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Akce a tipy 
 
AKCE MARIE CURIE – PROJEKTY INITIAL TRAINING 
NETWORK 
Technologické centrum AV ČR organizuje dne 12. června 2012 
seminář zaměřený na AKCE MARIE CURIE – PROJEKTY ITN. Na 
semináři budou představeny školicí sítě (Initial Training Networks, 
ITN) včetně dvou nových grantových schémat – Evropské 
průmyslové doktoráty (European Industrial Doctorates, EID) a 
Inovativní doktorské studijní programy (Innovative Doctoral 
Programmes, IDP). Seminář poskytne aktuální informace 
o připravované výzvě, pravidlech účasti, způsobu hodnocení a 
stěžejních prvcích úspěšného návrhu projektu. Je doplněn o pohled 
hodnotitele a příklady dobré praxe.  
  
Seminář je určen především zkušeným výzkumným pracovníkům – 
koordinátorům či partnerům z akademického i průmyslového 
sektoru, kteří uvažují o podání projektového návrhu. 
Na seminář je nutné se zaregistrovat zde. Program a pozvánku 
naleznete zde.  
 
NOVÝ NÁZEV A REORGANIZACE: 
DG INFSO SE MĚNÍ NA DG CNECT 
V souvislosti s přípravou EK na program HORIZON 2020 bude  
od 1. července 2012 přeorganizováno Ředitelství pro informační a 
komunikační technologie a média (dříve INFSO) tak, aby struktura 
vyhovovala hlavním politikám EU pro novou dekádu a tím i 
připravovanému programu. V této souvislost dochází také ke 
změně názvu a používané zkratky:  
DG CNECT - Directorate General for Communications NEtworks, 
Content and Technology.  
Předpokládá se, že v běžném hovoru bude užívána zkratka DG 
CONECT, ale protože podle komitologie smí mít oficiální zkratka jen 
5 písmen, je oficiální název DG CNECT.  
 
Dokumenty a informace 
 
Příručka „Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve VaV“ 
Druhé vydání příručky postihuje legislativní změny z roku 2011. 
Ke stažení je na webu Vydavatelství VŠCHT Praha zde. 
 
  

Aktuální výzvy 
 
Předběžné pracovní 
programy 
připravovaných 
posledních výzev 7.RP 
Výzvy budou sice otevřeny 
až v červenci 2012, 
nicméně předběžné 
pracovní programy už jsou 
k dispozici k nahlédnutí na 
tomto odkazu  
 
 
 
 
Přehled dosud 
podpořených projektů 
z rámcových programů 
EK (vhodné projít před 
přípravou dalšího návrhu) 
naleznete na webu CORDIS 
 
 

 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/mcaeidflyer_1337586999.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/mcaeidflyer_1337586999.pdf
http://geform.tc.cz/itn2012/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/programpha12062012_1337586999.pdf
http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-804-7/anotace/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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