Regionální kontaktní
organizace Zapadní Čechy
Vážení čtenáři, v roce 2014 Vám předkládáme druhé 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 2013. Dále přinášíme aktuální
informace o projektech podaných v roce 2014. Těmito informacemi chceme představit potenciál
Západočeské univerzity v Plzni i regionu v oblasti mezinárodní spolupráce.
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 pedagogickou (FPE),
1 Fakultou ekonomickou (FEK), 1 Fakultou strojní (FST), 1 Fakultou právnickou (FPR), 1 Novými
technologiemi – výzkumným centrem (NTC). Z těchto projektů bylo přijatých 6 v celkové hodnotě
756 656 € (úspěšnost cca 13 %), z toho podané 3 FAV, 2 FF, 1 FPR.
Přijaté projekty podpořené ze zahraničních zdrojů - viz tabulka níže seřazená podle výše dotace.
Pracoviště

Koordinátor

Název projektu

Výzva

Celkem (€)

FAV-KMA

ZČU

SDI4Apps - Uptake of Open
Geographic Information Through
Innovative Services Based on
Linked Data

CIP-ICT-PSP2013-7

360 700

FAV-KIV

ZČU

MediaGist-Summarisation and
Sentiment Analysis for Evolving
Multilingual Media Content

FP7-PEOPLE2013-CIG

199 746

FAV-KMA

VLAAMS
GEWEST,
Brusel

OTN - Open Transport Data

CIP-ICT-PSP2013-7

171 000

FPR-KÚP

ZČU

BRAŇ SVOJE PRÁVA,
EUROOBČANE!

COMM/PRG/008

25 210
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FF-KSA

IDResearch
Ltd, Vienna

11th DRC Summer School

FF-KSA

SIEN
Foundation,
Hungary

International Studies Summer
School - Pécs Debate Summer
Academy

IVF Small

IVF Small

koordinátor
financoval
konferenční
náklady vč. cesty
koordinátor
financuje
konferenční
náklady vč. cesty

Rok 2014
Bylo podáno 20 projektů podporovaných ze zahraničních zdrojů v celkové hodnotě 4 645 854 €, z toho
13 Fakultou aplikovaných věd (FAV), 2 Fakultou elektrotechnickou (FEL), 2 Novými technologiemi –
výzkumným centrem (NTC), 2 Fakultou právnickou (FPR), 1 Fakultou pedagogickou (FPE). 1 projekt NTC je
stále v přípravě. Z těchto projektů je zatím stále posuzovaných 13 v celkové hodnotě 3 342 632 € a již
vyřazených je 7 v celkové hodnotě 1 303 222 €.
Úspěchem je přijetí 1 projektu podporovaného z národních zdrojů podaného NTC, viz tabulka níže.
Pracoviště

Koordinátor

Název projektu

Výzva

Celkem (tis. Kč)

NTC-MOA

ZČU

HCENAT - Přirozenost v oblasti
vylepšování kognitivních
schopností člověka

Norské fondy

9 751

O nás
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy je projekt Západočeské univerzity v Plzni s registračním
číslem LE11004 podpořený MŠMT 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 a programu HORIZON 2020 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.

Newsletter RKO – číslo 2 / 2014

