Regionální kontaktní
organizace Zapadní Čechy
Vážení čtenáři, v roce 2014 Vám předkládáme první 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 připravili konečný přehled projektů podaných a
přijatých jednotlivými fakultami a ústavy Západočeské univerzity v roce 2012. Dále přinášíme aktuální
informace o projektech podaných v roce 2013. Těmito informacemi chceme představit potenciál
Západočeské univerzity v Plzni i regionu v oblasti mezinárodní spolupráce.
Rok 2012
Bylo podáno 38 projektů podporovaných ze zahraničních zdrojů v celkové hodnotě 15 949 468 €, z toho
21 Fakultou aplikovaných věd (FAV), 7 Fakultou filozofickou (FF), 4 Fakultou ekonomickou (FEK),
2 Fakultou elektrotechnickou (FEL), 1 Fakultou strojní (FST), 1 Fakultou právnickou (FPR), 1 ve spolupráci
Fakulty aplikovaných věd (FAV) s Výzkumným centrem Nových technologií (NTC), 1 Výzkumným centrem
nových technologií (NTC). Z těchto projektů bylo přijato 7 v celkové hodnotě 1 100 111 € (úspěšnost cca
18,4 %), z toho podané 3 FAV, 1 FF, 1 FEK,1 FEL, 1 FST.
Přijaté projekty podpořené ze zahraničních zdrojů – viz tabulka níže seřazená podle výše dotace.

Pracoviště

Koordinátor

Název projektu

Výzva

FAV-KME

ZČU+ 15 partnerů

MOTORIST - Motorcycle
Rider Integrated Safety

FP7-People2013-ITN

FAV-KKY

FAV-KKY

FEL-KET

GARPUR - Generally Accepted
Reliability Principle with
FP7-ENERGYSINTEF Energi AS, Norsko
Uncertainty modelling and
2013-1
through probabilistic Risky
assessment
E-SCOP - Embedded systems
Service-based Control for
TUT - TTY-SAATIO, Finsko
ARTEMIS-2012-1
Open manufacturing and
Process automation
UNIWOLV, UK

RiMaCon - RISK
MANAGEMENT FOR SMES IN
THE CONSTRUCTION SECTOR

Newsletter RKO – číslo 1 / 2014

FP7-PEOPLE2012-IAPP

Dotace
v EUR

400 573

283 200

222 000

131400
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FST-RTI

FF-KSA

FEK-KPM

UITP-International
Association of Public
Transport, Brusel

ZeEUS - Zero Emission bUs
Systems

FP7-SST-2013-4

16 686

ZČU + University of
Warsaw, PL; Central
European University, HU;
Institute of Ethnology
Slovak Academy of
Science, SK

Summer School of
Ethnographic Filmmaking

IVF-Small

16 280

ZČU

Integrated talent
management - challenge and
future for organisations in the
Visegrad countries

IVF-SG
13 286

Rok 2013
Bylo podáno 16 projektů podporovaných ze zahraničních zdrojů v celkové hodnotě 5 833 251 €, z toho
9 Fakultou aplikovaných věd (FAV), 2 Fakultou filozofickou (FF), 1 Fakultou ekonomickou (FEK),
1 Fakultou právnickou (FPR), 1 Fakultou strojní (FST), 1 Fakultou pedagogickou (FPE), 1 Výzkumným
centrem Nových technologií (NTC). Z těchto projektů byly zatím přijatých 6 v celkové hodnotě 756 656 €,
stále posuzované jsou 2 v celkové hodnotě 232 173 € a již vyřazených je 8 v celkové hodnotě 4 844 422 €.
O finální úspěšnosti projektů podaných v roce 2013 Vás budeme blíže informovat v příštích číslech.
O nás
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. rámcovém programu
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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