sídlem v Bonnu, která se věnuje strategickému rozvoji, 
managementu hodnot, financování rozvoje, vztahům s dárci, 
investory a vládními organizacemi. 
Jejím posláním je zlepšování udržitelnosti, vlivu a konkurence- 
schopnosti organizací. 
V současné době pořádá sérii seminářů k programu HORIZON 2020 
- novému rámcovému programu EU pro financování výzkumu a 
inovací  
Aktuální nabídka pořádaných akcí je zde. 
 
 
 
Dokumenty a informace 
 
Aktualizovaný Finační příručka pro předkaldatle a řešitele 
projektů FP 7 
 
Dne 16. ledna 2012 aktualizovala Evropská komise Finančního 
průvodce projekty 7. RP. Detailní popis změn včetně porovnání 
starší a nové verze naleznete zde. 

Aktuální výzvy 
 
18. ledna 2012 byla 
otevřena devátá výzva 
ICT programu 
s rozpočtem 291 milionů 
€ a s uzávěrkou 17. 
dubna 2012 .  
Témata jsou podrobně 
popsána v pracovním 
programu ICT 2011-
2012. 
 
 
 
 
 
Projekt FI-WARE  
(FI – PPP, nová platforma 
pro budoucí Internet)  
vyhlásil 31. ledna 2012 
první výzvu pro nové 
partnery s uzávěrkou  
25. dubna 2012. 
Podrobné informace a 
odborné dokumenty a 
odkazy k tematice 
najdete zde.  

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/How%20to%20deal%20with%20IP%20related%20clauses%20within%20CA.pdf
http://researchinuse.org/
http://www.eventbrite.com/org/1804391943
http://fp7.cz/vice-o-financovani-7rp/detail-novinky/newid-7094/
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-ict-2011-c/31757-3.2012_wp_cooperation_update_2011_wp_ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-ict-2011-c/31757-3.2012_wp_cooperation_update_2011_wp_ict_en.pdf
http://www.fi-ware.eu/open-call/
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