SWISS EUREKA CHAIRMANSHIP INFORMATION

Dne 16. září 2014 byl uspořádán na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy informační den švýcarského předsednictví programu EUREKA.
Akce byla organizována za podpory MŠMT ve spolupráci s AIPČR. Cílem
zasedání bylo získat vzájemné zkušenosti pro přípravu nových projektů s účastí
řešitelských organizací z obou zemí. Účastníky delegace švýcarského
předsednického týmu EUREKY byl A. Gut, předseda národních koordinátorů
EUREKA NPC a C. J. Grant, národní koordinátorka EUREKY. Na konferenci
se sešlo více jak 50 účastníků. Výhodou bylo, že většina z nich se již s projekty
EUREKA v minulosti setkala. Součástí programu byly prezentace o širokých
projektových možnostech EUREKY s odkazem na možnosti získání podpory
pro nové projekty v obou zemích. V odpoledním bloku byly prezentovány
výsledky dvou projektů s účastí českých řešitelů. Nejprve se jednalo
o
prezentaci a ukázku surfového prkna s pohonem. Následně byl představen
způsob vyšlechtění odrůdy jakostního chmele pod názvem EUREKA společně
se vzorky vyrobeného piva. Někteří účastníci konference využili k diskusi formu
B2B za účelem projednání budoucích projektových aktivit.
Důležitým bodem programu bylo vyhlášení výzvy „Czech Republic Switzerland Call for R&D EUREKA Project Outlines“ , který slouží pro
podání nových mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje s možností
získání veřejné podpory. Nové projekty pro EUREKU se mohou týkat
průmyslového výzkumu. Může se jednat o individuální projekty, projekty
programu Eurostars a typu EUREKA cluster, nebo typu umbrella. Vedle
projektových aktivit EUREKY zde existuje také možnost podání návrhu
projektu základního výzkumu například ze strany vysokých škol a případně
dalších řešitelských organizací. V předkládaných návrzích je zapotřebí mít
konsorcium složené nejméně ze dvou partnerů z České republiky a Švýcarska.
Účast řešitelských organizací z dalších zemí není nijak omezena. Při podání
nového projektu je zapotřebí vyplnit nejdříve fomulář „Project Outline“ a
uplatnit jej ještě letos ve své zemi prostřednictvím národního koordinátora, kde
lze rovněž získat více informací o dalším postupu. Text výzvy společně
s formulářem „EUREKA PROJECT Outline“ jsou zveřejněny na adrese
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-aeurostars?highlightWords=Eurostars.
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