
Výzkum na podporu politik  
Téma 

Datum nejbližší uzávěrky 2003  
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 NoE IP STREP CA  SSA 

1. Udržitelné hospodaření s evropskými přírodními zdroji      
1.1. Modernizace a udržitelnost zemědělství a lesnictví, včetně jejich multifunkční role tak, aby byl zajištěn 
udržitelný rozvoj a ochrana  venkovských oblastí 

  13.3.   

1.2. Nástroje a metody posuzování pro udržitelné řízení zemědělství a lesnictví   13.3.   

1.3. Modernizace a udržitelnost rybářství, včetně produkčních systémů založených na akvakulturách    13.3. 13.3.  

1.4. Nové a k životnímu prostředí šetrnější produkční metody vedoucí ke zlepšení zdraví zvířat včetně výzkumu 
živočišných chorob, jako slintavka, kulhavka a mor prasat. Vývoj markerové vakcíny 

  13.3. 13.3.  

1.5. Environmentální posuzování (půda, voda, vzduch, hluk, včetně vlivu chemických látek)   13.3.   
1.6. Posouzení environmentálních technologií na podporu politických rozhodnutí, zejména se zaměřením na účinné, 
ale levné technologie v souvislosti s naplňováním environmentální legislativy 

  13.3.   

2. Zajištění zdraví, bezpečnosti a příležitostí pro Evropany      
2.1. Zdravotní determinanty, poskytování vysoce kvalitní, udržitelné zdravotní péče a penzijní systémy (zvláště 
v souvislosti se stárnutím populace a demografickými změnami) 

  13.3.  13.3.  

2.2. Otázky veřejného zdraví. Epidemiologie, prevence chorob a reakce na vzácně se objevující a přenosné choroby. 
Alergie, postupy pro bezpečné dárcovství krve a orgánů, alternativy metod testování na zvířatech. 

  13.3.  13.3.  

2.3. Vliv prostředí na zdraví (včetně bezpečnosti práce, metod analýzy rizik, snížení rizik vlivu přírodních katastrof 
na lidi) 

  13.3. 13.3.   

2.4. Kvalita života hendikepovaných osob (včetně rovnoprávného přístupu)   13.3. 13.3.   

2.5. Srovnávací výzkum faktorů podporujících migraci a příval uprchlíků. Ilegální imigrace a obchodování s lidmi   13.3.   

2.6. Zlepšení prostředků pro předvídání kriminálních trendů a příčin. Hodnocení efektivity politik pro předcházení 
zločinnosti. Posouzení nových úkolů v souvislosti s nelegálním užitím drog 

  13.3. 13.3.  

2.7. Ochrana obyvatel (ochrana před biologickými látkami a rizikem teroristických útoků), krizový management   13.3. 13.3.  

3. Podpora ekonomického potenciálu a soudržnosti větší a integrovanější Evropské unie      
3.1. Podpora evropské integrace, udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti a tržních politik (včetně zlepšených 
způsobů k posouzení ekonomického rozvoje a koheze) 

  13.3. 13.3.  

3.2. Rozvoj nástrojů, indikátorů a operačních parametrů pro posouzení udržitelných dopravních a energetických 
systémů (ekonomické, environmentální, sociální) 

  13.3. 13.3. 13.3. 

3.4. Předpovídání a rozvoj inovačních politik pro udržitelnost ve středně- a dlouhodobém horizontu    13.3.   

3.5. Problematika informační společnosti (management a ochrana digitálních  dat, otevřený přístup k informační 
společnosti) 

  13.3.  13.3.  

3.6. Ochrana kulturního dědictví a s tím spojené konzervační strategie   13.3.   

3.7. Zlepšená kvalita, dostupnost a šíření evropských statistik   13.3. 13.3.  

 
 


