
Výzva 4 - předběžná uzávěrka 24. 4. 2005 
Strategick˘ cíl MoÏn˘ typ projektu Pomûr nov˘ch Rozpoãet

(nástroj) star˘ch nástrojÛ
2.4.1  Nanoelectronics  -  Nanoelektronika IPs, STREPs, CAs, SSAs 80/20 74
2.4.2  Technologies and devices for micro/nano-scale integration – Technologie a pfiístroje s integrovan˘mi mikro/nano ãástmi IPs, STREPs, CAs, SSAs 60/40 75
2.4.3  Towards a global dependability and security framework - Budování rámce pro globální bezpeãnost a spolehlivost IPs, NoEs, STREPs, CAs, SSAs 70/30 63
2.4.4  Broadband for All – ·irokopásmov˘ pfiístup pro kaÏdého IPs, NoEs, STREPs, SSAs 65/35 65
2.4.5  Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G – Mobilní a bezdrátové systémy a platformy nové generace (za G3) IPs, NoEs, STREPs, SSAs 65/35 138
2.4.6  Networked Audio Visual Systems and Home Platforms – Sítí propojené audiovizuální systémy a domácí platformy IPs, NoEs, STREPs, CAs, SSAs 75/25 63
2.4.7  Semantic-based Knowledge and Content Systems –Sémantické systémy organizace obsahu a znalostí (Inteligentní obsah) IPs, NoEs, STREPs, SSAs 70/30 112
2.4.8  Cognitive Systems – Rozpoznávací systémy IPs, NoEs, STREPs, CAs 65/35 45
2.4.9  ICT Research for Innovative Government – V˘zkum nov˘ch systémÛ  pro státní správu IPs, NoEs, STREPs, SSAs 50/50 46
2.4.10  Technology-enhanced Learning – Technologie pro nové zpÛsoby v˘uky. IPs, NoEs, STREPs, CAs 70/30 54
2.4.11  Integrated biomedical information for better health – Integrované biomedicínské informace pro lep‰í zdraví IPs, STREPs, SSAs, CAs 55/45 75
2.4.12  eSafety – Co-operative Systems for Road Transport – Elektronické systémy pro bezpeãnou silniãní dopravu. IPs, NoEs, STREPs, SSAs 60/40 82
2.4.13  Strengthening the Integration of the ICT research effort in an Enlarged Europe – Posílení a integrace ICT v˘zkumu v roz‰ífiené EU STREPs 0/100 63
FET Proactive Initiatives – FET – proaktivní iniciativy 54
2.3.4 (viii)  Advanced Computing Architectures - Nové archtektury pro v˘poãetní systémy IPs, NoEs 100/0
2.3.4 (ix)  Presence and Interaction in Mixed Reality Environments – Presence a interakce v komunikaãních systémech na bázi virtuální reality IPs 100/0
2.3.4 (x)  Situated and Autonomic Communications – V˘voj autonomních komunikaãních systémÛ reagujících na prostfiedí. IPs, NoEs 100/0

Výzva 5 - předběžná uzávěrka 15. 10. 2005
Strategick˘ cíl MoÏn˘ typ projektu Pomûr nov˘ch Rozpoãet

(nástroj) star˘ch nástrojÛ
2.5.1  Photonic components – Fotonické komponenty IPs, STREPs, CAs, SSAs 65/35 47
2.5.2  Micro/nano based sub-systems – Mikro/nano subsystémy IPs, STREPs, CAs, SSAs 70/30 58
2.5.3  Embedded Systems - Vestavûné systémy IPs, NoEs, STREPs, SSAs, CAs 60/40 68
2.5.4  Advanced Grid Technologies, Systems and Services – Nové GRID technologie, systémy a sluÏby. IPs, STREPs, SSAs, CAs 70/30 62
2.5.5  Software and Services –  Programy a sluÏby IPs, NoEs, STREPs, SSAs, CAs 60/40 67
2.5.6  Research networking testbeds – Testování nov˘ch typÛ komunikaãních sítí pro v˘zkum IPs, NoEs, STREPs, SSAs, CAs 65/35 18
2.5.7  Multimodal Interfaces – Multimodální rozhraní IPs, STREPs 60/40 54
2.5.8  ICT for Networked Businesses   -  ICT fie‰ení pro  pro sítí propojen˘ obchod IPs, NoEs, STREPs,  CAs, SSAs 55/45 46
2.5.9  Collaborative Working Environments – Prostfiedí dovolující spolupráci t˘mÛ. IPs, STREPs, SSAs, CAs 70/30 40
2.5.10  Access to and preservation of cultural and scientific resources – Pfiístup ke kulturním a vûdeck˘m zdrojÛm a jejich ochrana.  IPs, STREPs, CAs 40/60 36
2.5.11  eInclusion – ICT systémy a sluÏby pro zdravotnû hendikepované a star‰í obãany. IPs, STREPs, CAs, SSAs 50/50 29
2.5.12  ICT for Environmental Risk Management – ICT podpora fiízení krizov˘ch situací ohroÏujících Ïivotní prostfiedí. IPs, STREPs, CAs, SSAs 60/40 40
FET Proactive Initiative –  cílené iniciativy v oblasti základního v˘zkumu 9
2.3.4 (xi)  Simulating Emergent Properties in Complex Systems – Simulace náhodn˘ch ?? vlastností komplexních systémÛ. STREPs 0/100

FET Open
FET Open – Základní v˘zkum STREPs, CAs, SSAs 0/100 60
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Témata pro jednotlivé priority 6. RP
Technologie informační společnosti
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Udržitelné energetické systémy – výzva vyhlášena 8. září 2004

Typ projektu

Téma NoE IP STREP CA SSA

6.1.3.2.1 Palivové ãlánky vãetnû jejich vyuÏití

V˘zkum funkãních materiálÛ pro palivové ãlánky X

V˘voj odoln˘ch, cenovû konkurenãních vysokoteplotních systémÛ palivov˘ch ãlánkÛ pro ãistou, bezpeãnou a cenovû v˘hodnou
decentralizovanou/centralizovanou v˘robu elektfiiny, tepla/chladu pro aplikace v rozsahu stovek kW aÏ nûkolika MW X

V˘voj cenovû konkurenãních systémÛ palivov˘ch ãlánkÛ pro malé domácí kogeneraãní systémy o v˘konu 1-5 kW a související BoP souãásti X

Nástroje pro podporu systémÛ palivov˘ch ãlánkÛ (modelování, testování, zaji‰tûní bezpeãnosti a kvality) X

6.1.3.2.2 Nové technologie pro pfienos a skladování energie, zejména vodíkové
● Vodík

Pokroãilé koncepce elektrochemické v˘roby vodíku X

V˘voj pokroãil˘ch mal˘ch zafiízení na zpracování paliva pro decentralizovanou v˘robu vodíku X

V˘voj inovativních materiálÛ a metod skladování, které by mohly vést k prÛlomov˘m fie‰ením skladování vodíku X

Prenormativní v˘zkum pro nafiízení a standardy v oblasti skladování vodíku a systémÛ dodávek X
● Elektfiina

Pokroãilá struktura sítí pro integraci distribuovan˘ch zdrojÛ energie do lokálních distribuãních sítí vãetnû mikro-sítí X

Koncepty provozu a nástroje pro posílení distribuované v˘roby na bázi obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v elektrick˘ch systémech

(velkokapacitní virtuální elektrárny - Large-scale Virtual Power Plants, LSVPP) X

Evropská síÈ excelence laboratofií distribuovan˘ch energetick˘ch zdrojÛ pro pre-standardizaci X

Pokroãilé elektronické mûniãe elektfiiny pro budoucí evropské elektrické sítû X

HTS (high temperature superconductors) zafiízení pro elektrické sítû X

Pfiíprava budoucích evropsk˘ch pfienosov˘ch sítí X

Koordinaãní akce pro evropské distribuované zdroje energie X

6.1.3.2.3 Nové a pokroãilé koncepty technologií obnoviteln˘ch energií
● Fotovoltaika

Pokroãilé techniky pro levné tenkovrstvé ãlánky a moduly X

Prenormativní akce zamûfiené na posouzení v˘konu fotovoltaick˘ch systémÛ, vãetnû BIPV (Building Integrated Photovoltaics) kódÛ X

V˘zkum a v˘voj vysoce v˘konné prÛmyslové v˘roby tenkovrstv˘ch kfiemíkov˘ch PV modulÛ vyuÏívajících levnou „roll-to-roll“ technologii X

V˘voj v˘chozích produktÛ na bázi kfiemíku, destiãek a ãlánkÛ pro solární pouÏití X

Velkoplo‰né CIS moduly pro produkci v mûfiítku MW X

Stabilní organické fotovoltaické ãlánky a moduly X
● Biomasa

Cenovû v˘hodná v˘roba tekut˘ch biopaliv z biomasy X

Energie z plodin X

V˘roba plynu bohatého na vodík z rÛznorodé biomasy X

Integrovaná v˘roba energie a dal‰ích produktÛ prostfiednictvím konceptu bio-rafinerií X

Prenormativní v˘zkum a standardizace X

Pokroãilé technologie zplyÀování biomasy X

Koordinace v˘zkumn˘ch aktivit v oblasti spoluspalování biomasy X
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● Vûtrná energie

Inovativní materiály, modelování a navrhování pro budoucí konvertory vûtrné energie X

Navrhování a v˘voj velk˘ch (> 5MW) turbín X

Pfiedpovûì v˘konu multi-MW instalací na v˘robu energie z vûtru a vln v pobfieÏních vodách X
● Geotermální energie

Koordinace a strukturace v˘zkumu, technologického transferu a ‰ífiení informací v oblasti geotermálních systémÛ a jin˘ch nekonvenãních geotermálních zdrojÛ X

Zlep‰ení prÛzkumn˘ch metod pro hluboké geotermální zdroje X

Nástroje a zafiízení pro vysokoteplotní hlubinné vrty X
● Energie oceánu

Nové koncepty pro zhodnocení energie oceánÛ X

Spolehlivé levné konvertory energie oceánÛ X
● Solární termální energie 

V˘voj solárních termálních reaktorÛ na v˘robu vodíku X

Solární hybridní elektrárny X

6.1.3.2.4 Zachycení a odstranûní CO2 u elektráren na fosilní paliva

Zachycení CO2 a v˘roba vodíku z plynn˘ch paliv X

Monitoring a ovûfiování geologického uskladnûní CO2 X

Pfiíprava pro velkoplo‰nou v˘robu vodíku z dekarbonizovan˘ch fosilních paliv vãetnû geologického uskladnûní CO2 X

Pokroãilé separaãní techniky X

Mapování moÏnosti geologického uskladnûní CO2 ve spojitosti s jeho zdroji X

Evropské koordinaãní aktivity v oblasti zachycení a skladování CO2 X

6.1.3.2.5 Socio-ekonomické nástroje a koncepty energetické strategie

Metody ekonomického a environmentálního posuzování v˘roby energie vãetnû externalit a bezpeãnosti dodávek X

Sociální pfiijatelnost, zmûny chování a mezinárodní aspekty v˘zkumu v oblasti udrÏitelné energetiky X

Modelování, pfiedpovídání a nová paradigmata pro nízkouhlíkov˘ energetick˘ sektor X

Uzávûrka v˘zvy pro pfiedkládání projektÛ je 8. 12. 2004.
Informace: Jana âeková, cejkova@tc.cas.cz
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Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály, nové výrobní procesy a zařízení 
Indikativní témata pro 3. výzvu priority NMP (prosinec 2004)
3.4.1 Nanotechnologie a nanovûdy NÁSTROJ
3.4.1.1 Dlouhodob˘ mezioborov˘ v˘zkum zamûfien˘ na pochopení jevÛ, vypracování technologií a v˘voj v˘zkumn˘ch nástrojÛ

Na cestû ke konvergenci  technologií z rÛzn˘ch vûdních a inÏen˘rsk˘ch oborÛ STREP
Standardizace v oblasti nanotechnologií SSA

3.4.1.2 Nanobiotechnologie
VyuÏití pfiírody jako modelu pro nové procesy na bázi nanotechnologií STREP

3.4.1.3 Nanostrukturní technologie na pfiípravu materiálÛ a souãástek
Trojrozmûrné nanostruktury na bázi jin˘ch materiálÛ neÏ uhlík STREP

3.4.1.4 V˘voj manipulaãních a kontrolních zafiízení a pfiístrojÛ
Îádné téma

3.4.1.5 Aplikace v oblastech péãe o zdraví a lékafisk˘ch zafiízení, chemie, optiky, potravináfiství a Ïivotního prostfiedí
Cílená aplikace léãiv vyuÏívající nanotechnologie IP
Interakce umûle pfiipraven˘ch nanoãástic s Ïivotním prostfiedím a Ïiv˘mi organizmy STREP

3.4.2 Inteligentní multifunkãní materiály
3.4.2.1 V˘voj základních znalostí

Vlastnosti rozhraní v materiálech STREP
Nová generace nástrojÛ pro dokonalej‰í charakterizaci materiálÛ STREP
Metody poãítaãového modelování multifunkãních materiálÛ CA

3.4.2.2 Technologie v˘roby, transformace a zpracování inteligentních multifunkãních materiálÛ
Dokonalej‰í zpracování materiálÛ CA
V˘voj nanostrukturních pórovit˘ch materiálÛ IP
Multifunkãní keramické tenké vrstvy se zcela nov˘mi vlastnostmi STREP

3.4.2.3 Technick˘ základ v˘voje materiálÛ
Koncepãnû nové materiály: multifunkãní organické materiály STREP
Materiály na bázi pevn˘ch látek s pohybliv˘mi ionty STREP

3.4.3 Nové v˘robní technologie a zafiízení
3.4.3.1 V˘voj nov˘ch v˘robních  technologií a pruÏn˘ch inteligentních v˘robních systémÛ

Nové technologie v˘roby miniaturních zafiízení vyuÏívající extrémnû pfiesné strojírenské techniky IP
Dal‰í generace pruÏn˘ch montáÏních technologií a procesÛ IP
Nová pojetí dodávek na svûtové trhy STREP
Vytváfiení „roadmaps“ a  studií typu „foresight“ na podporu koncepce evropské transformace prÛmyslu „MANUFUTURE“ SSA
Koordinace evropsk˘ch aktivit v oblasti v˘zkumu v˘robních technologií CA

3.4.3.2 Systémov˘ v˘zkum a kontrola rizik
Îádné téma

3.4.3.3 Optimalizace Ïivotnosti prÛmyslov˘ch systémÛ, v˘robkÛ a sluÏeb
Îádné téma

3.4.4 Integrace nanotechnologií, nov˘ch materiálÛ a nov˘ch v˘robních technologií pro cenovû a ekologicky v˘hodné odvûtvové aplikace
3.4.4.1 Továrna budoucnosti na v˘robu multifunkãních materiálÛ IP
3.4.4.2 Nové v˘robky a procesy pro aplikace ve stavebnictví s vysokou pfiidanou hodnotou IP
3.4.4.3 Zvládnutí prÛmyslov˘ch biotechnologií v návaznosti na „Environmental Technology Action Plan –ETAP“ IP
3.4.4.4 Multifunkãní technické textilie pro stavebnictví,  medicínské pouÏití a ochranné odûvy IP pro SMEs
3.4.4.5 Simultánní projektování a v˘roba integrovan˘ch high-tech komponent pro evropskou dopravu IP pro SMEs
3.4.4.6 Technologie biomateriálÛ pro pouÏití jako implantáty IP pro SMEs
3.4.4.7 Zlep‰ené bezpeãnostní systémy vyuÏívající nanotechnologie IP pro SMEs
3.4.5 Akce napfiíã prioritami a návaznosti na dal‰í v˘zkumné akce
3.4.5.1 V˘zkum základních materiálÛ a prÛmyslov˘ch procesÛ t˘kajících se palivov˘ch ãlánkÛ STREP
3.4.5.2 Zlep‰ené a energeticky úãinné systémy pro skladování vodíku s pouÏitím zejména v dopravû STREP
3.4.5.3 Spolupráce s tfietími zemûmi v oblasti v˘zkumu nanotechnologií, dokonalej‰ích multifunkãních materiálÛ a nov˘ch zpÛsobÛ v˘roby SSA
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