Regionální kontaktní
organizace Zapadní Čechy
Vážení čtenáři, předkládáme Vám další číslo Newsletteru vydávaného Regionální kontaktní organizací
Západní Čechy (http://rko.zcu.cz). Tento Newsletter pro Vás od roku 2011 shrnuje důležité informace,
kontakty a odkazy týkající se podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji nejen v oblasti
našeho regionu. V tomto čísle jsme pro vás shrnuli informace, které získali naši kolegové díky účasti na
dvou významných zahraničních akcích. V tomto čísle jsme se rozhodli shrnout důležité on-line kontakty
týkající se mezinárodního výzkumu a vývoje.

On-line zprávy
Aktuality Evropské komise z webové stránky Výzkumu a Inovací
http://www.ec.europa.eu/research/infocentre/all_headlines_en.cfm
Aktuality informují o nejnovějším vývoji v oblasti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni a jsou zaměřeny
na projekty. Denně jsou vybírány vhodné zprávy určené k publikování na stránce. Vaše zprávy můžete
podat (prostřednictvím tiskové zprávy, ohlášením události, apod.) přes http://tiny.cc/gk1pf
CORDIS News
http://cordis.europa.eu/news
CORDIS je portál, který uveřejňuje výzkumné výsledky Evropské komise. CORDIS News se zaměřuje na
současný vývoj v oblasti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. V centru zájmu se ocitají politické otázky,
interview, akce a projekty, jakož i další novinky týkající se výzkumu a inovací v Evropě. Denně jsou
vybírány vhodně zprávy určené k publikování na stránce. Vaše zprávy můžete podat (prostřednictvím
tiskové zprávy, ohlášení události, apod.) přes http://tiny.cc/gk1pf
CORDIS Wire
http://cordis.europa.eu/wire
CORDIS Wire je malá tisková agentura, vydávající tiskové zprávy a oznamující události předložené
projekty rámcových programů. Vyžaduje jednorázovou registraci na http://tiny.cc/gc54k

Audiovizuální zprávy
Televizní magazíny Futuris and Innovation
http://www.euronews.net/sci-tech/futuris
Jedná se o krátké televizní magazíny v dokumentárním stylu. Jsou vysílány v různých evropských jazycích
a objevují se nejméně dvaadvacetkrát na kanálu EuroNews po celé Evropě. EuroNews je redakčně
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nezávislý. Vzhledem k tomu, že magazíny jsou formou televizního vysílání, mohou být zajímavé pro
vizuálně přitažlivé projekty. Obraťte se na svého projektového úředníka, pokud chcete váš projekt
prezentovat.

Publikace
research*eu
http://ec.europa.eu/research/research-eu/index_en.html
Vydávání tohoto tištěného časopisu je v současné době pozastaveno, ale brzy začne fungovat jako online
platforma, zaměřující se detailně na evropský výzkum a často na tematické problémy. Nejnovější
informace
naleznete
na
webové
stránce
Výzkumu
a
inovací
Evropské
komise
http://www.ec.europa.eu/research
research*eu results magazine
http://www.cordis.europa.eu/news/research-eu/magazine_en.html
Tento tištěný časopis nabízí hlavní zprávy z projektů financovaných EU a zaměřených na výzkum a vývoj.
Vychází desetkrát za rok v anglickém jazyce a zabývá se výzkumnými tématy z oblasti biologie, medicíny,
energetiky, dopravy, životního prostředí, společnosti, IT, telekomunikace a průmyslové technologie.
Obraťte se na svého projektového úředníka ohledně uveřejnění výstupů z projektu. Mimoto vás může
kontaktovat novinář pověřený Evropskou komisí.
research*eu focus
http://www.cordis.europa.eu/news/research-eu/researchfocus_en.html
Tento tištěný časopis se v každém čísle zabývá konkrétním tématem zaměřeným na výzkum. Články se
věnují politice, iniciativám a projektům EU, které se týkají výzkumu a technologického vývoje a jejich
využití. Vychází v nepravidelných intervalech, až šestkrát ročně, v angličtině. Výjimečně muže být k
dispozici v dalších evropských jazycích. Může vás kontaktovat novinář pověřený Evropskou komisí.
Newsletter
Evropská komise vydává zpravodaje pro různé oblasti výzkumu. Kontaktujte svého projektového
úředníka ohledně způsobu publikace v konkrétním zpravodaji.
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Společná publikace nebo redakční partnerství
Evropská komise spolupracuje se soukromými vydavateli a mezinárodními organizacemi, aby podpořila
šíření relevantních publikací. Vědecké publikace a knihy, včetně sborníků z konferencí, mohou být takto
společně publikovány. Kontaktujte svého projektového úředníka, abyste projednali vaše možnosti.

Akce
Akce z oblasti výzkumu a inovací na webové stránce Evropské komise
http://www.ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&filter=all
Obě webové stránky uvádí konference a akce spojené s výzkumem. Uveřejnění akce vyžaduje
jednorázovou registraci na http://tiny.cc/gc54k.

Konference a akce organizované Evropskou komisí
V průběhu roku Evropská komise (spolu)organizuje řadu konferencí, jak v Bruselu, tak i jinde. Mezi tyto
konference mohou být zahrnuty výstavní plochy a shromáždění, kde můžete prezentovat svou práci.
Kontaktujte svého projektového úředníka, zda máte odpovídající výstavní příspěvky (prototypy,
předváděče).

Otevřený přístup k vědeckým publikacím
http://www.openaire.eu
The Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) představuje okamžitou online volnou
dostupnost vědeckých výstupů (recenzovaných vědeckých článků, konferenčních příspěvků, apod.). Své
příspěvky můžete podávat prostřednictvím http://tiny.cc/wlu4x.

Další zdroje
AAAS (American Association for the Advancement of Science)
http://communicatingscience.aaas.org
AAAS Centrum pro zapojení veřejnosti do vědy a techniky poskytuje prostředky vědcům a inženýrům, aby
mohli lépe komunikovat s veřejností. Propagace a prezentace vědy: Nástroje pro zapojení vědců a
inženýrů zahrnují způsoby učení se základům komunikace, tipy, jak pracovat s novináři, strategie sloužící
k efektivnímu užívání on-line médií, apod.
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British Science association „Collective Memory“
http://collectivememory.britishscienceassociation.org
Collective Memory je databází hodnocení nejrůznějších komunikačních iniciativ vědy. Prozkoumejte
databázi a dozvíte se o uplynulých úspěších, naleznete zde tipy pro plánování akcí a přečtete si o různých
typech hodnocení.
Story Collider
http://storycollider.org (podcasty)
Od snímků z Hubbleova teleskopu až po návštěvu lékaře: věda je součástí našich životů. Ať nosíme bílý
laboratorní plášť, anebo jsme neviděli zkumavku od osmé třídy, věda nás ovlivňuje a mění. Každý máme
svůj příběh, související s vědou a Story Collider je prostorem, kde tyto příběhy můžete sdílet.
Závěrem
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO-ZČ, http://rko.zcu.cz) je projekt Západočeské
univerzity v Plzni s registračním číslem LE11004 podpořený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci programu EUPRO II. Projekt RKO-ZČ financovaný pro roky 2011 – 2014 a navazující
na předchozí úspěšný stejnojmenný projekt je součástí sítě NINET (http://www.ninet.cz) sdružující
regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Hlavními cíli projektu RKO-ZČ je
podporovat zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím podpory účasti českých
subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména v 7. RP EU pro výzkum a
technologický rozvoj, a přispívat rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a
středními firmami v mezinárodním měřítku.
Podrobné informace včetně kontaktu lze získat na http://rko.zcu.cz. Zde pro vás také zveřejňujeme
informace, které pokládáme za užitečné a aktuální. Obsah těchto stránek můžete ovlivnit i vy, pokud nám
napíšete, co vám na těchto stránkách chybí a jak bychom mohli poskytované služby vylepšit.
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