
 

Číslo 13 – srpen 2012 
 

Akce a tipy 
 
NORSKÉ FONDY – STAV PŘÍPRAV NA OBDOBÍ 2009-14 
Návrhy programů zatím stále nejsou schválené Kanceláří finančních 
mechanismů v Bruselu, respektive donorskými zeměmi. 
Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí průběžně 
zveřejňuje aktuální informace a dokumenty týkající se EHP a 
Norských fondů na internetových stránkách www.eeagrants.cz . 
Přehled dílčích programů a plánované alokace jsou zde. 
Často kladené otázky ke stavu přípravy jsou k nahlédnutí zde  
 
 
 
INFORMAČNÍ A PARTNERSKÝ DEN PRO VŠECHNA TÉMATA 
VÝZEV PROGRAMU ICT 
26. a 27. září 2012 se koná ve Varšavě - ICT proposers´day.  
Na akci se odehraje řada setkání, kde mohou být prezentovány 
připravované projekty hledající partnery, případně zde bude možné 
představit a nabídnout expertízu či možný příspěvek k tématům 
výzev. Další informace najdete zde. Účast je bez registračního 
poplatku, registrace je však povinná, otevřena bude do 20. záři 
2012. 
 
 
 
 
 
Dokumenty a informace 
 
Jednotný patent EU – o sídle soudu rozhodnuto 
Dne 29. června 2012 dosáhla Evropská rada dohody ohledně sídla 
Soudu první instance s odpovědností pro aktivity vztahující se k 
právoplatnosti či porušení budoucího jednotného patentu EU. Soud 
bude sídlit v Paříži a bude mít dvě specializované pobočky v 
Londýně a Mnichově. Londýnská pobočka bude zodpovídat za 
jednání pro oblast chemie včetně farmaceutik, klasifikace C, 
lidských potřeb a klasifikace A,zatímco mnichovská pobočka za 
strojírenství a klasifikaci F. O legislativním balíčku jednotného 
patentu bude v červenci hlasovat Evropský parlament. Poté bude 
moci Rada EU schválit nařízení, které umožní implementaci 
jednotného patentu. Závěry Evropské rady jsou zde, tiskové 
prohlášení zde. 
  

Aktuální výzvy 
 
Vyhlášeny poslední 
výzvy 7. RP 
Evropská komise vyhlásila 
dne 10. července 2012 
poslední výzvy 7. na rok 
2013. K dispozici je celkem 
8,1 miliard EUR.  
Výzvy jsou zaměřeny na 
inovace i řadu 
společenských problémů, a 
tvoří tak přechod k příštímu 
rámcovému programu 
Horizon2020. Některé další 
specifické výzvy budou 
následovat na podzim. 
Tiskové prohlášení v jazyce 
českém je zde. Přehled 
všech výzev naleznete na 
Portálu Evropské komise 
(Participant Portal) zde. 
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