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Jak jsou chápány
Výzkumné infrastruktury v H2020?
• zařízení, zdroje a podobné služby využívané vědeckým
společenstvím pro:
–provádění špičkového výzkumu
–přenos, výměnu a uchovávání znalostí
• konkrétně se jedná o:
–velká vědecká zařízení (synchrotrony, vědecké
observatoře)
–vědecké sbírky, archivy
–infrastruktury založené na ICT (tzv. e-infrastruktury)
• Výzkumné infrastruktury = Research Infrastructures (RI)
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Cíle programu Výzkumné infrastruktury
• optimální využití a rozvoj nejlepších výzkumných
infrastruktur (RI) existujících v Evropě a podpora
vytváření nově vznikajících
• návaznost na ESFRI
– Evropské strategické fórum pro RI
– podpora koherentního a strategického přístupu k vytváření
politik týkajících se RI v Evropě a dále usnadňování
multilaterálních iniciativ, které povedou k lepšímu využití a
rozvoji RI na evropské i mezinárodní úrovni
– Cestovní mapy RI (roadmaps) v letech 2006 a 2008 –
poslední aktualizace 2010
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Výzkumné infrastruktury – příští výzvy
Call - Developing new world-class research
infrastructures
INFRADEV-1-2014: Design Studies
INFRADEV-2-2015: Preparatory Phase of ESFRI projects
INFRADEV-3-2015: Individual implementation and operation
of ESFRI projects
INFRADEV-4-2014/2015: Implementation and operation of
cross-cutting services and solutions for clusters of ESFRI and
other relevant research infrastructure initiatives
Call - Integrating and opening research infrastructures
of European interest
INFRAIA-1-2014/2015: Integrating and opening existing
national and regional research infrastructures of European
interest
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Výzkumné infrastruktury – příští výzvy
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Tematická konsorcia
– Integrační aktivity (INFRAIA, I3)
• Evropská komise předpokládá, že do každé z tematických
oddílů výzvy bude předložen pouze jeden projektový
návrh.
• Vzhledem k nedostatku financí pak Evropská komise vybere
60% z předložených projektových návrhů k financování.
• Uzávěrka 2. září 2014.
Seznam tematických oddílů v jednotlivých disciplínách je
rozdělen podle stupně integrace na tzv. Starting a Advanced
Communities lišících se ve výši podpory ze strany EU do 5,
resp. do 10 M EUR
(1) 'Starting Communities' (limited degree of coordination and networking) - up to EUR 5 million
(2) 'Advanced Communities' (advanced degree of coordination and networking at present, in particular,
through Integrating Activities awarded under previous Framework Programmes) - up to EUR 10 million.
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Seznam koordinátorů, partnerů
a zájemců u partnerství
podle tematických priorit
na vyžádání:
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daniel@tc.cz, +420 234 006 141
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