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ÚVODEM
Vá�ení čtenáři,
i kdy� od první výzvy k předkládání projektů do 5.RP neuplynul
je�tě ani rok, diskuze o přípravě �estého rámcového programu
začala nabírat na intenzitě. Evropská komise se nyní proto častěji
obrací na výzkumné struktury na národní úrovni ve snaze dosáh-
nout hlub�ího propojení mezi národním a evropským výzkumem.
Evropská komise proto pořádá dotazníkové akce, o jejich� admi-
nistraci vět�inou po�ádá to národní pracovi�tě, s ním� má úzké
kontakty. Bylo by jistě �koda nevyu�ít ka�dé příle�itosti
k aktivnímu formování celoevropských programů a proto doufá-
me, �e ve spolupráci s Vámi doká�eme Komisi poskytnout za
ČR skutečně reprezentativní odpovědi.
V této souvislosti Vás chceme upozornit, �e generální ředitelství
pro výzkum DG-Research má nyní novou stránku na webu
www.europa.eu.int/comm/research/, na ní� naleznete dokument
�K celoevropskému výzkumnému prostoru�. Redakce ECHA
uvítá Va�e názory na tento dokument.

 PÁTÝ RÁMCOVÝ PROGRAM
Informační zdroje:
www.cordis.lu/fp5/, www.femirc.cas.cz/.
Pracovní programy pro jednotlivé tematické a
horizontální programy ve verzi pro rok 2000 jsou
(nebo v krátké době budou) k dispozici na adrese

www.cordis.lu/fp5/src/workprog.htm .
Návod pro navrhovatele projektů lze stáhnout z adresy
www.cordis.lu/fp5/src/guide1.htm a administrativní formuláře
jsou na adrese www.cordis.lu/fp5/src/forms_a.htm.
Upozorňujeme na akci COPEX 2000 (Cooperation Exchan-
ge 2000 � Brokerage Event). Jde o mezinárodní burzu vědeckých
projektů, na ní� se setkají zájemci z průmyslu a výzkumu při pří-
pravě společných návrhů do pří�tích výzev k podávání projektů
do 5.RP. Předbě�ný program zahrnuje socio-ekonomický vý-
zkum (3.HP), lékařský výzkum (1.TP), materiálové vědy (3.TP),
město zítřka a kulturní dědictví (4.TP). Termín konání: 5. -
 6. června 2000 (Vídeň). Organizátory jsou BIT Austria, za Čes-
kou republiku Jana Stárková, e-mail: danihelo@phil.muni.cz,
tel. 05-41213467.

TEMATICKÉ PROGRAMY

1. Kvalita �ivota a zacházení se �ivými zdroji
www.cordis.lu/life/, www.femirc.cas.cz/

Předbě�ná statistika uzávěrky z 15. listopadu 1999
Bylo podáno 1743 projektů, z nich� bylo 74 vyloučeno pro for-
mální závady. Průměrný počet počet účastníků v jednom pro-
jektu byl 8,2 a průměrný po�adovaný příspěvek EU na jeden
projekt byl zatím odhadnut na 1,6 mil. eur. Projekty měly vysoký
index průmyslové účasti: ve 49 % projektů alespoň jeden prů-
myslový tým.

Statistika účasti malých a středních podniků v programu
LIFE (uzávěrka 12. ledna 2000)
Bylo podáno 91 přípravných projektů (Exploratory Awards), z
nich� 41 bylo doporučeno pro financování, dále podáno 24 pro

jektů typu CRAFT a z nich 15 doporučeno pro financování.
�ádný z projektů v oblasti generického výzkumu a KA6 (celkem
12) nebyl doporučen k financování. Projekty generického vý-
zkumu mají nejvy��í nároky na vědeckou hodnotu, a proto ne-
jsou příli� úspě�né, pokud jsou koncipovány jako CRAFT. V
ostatních případech je v�ak pravděpodobnost doporučení pro-
jektu MSP k financování témeř třikrát vy��í ne� u ostatních typů
projektů.
Evropská komise zahájila přípravu pracovního programu pro rok
2001. Řada týmů předkládá projekty, které neodpovídají záměru
programu LIFE, a proto pracovní program bude přepracován tak,
aby bylo dosa�eno původního záměru, na který byl ostatně sta-
noven rozpočet. Předpokládané rozpočty (v mil. eur) na jednot-
livé klíčové akce do konce 5.RP jsou uvedeny v následující
tabulce:

rok 2000 2001 2002
uzávěrka 15.března 11.října jarní podzimní jarní

KA1 29 37 31 - 56
KA2 - 66 - 68 -
KA3 41 44 44 46 46
KA4 34 - 29 - 40
KA5 43 72 - 123 -
KA6 33 - 42 - 44
GA - 106 - 110 -

Evropská komise vyzývá k posílení socio-ekonomického
výzkumu (SEV) v programu LIFE, priority jsou uvedeny
v pracovním programu 2000, generický výzkum, polo�ka 13.
http://www.cordis.lu/life/src/part_docs.htm
V současnosti probíhá průzkum zájmu o SEV. Anotace o Va�em
záměru či o bě�ící studii, kterou chcete roz�ířit o evropskou di-
menzi, za�lete na adresu: albrecht@tc.cas.cz.

Kalendář akcí:
• TT Day FOOD 2000, den technologického transferu potravi-

nářských technologií se koná 7. dubna 2000 v Agroinstitutu
v Nitře. Informace www.femirc.sk/tt/agrofood/ttdfood-en.shtml,
a přihlá�ky: e-mail: food@femirc.sk,
fax: Dr.Vrátny, + 421 7 5441 7522.

• NEODIET, první evropská konference o přínosech biotech-
nologií pro spotřebitele při výrobě rostlinných potravin, Nor-
wich (Velká Británie), 6. - 9. září 2000. Informace:
fax: +44 1603 255 168, e-mail: ifr.communications@bbsrc.ac.uk,
http://www.ifrn.bbsrc.ac.uk/NEODIET/.

•  Remediační techniky in situ a jejich aplikace na lokalitách
zneči�těných chlorovanými rozpou�tědly a tě�kými kovy,
Utrecht (Holandsko) 9.-10.10.2000.
Informace: www.chlorem-bunnik.com, dotazy na program
e-mail: Marjo.Lexmond@algemeen.mt.wau.nl,
ostatní dotazy e-mail: Joost.Meulenbroek@alg.vl.wau.nl.

  2. U�ivatelsky přátelská informační společnost
  www.cordis.lu/ist/, www.femirc.cas.cz/

K přípravě projektů a studiu záměrů Evropské komise pou�í-
vejte  nové  dokumenty  z roku  2000!
(http://www.cordis.lu/ist/calls/calls.htm)
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Zájemci o podání projektu musí předem po�ádat o přidělení čísla
projektu (formulář v dodatku 2, Guide for Proposers Part 2A).
Přehled otevřených výzev k podávání projektů:
•  Třetí periodická výzva k podávání projektů byla zveřejněna
10.2.2000 a týká se projektů:
- s pevnou uzávěrkou 10.5.2000 (IST-00-3-1A, IST-00-3-1B)
- s periodickým vyhodnocováním (IST-00-3-2A: do 15.9.2000;
IST-00-3-2B: do 15.6.2000). www.cordis.lu/ist/calls/200001.htm

•  Do 14.6.2002 je otevřená výzva k podávání projektů dopro-
vodných akcí accompanying measures (IST-00-3-2B), které jsou
definovány v pracovním programu pro rok 2000 (např. konfe-
rence, semináře, výstavy �). www.cordis.lu/ist/calls/200001.htm

•  10.2.2000 byla zveřejněna dodatková výzva (additional call,
IST-99-ADD, podrobnosti v pracovním programu IST pro rok
1999) s rozpočtem 10 mil. eur, která je otevřena do 10.5.2000.
Tato výzva se týká projektů KA1, AL I.3.1 � Systems and servi-
ces for independent living a souvisí s AL I.2.1- Intelligent assis-
tive systems and interfaces for functional impairment.
www.cordis.lu/ist/calls/200002.htm

•  Program IST nabízí zájemcům vyu�ít schématu Marie Curie
Industry Host Fellowship, uzávěrka 15.6.2000. Projekt podává
průmyslový nebo obdobný komerční podnik (případně MSP),
který se stává hostitelskou institucí (hostitel získá finanční
prostředky na výplatu hosta). Host pracuje na ře�ení
výzkumných úkolů a musí mít vysoko�kolské vzdělání (včetně
PhD studentů), délka pobytu 24-36 měsíců.
Informace: www.cordis.lu/improving/calls/mcfh_199901.htm.

Obsah třetí periodické výzvy:
IST-00-3-1A:  projekty RTD, demonstrační a kombinované
Periodická výzva s pevnou uzávěrkou 10.5. 2000.
KA1  Systémy a slu�by pro občana
1.1. 1.1.1. Inteligentní prostředí pro podporu zdraví a prevenci

nemocí.
1.2.1. Inteligentní prostředí pro pacienty.
1.1.3. Progresivní interaktivní prostředí pro lékaře a sestry.
1.1.4. Vzorová praxe a demonstrační aktivity v regionál-
ních sítích zdravotnických zařízení.

1.2. 1.2.1. Inteligentní podpůrné systémy a zařízení kompenzu-
jící funkční tělesná omezení.

1.4. 1.4.2. Datová fúze a technologie inteligentních senzorů pro
humanitární odminovávání.

KA2  Nové metody práce a elektronický obchod
2.1. 2.1.3  Mobilní a v�ude pronikající elektronický obchod a

práce.
2.2. 2.2.1. Průbě�né inovace designu pracovi�tě.

2.2.2  Inteligentní organizace.
2.4. 2.4.1. Technologie prostředků pro růst důvěry a bezpečnosti.
KA3  Nástroje a obsah multimédií
3.1. 3.1.2. Zaměření obsahu na jednotlivce.

3.1.4. Přístup k digitálním sbírkám jak s kulturním, tak
s vědeckým zaměřením.

3.2. 3.2.1. �kola zítřka.
3.2.2. Učící se občan.

3.3. 3.3.1. Přirozená interaktivita.
3.3.2. Řízení informací a exktrakce znalostí v mnohojazyčném
prostředí.

KA4  Základní technologie a infrastruktury
4.5. 4.5.2. Pozemské bezdrátové systémy a sítě.

4.5.3. Integrované satelitní systémy a sítě.
CPA  Aktivity jdoucí napříč programem
CPA4 �ivotaschopnost rozsáhlých systémů.

CPA5 Inteligentní karty.
CPA7 Socio-ekonomická analýza pro informační společnost.
CPA8 Statistické nástroje, metody and aplikace pro informační

společnost.
FET P  Budoucí a vznikající technologie, jejich aktivní pod-
pora (Proactive Initiative)
P1 Mizející počítač.
RN Výzkumné sítě
RN2 Aplikační experimenty zahrnující celý spojovací řetězec.
RN3 Testovací pracovi�tě pro integraci přístupových technologií.
RN4 Testovací pracovi�tě pro technologie budoucích sítí.

IST-00-3-1B: projekty take-up actions a support measures
Periodická výzva s uzávěrkou 10.5.2000.
KA1  Systémy a slu�by pro občana
1.1. 1.1.4 Vzorová praxe a demonstrační aktivity v regionálních

sítích zdravotnických zařízení.
KA2  Nové metody práce a elektronický obchod
2.1. 2.1.6. Speciální podpůrná opatření.
KA3  Nástroje a obsah multimédií
3.5. 3.5.1. Pracovní skupiny a aktivity zaměřené na roz�iřování

a zvy�ování informovanosti.
CPA  Aktivity jdoucí napříč programem
CPA5 Inteligentní karty.
CPA7 Socio-ekonomická analýza pro informační společnost.
CPA8 Statistické nástroje, metody a aplikace pro informační

společnost.

IST-00-3-2A: projekty RTD, demonstrační a kombinované
Projekty s periodickým vyhodnocováním do 15.9.2000.
FET O    Budoucí a vznikající technologie Open Domain

IST-00-3-2B: projekty support measures
Projekty s periodickým vyhodnocováním do 15.6.2000.
AL Akční linie
8.1.1. Klastry projektů.
8.1.2. Evropské �pičkové sítě a pracovní skupiny.
8.1.3. Prosazování standardizace a související iniciativy.
8.1.4. Zlep�ování lidského kapitálu pro výzkum IST (IHC).
8.1.5. Posilování vědeckovýzkumné a technické spolupráce

s nově asociovanými státy.

Informační dny: ke KA3 v Lucemburku 28.3., FET P1
v Bruselu 28.3. Informace: www.cordis.lu/ist/events1.htm.

IST PRIZE � cena je udělována ka�doročně novým produktům
s informačně technologickým zázemím, po nich� je evidentní
tr�ní poptávka. Uzávěrka pro podání projektů je 16.5.2000.
Informace: www.it-prize.org/

EUROPRIX � evropská soutě�, která oceňuje multimediální
produkty a jejich vyu�ití. Pro tento roky byly vypsány kategorie:
1. Znalost a objevování.
2. Přibli�me evropskou kulturu digitálnímu světu.
3. Podpora MSP v elektronickém obchodu a na trhu.
4. Multimédia posilují občana a zlep�ují demokracii.
5. Slou�íme mnohojazyčné a multikulturní Evropě.
6. První kroky a mosty mezi mezi společností a multimédii.
7. Multimédia pro lidi.
Uzávěrka pro podání projektů je 30.6.2000.
Informace: www.europrix.org/

3. Konkurenceschopný a udr�itelný růst
www.cordis.lu/growth/, www.femirc.cas.cz

http://www.cordis.lu/improving/calls/mcfh_199901.htm
http://www.cordis.lu/ist/events1.htm
http://www.it-prize.org/
http://www.europrix.org/
http://www.cordis.lu/growth/
http://www.femirc.cas.cz/
http://www.cordis.lu/growth/calls/199905.htm
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Dosud je otevřena druhá periodická výzva uveřejněná
15.12.1999 (http://www.cordis.lu/growth/calls/199905.htm)
s uzávěrkou 31.3.2000.
Třetí periodická výzva bude uveřejněna 2.6.2000 a bude mít
uzávěrku 15.9.2000. Pracovní program z prosince 1999 vydaný
k druhé periodické výzvě zůstává v platnosti. Změny priorit jsou
v něm uvedeny. V KA1 bude otevřena pro RTD projekty pouze
TRA �products� (ve druhé výzvě otevřena není), zatímco ostatní
TRA budou otevřeny pouze pro tematické sítě a koordinační
akce (concerted actions).
Priority v KA2 je třeba prostudovat přímo v pracovním pro-
gramu. (http://www.cordis.lu/growth/calls/199905.htm). KA3 a
KA4 budou otevřeny pouze pro tematické sítě a koordinační
akce, nikoli pro RTD projekty. Generické aktivity MATERIÁLY
budou otevřeny v celém rozsahu. Generické aktivity MĚŘENÍ a
ZKU�EBNICTVÍ budou otevřeny pouze pro tematické sítě a
koordinační akce.
Na jednotlivé periodické výzvy jsou plánovány částky, které
ukazuje dále uvedená tabulka:

Plánované částky v programu GROWTH (v mil. eur)

Celkem
v 5. RP

1.
výzva

2.
výzva

3.
výzva

4.
výzva

5.
výzva

dal�í
výzvy

KA1 731 150 180 70 331
KA2 371 90 25 102 154
KA3 320 80 100 2 138
KA4 700 245 200 5 250
MAT 410 125 80 80 125
M&T 136 40 10 1 85
INFR. 37 - - - 37
celkem 2705 730 595 260 320 380 420

Dosud je otevřena cílená výzva (dedicated call) uveřejněná
15.10.1999 s uzávěrkou 15.3.2000. Týká se měření, zku�ebnictví
a výzkumných infrastruktur. Dal�í cílená výzva z této oblasti má
být uveřejněna 14.4.2000.

Informace o schválených projektech z 1. výzvy  lze nalézt na
adrese http://www.cordis.lu/growth/src/proj-fp5.htm.

4. Energetika, �ivotní prostředí a udr�itelný roz-
voj, www.cordis.lu/eesd/, www.femirc.cas.cz/

Pro třetí, mimořádnou výzvu pro podávání projektů v oblasti
Energetika, její� vyhlá�ení se očekává v měsíci březnu, budou
otevřena následující témata:

KA 5    Čist�í energetické systémy včetně obnovitelných zdro-
jů energie, 110,3 mil. eur

5.1. 5.1.2. Vy��í účinnost spalování a přeměny energie.
5.2. 5.2.1. Energetické systémy přeměny biomasy a odpadu.

5.2.2. Optimalizace větrných turbín.
5.2.3. Fotovoltaické systémy s ni��ími náklady.
5.2.4. Solární - tepelně koncentrační systémy.
5.2.5. Ostatní obnovitelné zdroje energie.
5.2.6. Účinné, spolehlivé a cenově výhodné systémy pa-
livových článků.

5.3. 5.3.1. Integrace obnovitelných zdrojů energie do energe-
tických systémů.
5.3.2. Vývoj hybridních systémů.
5.3.3. Zvý�ení přijatelnosti obnovitelných zdrojů.

5.4. 5.4.1. Redukce emisí po�kozujících �ivotní prostředí.
KA 6    Ekonomická a efektivní energie pro konkurence-

schopnou Evropu, 126,2 mil. eur

6.1. 6.1.3. Účinné vytápění, chlazení, ventilace, osvětlení,
domácí spotřebiče a integrace obnovitelných energií do
budov.
6.1.4. Zvý�ení účinnosti spalování v dopravě s vyu�itím
čist�ích a alternativních paliv včetně vodíku.
6.1.5. Hybridní a elektrické systémy v dopravě, akumula-
ce energie.
6.1.6. Inovace v osobní a hromadné dopravě.

6.3. 6.3.1. Zlep�ení kvality energie akumulací pro obnovitelné
zdroje, hybridní systémy a dopravu.

6.5. 6.5.1. Cenově výhodné komponenty větrných turbín.
6.5.2. Cenově výhodné komponenty pro fotovoltaické a
solární systémy.
6.5.3. Cenově výhodné komponenty technologií pro vyu-
�ití biomasy a odpadů.

Uzávěrka pro podávání návrhů projektů do �Podpora výzkum-
ných infrastruktur� (viz 2.výzva ENVI z 18.11.1999:
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_199902.htm#corrigendum)
byla prodlou�ena z 15.2. na 28.9.2000. Podporovány budou in-
frastruktury pro globální změnu, klima a biodiverzitu (vyjma ta-
xonomie), výzkum moře, přírodní nebezpečí (vyjma seizmic-
kých).

Kalendář akcí:
•  Výstava AQUA-THERM, mezinárodní konference

WATER a International Brokerage Event Water Tech-
nologies (technologická burza, dny technologického trans-
feru) se konají ve dnech 28. - 31.3.2000 ve Vídni.
Informace: www.danube.or.at/water a zbroz@tc.cas.cz

•  Brokerage Event Germany and Accession States �Envi-
ronment and Sustainable Development� (www.dlr.de/ib/eng) se
koná ve dnech 18.-19.9.2000 v Lipsku, SRN  jako součást
�International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil,
ConSoil 2000� www.phil.bg.dlr.de/meeting/.

HORIZONTÁLNÍ  PROGRAMY

5. Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu
EU�INCO2, www.cordis.lu/inco2/,
www.femirc.cas.cz/

V roce 2000 bude vyhlá�ena (20.3.) pouze 1 výzva k podávání
výzkumných projektů do programu A4 � Výzkum pro rozvoj
(Research for Development) s uzávěrkou 15.6.2000 � detaily
viz předchozí ECHO. Součástí výzvy jsou i �Accompanying me-
asures-awareness and training�. Dal�í doprovodné akce � podpo-
ra konferencí, seminářů ap. mají uzávěrky 16.3., 15.7. a
16.11.2000. Jsou vhodné k vytváření sítí (networking) nebo
k podpoře účastníků konferencí (10-12 účastníků) s vy�ádanými
předná�kami. Z prostředků INCO jsou dále podporovány �bursa-
ries� v trvání 6 měsíců � stipendia mladých vědců z rozvojových
zemí pracujících na výzkumných projektech tematických pro-
gramů v EU nebo asociovaných státech (přihlá�ky je třeba podat
společně s návrhem projektu do RTD tematického projektu).

6. Podpora inovací a účasti malých a středních
podniků, www.cordis.lu/innovation-smes/
www.femirc.cas.cz/

Přípravné projekty (Exploratory Awards) a projekty
CRAFT: průbě�ně otevřená výzva.
Informace: www.cordis.lu/sme/src/199901.htm

http://www.cordis.lu/growth/calls/199905.htm
http://www.cordis.lu/growth/src/proj-fp5.htm
http://www.cordis.lu/eesd/
http://www.femirc.cas.cz/
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_199902.htm#corrigendum
http://www.danube.or.at/water
mailto:zbroz@tc.cas.cz
http://www.dlr.de/ib/eng
http://www-phil.bg.dlr.de/meeting/
http://www.cordis.lu/inco2/
http://www.femirc.cas.cz/
http://www.cordis.lu/innovation-smes/
http://www.femirc.cas.cz/
http://www.cordis.lu/sme/src/199901.htm
http://www.cordis.lu/innovation-smes/calls/calls.htm#prop
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Elektronické konzultace k 5. RP: techno@tc.cas.cz

Výzva k podávání projektů ze dne 23.4.1999 �Economic and
Technological Intelligence� je otevřená do 1.7.2002, projekty
jsou hodnoceny ve tříměsíčních intervalech.

Informace: www.cordis.lu/innovation-smes/calls/calls.htm#prop

Předbě�né výsledky lednové uzávěrky pro Přípravné projekty a
CRAFT:

Podáno Vyhovujících Doporučeno
Přípravné projekty * 332 308 160
CRAFT ** 140 123 53

*Bylo podáno 7 projektů, které měly českého koordinátora.  Cel-
kově se zúčastnilo 12 českých MSP.
**Byl podán jeden projekt s českým koordinátorem, zapojeno je
celkem 12 českých MSP a 4 české výzkumné organizace.

7. Zlep�ování lidského výzkumného potenciálu a
sociálně-ekonomické znalostní základny
www.cordis.lu/improving/home.html

Podklady k podávání projektů Vám za�leme v elektronické for-
mě (e-mail: zichova@tc.cas.cz, tel: 02-20390339).
Pozor, nepou�ívejte dokumenty z roku 1999!
Na www.femirc.cas.cz/5p_hp_6_si.htm#vo získáte stručnou in-
formaci (2 strany) o programu Improving v če�tině.

* KA Socio-ekonomický výzkum � 15.1.2000 byla zveřejněna
výzva pro podávání RTD projektů a Thematic Networks, a to
v následujících výzkumných oblastech:
1. Zdokonalení řízení společenských změn.
2. Individuální a kolektivní strategie v měnící se společnosti.
3. Zaměstnanost a nezaměstnanost v Evropě.
4. Problémy sociální koheze.
5. Nové perspektivy ve vzdělávání.
6. Dynamika evropské integrace.
7. Problémy roz�íření EU.
Uzávěrka pro oba typy projektů bude 28.4.2000.
www.cordis.lu/improving/src/hp_ser.htm

* Raising Public Awareness � program, jeho� cílem je zvý�it
informovanost veřejnosti o vývoji ve vědě a nových technologi-
ích, otevřel 15.1.2000 výzvu pro podávání projektů s uzávěrkou
15.4.2000. Výzva umo�ňuje podávat projekty typu: Cooperation
Networks, Round Table Meetings, akce na podporu European
Science and Technology Week (jsou financovány jako Accompa-
nying measures) a zpřístupňování vědeckých informací prostřed-
nictvím elektronických sítí nebo jinými odpovídajícími prostřed-
ky.www.cordis.lu/improving/src/hp_rpast.htm

* Marie Curie Industry Host Fellowships � 15.2.2000 byla
zveřejněna výzva pro podávání projektů s uzávěrkou 15.6.2000.
Projekty podávají průmyslové či komerční subjekty (i MSP), kte-
ré chtějí nabídnout práci na výzkumných projektech mladým za-
hraničním vědcům/výzkumníkům.
www.cordis.lu/improving/calls/mcfh_199901.htm

* Archimedes Prize - ocenění studentských prací � na úrovni
vysokých �kol, pro jednotlivce i týmy. Jsou stanovena témata:
1. Umělá inteligence: automaty a jiné aplikace
2. Koncepty a nástroje pro vzdělávání a spolupráci na dálku
3. Technický vývoj a zvládání rizika v rozhodovacích řídicích

procesech

Vítězové obdr�í finanční ocenění v průměru asi 50 000 Eur pro
jednotlivce/tým. Uzávěrka: 29.6.2000.
www.cordis.lu/improving/calls/archi_199901.htm

* STRATA � 1.3.2000 byla zveřejněna výzva týkající se The-
matic Networks a Accompanying Measures s uzávěrkou
5.6.2000. Pro tuto výzvu jsou otevřeny okruhy:

1. Evropská vědecká a technická politika a národní a globální
systémy.

2. Formování vztahů mezi výzkumem a vývojem a ostatními
politikami v evropském institucionálním prostředí.

3. Řízení změn ve vědecké a technické politice.
4. Spolupráce ve vědě, technologii a v inovacích:proměňme

potřeby a příle�itosti do skutečné politiky.
Informace: www.cordis.lu/improving/src/hp_sstp.htm

Novinky
Databáze úspě�ných projektů v aktivitě Host Fellowships byla
umístěna na Cordisu. V  databázi najdete také nabídky stá�í pro
mladé vědce/výzkumníky. Jedná se přibli�ně o 1500 volných
míst, která budou inzerována v průběhu 2-3 let. V případě zájmu
o nabízenou pozici se informujte u kontaktní osoby uvedené
v projektu.
Informace: www.cordis.lu/improving/src/hp_mcf.htm
Do druhého kola v programu High-level Scientific Conferences
bylo zasláno více ne� 420 projektů, co� je téměř o 70% více ne�
v prvním kole. Výsledky hodnocení jsou očekávány v květnu.

 PROJEKT OPET ČR
http://www.femopet.cas.cz/ 

•  Připomínáme, �e uzávěrka pro podávání návrhů projektů do
programu SAVE II 2000 je 31. března 2000.

•  Projekt OPET ČR zahájil spolupráci s průmyslovými podni-
ky zabývajícími se pekárenskou výrobou zaměřenou na
energeticky úsporné technologie. Případní zájemci o spolu-
práci kontaktujte koordinátora: panacek@tc.cas.cz

•  Teplárenská konference  �ENERGIE 2000� se koná v Praze
25. - 27. května 2000. Kontakt: Denisa Adamová, Opletalova
22, 110 00 Praha 1, tel. 02-84001444, fax 02-84001448,
e-mail: e2000@guarant.cz

•  Seminář �Energie a �ivotní prostředí v České republice�
se koná 22 - 23. března 2000 v Národním domě na Vinohra-
dech v Praze. Stránka konference: www.uba-eecr.de. Infor-
mace a přihlá�ky: Česko-německá průmyslová a obchodní
komora, Hana Potůčková, tel: 02-21490318,
fax: 02-24222200.

•  Konference �Power Plant and Environment 2000� se koná
4. - 5. dubna 2000 v Lipsku. Informace a přihlá�ky: VGB
Headquarters, e-mail: Gerda.Behrendes@vgb-power.de, tel:
+49-201-8128-313.

Slovníček pou�ívaných zkratek
5.RP 5. rámcový program EU
AL Akční linie
CPA Mezioborové projekty
FET O Budoucí a vznikající technologie (Open Do-

main)
FET P Budoucí a vznikají technologie jejich aktivní

podpora (Proactive Initiative)
GA Generické aktivity
KA Klíčová akce
MSP Malý a střední podnik
RN Výzkumné sítě
RTDprojekty Výzkumné a demostrační projekty
TRA Cílová výzkumná aktivita
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