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Příloha bulletinu Echo k výzvám uveřejněným 17.12.2002  
- tematické priority 

 
 

Data uzávěrek a použití nástrojů v podrobně specifikovaných tématech  
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Upozorňujeme čtenáře, že údaje v tabulce jsou informativního rázu. Ke stanovení přesného popisu typů projektů, zaměření projektů a aktivit je 
NUTNÉ prostudovat Pracovní program dané tematické priority. 
 
1. Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví 
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

 NoE IP STREP CA SSA 
i. Pokročilá genomika a její aplikace pro zlepšení  

ia) Základní znalosti a nástroje pro funkční genomiku  všech organismů 
Genová exprese a proteomika 
Vývoj pokročilých  maticových technologií 25.3. 25.3.    
Vývoj a použití vysokovýkonných  proteomických technologií  pro generování  velkých datových souborů interakcí protein – 
protein 25.3. 25.3.    

Strukturální genomika 
Určování 3D-struktury membránových proteinů 25.3. 25.3.    
Supramolekulární analýza  pomocí 3D-elektronové mikroskopie in situ 25.3.     

Vývoj nového hardwaru a  softwaru  pro implementaci  inovačních automatizovaných technologií na synchrotronických  místech  25.3.    

Srovnávací genomika a populační genetika 
Integrované nástroje pro funkční genomiku nesavčích obratlovců sloužících jako modely pro vývoj člověka a pro mechanismy 
nemocí  25.3.    

Vývoj zobrazovacích technologií použitelných pro in vivo analýzu  fenotypů a funkcí v buňkách a u zvířecích modelů 25.3. 25.3.    
Bioinformatika 
Vývoj  metod a zdrojů  bioinformatiky pro popis genomu člověka a jiných genomů 25.3.     

Multidisciplinární přístupy funkční genomiky  k základním  biologickým procesům  
Integrované přístupy  srovnávací a funkční genomiky ke studiu buněčného cyklu  25.3. 25.3.    

Funkční genomika diferenciace embryonických kmenových buněk (nikoliv u člověka) 25.3. 25.3.    
Funkční genomika vývoje a poruch erytrocytů  25.3.    

Multidisciplinární přístupy  funkční genomiky ke studiu lymfoangiogenese 25.3. 25.3.    
Epigenetika: dynamika chromatinu,  nekodující RNA, imprinting a silencing 25.3.     

Multidisciplinární přístupy funkční genomiky  ke studiu chronických zánětlivých procesů provázejících  humánní choroby  25.3.     
Přístupy funkcionální genomiky k rozluštění  pochodů ubiquitin-proteasom či pochodů souvisejících  25.3.     
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
V rozsahu všech témat: 
Výzkum bude zaměřen na multidisciplinární  přístupy funkční genomiky (genová exprese a proteomika,  strukturální genomika,  
srovnávací genomika, populační genetika a bioinformatika) ve všech organismech  s cílem  rozp oznat mechanismy,  které jsou 
základní příčinou těchto procesů: aktivace transkripce, transdukce signálu, nitrobuněčná komunikace, úloha  nekódující  
genomické informace,  mechanismy integrace genů. Návrhy zabývající se  predikcí  genové funkce in silico a simulací  
komplexu  regulačních sítí.  Návrhy týkající se  vývoje nových nástrojů a přístupů,  včetně standardizačních protokolů, 
generování nové znalosti ve funkční genomice. Témata uváděná  pro „nové nástroje (IP a NoE) už  nebudou uvažována pro 
STREPS a CA 

  

25.3. 25.3.  

Workshopy, konference,  výukové aktivity, publikace by měly vždy být v kontextu cílů širší výzkumné politiky  a měly by mít 
jasnou vazbu na základní genomiku.  Tyto aktivity by měly působit  ke strukturování  výzkumu v základní genomice 
v důležitých oblastech, které nejsou  dosud zmíněny, či které právě vznikají,  včetně schůzek zaměřených na technologický 
foresight ,  který má identifikovat  budoucí příležitosti v daném oboru.  Tyto aktivity by též měly formovat příležitosti pro 
začínající iniciativy nebo  posílit mezinárodní  spolupráci v základní genomice, např.  standardizaci, strukturování   
mezinárodních genomických iniciativ a integraci aktivit. 

  

  25.3 

ib) Aplikace znalostí a technologií v oblasti  genomiky a biotechnologií pro zdraví 
Racionální a  urychlený vývoj nových bezpečnějších a účinnějších  léků včetně farmakogenomických přístupů  
Screening kandidátů na léky cílené na aberantní  molekulární signály v pochodech proteinové fosforylace  25.3.    

Individualizované léky založené na genomu  25.3.     
Léky pro psychiatrické poruchy  založené na genomu  25.3.    

Nové antivirové terapeutické molekuly cílené na replikaci viru a integraci   25.3.    
Generování  krevních náhrad pro  kritické krevní komponenty,  zejména pro nosiče kyslíku   25.3.   

Prostřednictvím farmakogenomiky  vyvinout nové léky cílené na receptory spojené s G-proteinem   25.3.   
Výuková schémata  využívající  interdisciplinární přístupy  pro integraci  předklinického a klinického výzkumu (výuková setkání 
a workshopy)     25.3. 

Vývoj nových  diagnostik 
Neinvazivní diagnostika a  diagnostické procedury; vývoj markerů  pro ante- a neonatální screening 25.3.     

Vývoj nových neinvazivních a opakovaně použitelných diagnostik používajících bioinformatické nástroje   25.3.   
Nové diagnostické nástroje pro choroby související s priony   25.3.   
Vývoj nových testů in vitro,  které nahradí experimentování na zvířatech 
In vitro kombinace a aplikace buněčných a sensorových technologií v oblasti toxikologie zvířat in vivo.  25.3.    
Alternativní testy in vitro podporující průmyslovou konkurenceschopnost u screeningu  produktů a při vývojových stádiích 
farmaceuticky relevantních  sloučenin   25.3.   

Schůzky technologického foresightu zaměřeného na vývoj testů,  jejich hodnocení a implementaci     25.3. 
Workshop zaměřený na obchodní příležitosti  ve farmaceutické  toxikologii     25.3. 

Setkání zaměřené na vývoj a produkci  toxikologických testovacích metod  pro potřeby regulačního testování     25.3. 
Forum o zvyšování povědomí o alternativních metodách v kandidátských zemích     25.3. 
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
Vývoj a testování nových nástrojů pro terapii a prevenci, jako jsou somatické genové a buněčné terapie (zejména  terapie užívající kmenové buňky, např. při  neurologických a 
neurosvalových poruchách) a imunoterapie 
Vývoj a produkce buněčných linií pro  buněčné terapie  25.3.    
Optimalizované allogenní transplantace kmenových buněk u  hematologických a nádorových onemocnění  25.3.    

Pokroky  v buněčných terapiích  pro regeneraci pojivových tkání  25.3.    
Vývoj evropské databanky  zahrnující poslední pokroky v genomice, proteomice a  buněčné biologii pro  imunoterapie.   25.3.   

Produkty kmenových buněk pro myokardiální  úzdravu    25.3   
Vývoj očkovacích technologií zaměřených  na dendritické buňky   25.3.   
Workshop  o  technologickém transferu  a identifikaci  kritických  problémů (např. práv k duševnímu vlastnictví, regulační 
opatření) pro MSP v oblasti somatických genových a buněčných terapií  

    25.3. 

Inovativní postgenomický výzkum s vysokým aplikačním potenciálem  

Postgenomické přístupy k astmatu a autoimunním  chorobám  25.3.    
Rostlinné platformy pro produkci imunoterapeutických biomolekul  25.3.    
Kombinatorická biosyntéza jako nástroj  pro generování  nových kandidátů na léky   25.3.   
Využití postgenomiky k biokatalytické produkci  opticky aktivních  terapeutických biomolekul   25.3.   
Vývoj  precizních technologických  platforem  využívajících  pokrok v postgenomice (zejména  zapojení MSP  z oblasti 
zdravotnictví)    25.3.   
Workshop  na identifikaci  nových nástrojů   molekulární rostlinné biologie pro medicínské aplikace     25.3. 

ii Boj s hlavními chorobami   

iia)  Aplikačně orientované postupy genomiky  pro medicínskou znalost a technologie 
Boj s kardiovaskulárními chorobami, diabetem a řídce se vyskytujícími  chorobami 
Molekulární patogeneze  onemocnění  koronárních arterií a diagnostické  nástroje pro prevenci a léčbu 25.3. 25.3.    
Nové molekulární cíle  pro léčbu obesity  v souvislosti s diabetem 25.3. 25.3.    

Úloha pankreatických iontových kanálů při nedostatečné insulinové sekreci u diabetu druhého typu   25.3.    
Vzácné poruchy mitochondrií či organizace buněčného jádra se širšími důsledky pro biologický proces  25.3. 25.3.    

Genomika vývoje srdečního svalu a  jeho onemocnění 25.3.     
Genomika cévních onemocnění a aterotrombóza 25.3.     

Vzácné poruchy plasmatických membránových přenašečů pro aminokyseliny, tuky a cukry   25.3   
Etiologie, patologie a predikce diabetu prvního typu v Evropě    25.3.  

Síť pro včasné klinické testy u vzácných chorob    25.3.  
Workshop na přemostění mezery mezi základním a klinickým výzkumem  u kardiovaskulárních chorob      25.3. 

Worskhop zaměřený na diabetes druhého typu a obesitu      25.3 
Koordinace  výzkumu řídce se vyskytujících chorob v Evropě (zástupci výzkumu, MSP a pacientských organizací)     25.3. 
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
Boj s rezistencí  vůči antibiotikům a dalším lékům 
Řízení infekcí dýchacího ústrojí 25.3.     

Testování antivirové lékové rezistence a porozumění  vývoji rezistence 25.3. 25.3.    
Rozšiřování znalostní základny o působení  molekulárního mechanismu rezistence   25.3. 25.3.  
Workshop  o strukturování evropských výzkumných aktivit orientovaný na efektivnější potírání lékové rezistence vůči 
nosokomiálním infekcím       25.3. 

Workshop o strategiích  pro antimikrobiální rezistence využívající  mikrobiální genomiku     25.3. 
Studium mozku a  boj s chorobami nervového systému 
Genomika a neurobiologie emočních  poruch 25.3. 25.3.    
Poruchy stravování, „od genů až po  behaviorální projevy“ 25.3. 25.3.    
Úloha a mechanismus  proteinové agregace u neurodegenerativních chorob   25.3.    

Řídce se vyskytující  dědičné neurologické poruchy: ataxie  25.3.    
Molekulární a buněčná základna vývoje mozku 25.3.     

Výzkum tkání lidského mozku 25.3.     
Řídce se vyskytující monogenní  neurologické poruchy   25.3. 25.3.  

Genetika a neurobiologie bolesti   25.3. 25.3.  
Schizofrenie: od genotypu po fenotyp   25.3. 25.3.  

Speciální akce na podporu výzkumu mozku     25.3. 
Studium vývoje člověka a procesu stárnutí 
Genetické faktory dlouhověkosti a zdravé stárnutí 25.3. 25.3.    

Molekulární a buněčné procesy  vývoje  mesodermálního  orgánového systému  25.3.     
Molekulární báze  homeostázy  kostí   25.3.   

iib) Boj s rakovinou 
Převod základní znalosti o funkční onkogenesi do diagnostiky rakoviny a  její léčby 25.3. 25.3.    

Multidisciplinární výzkum pro inovační léčebné postupy: odhalení a hodnocení molekulárních  cílů   25.3.    
Sítě pro  léčebné a preventivní klinické  testy zaměřené na  zlepšení klinické praxe prostřednictvím  nových molekulárních 
znalostí  25.3.    

Inovační výzkum v radioterapii 25.3. 25.3.    
Molekulární zobrazování  pro časnou detekci nádorů a monitorování léčby  25.3. 25.3.    
Propojení rakovinových registrů  pro řízení kvality a dalších databází  pro molekulární epidemiologii a hodnocení kvality  25.3.     

Molekulární mechanismy související s orgánově specifickými růstovými procesy u rakoviny prsu   25.3. 25.3.  
Výzkum  slibných predikčních a prognostických markerů     25.3. 25.3.  

Molekulární  mechanismy bolesti související s rakovinou   25.3. 25.3.  
Workshop o laboratorních studiích relevantních pro terapeutické klinické studie     25.3. 
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
iic) Potírání  hlavních nakažlivých chorob  souvisejících s chudobou 

Vývoj nadějných kandidátů na nové očkovací látky,  léčebné postupy a mikrobicidy 
Vývoj vakcíny  proti HIV 25.3. 25.3.    

HIV mikrobicidy 25.3. 25.3.    
Biologie a patologie  malarických parasitů 25.3.     
Vývoj vakcíny proti tuberkulóze 25.3. 25.3.    
Vývoj mukosální vakcíny pro choroby související s chudobou 25.3. 25.3.    
 
 
2. Technologie informační společnosti 
- informace jsou obsaženy v základní části bulletinu Echo 
 
 
3. Nanotechnologie a nanovědy, multifunkční materiály a nové výrobní procesy a technologie 
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

 NOE IP STREP CA SSA 

3.4.1.1-1 Rozšiřování znalostí v nanovědách 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

 10.4. 10.4.  

3.4.1.1-2 Samoorganizace a samouspořádávání  
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

3.4.1.1-3 Molekulární a biomelekulární mechanismy a motory 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

3.4.1.2-1 Rozhraní mezi biologickými a nebiologickými entitami 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

3.4.1.3-1 Nanotrubice 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

3.4.1.4-1 Zařízení pro manipulaci a řízení na úrovni jednotlivých atomů nebo molekul, příp. v rozměrech pod 10 nm 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.1.5-1 Věcné a časové plány (roadmaps) pro nanotechnologie     10.4. 

3.4.2.2-1 Pochopení jevů v materiálech 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

 10.4. 10.4.  
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 

3.4.2.2-1  Pochopení chemické podstaty a vytváření nových výrobních technologií multifunkčních materiálů 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.2.2-2 Věda o površích a povrchové inženýrství 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.2.3-1 Koncepčně nové materiály 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.2.3-2 Nové inteligentní materiály s vyšší užitnou hodnotou pro aplikace v makrosvětě  
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.3.1-1 Nové výrobní technologie založené na nanotechnologiích a nových materiálech   10.4.   

3.4.3.1-2 Nová a zjednodušená výrobní zařízení a technologie a jejich včlenění do továrny budoucnosti 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.3.2-1 Radikální změny v průmyslové výrobě "základních materiálů" (mimo ocel) vedoucí k čistší, bezpečnější a ekologičtější 
produkci  

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

3.4.3.2-2 Udržitelné odpadové hospodářství a snížení rizik 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

  10.4. 10.4. 

3.4.3.3-1 Optimalizace vztahů mezi výrobou, užitím a spotřebou 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

  10.4.  

3.4.3.3-2 Zvyšování "uživatelského povědomí"     10.4. 

3.4.4.1  Systémy, nástroje a zařízení pro lepší diagnozy a chirurgii vč. systémů pro dálkově řízené operace 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

 10.4.  

3.4.4.2  Tkáňové inženýrství, biomimetické a biohybridní systémy 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4. 10.4.  

3.4.4.3  Nová generace senzorů, aktuátorů a systémů pro zdraví a bezpečnost lidí a pro životní prostředí (*) 
1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

1.st.-6.3. 
2.st.-26.6. 

10.4.   

2.3.3.1-1 Výrobky a služby 2010  
3.4.3.1-3  Vytváření "znalostních komunit" ve výrobních technologiích  
(**) 

1.st.-24.4. 
2.st.- 16.9.

1.st.-24.4. 
2.st.- 16.9.

 
 

24.4. 
a 

16.9. 

24.4. 
a 

16.9. 

3.4.3.1-4  Podpora vývoje inteligentních výrobků a služeb v tradičních průmyslových odvětvích s menšími nároky na výzkum a 
vývoj (***)  

1.st.-10.4. 
2.st.-3.9. 

   

 
(*) Koordinace s tematickou prioritou IST v oblasti "mikro- a nanosystémů" 
(**) Společná výzva tematických priorit IST a NanoMatPro 
(***) Cílená výzva pro malé a střední podniky 
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4. Letecký a kosmický výzkum  
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 
Letecký výzkum  NoE IP STREP CA SSA 
1.3.1  Otevřený, vzhůru zaměřený výzkum 
1.3.1.1. Posilování schopnosti konkurence 
a)     Integrovaná konstrukce a vývoj výrobku    20.3. 20.3.  
b) Výroba   20.3. 20.3.  
c) Údržba   20.3. 20.3.  
d) Aerodynamika   20.3. 20.3.  
e) Snižování konstrukční hmotnosti   20.3. 20.3.  
f) Snižování hmotnosti a spotřeby energie zařízení   20.3. 20.3.  
g) Pohon (viz 1.3.1.2 a)   20.3. 20.3.  
h) Snižování pracovního zatížení posádky   20.3. 20.3.  
i) Prostředí v kabině   20.3. 20.3.  
j) Palubní služby cestujícím   20.3. 20.3.  

k) Nové koncepce letounů a převratné technologie   20.3. 20.3.  

1.3.1.2 Zlepšování ekologického dopadu s ohledem na emise a hluk 

a)     Pohon   20.3. 20.3.  

b) Aerodynamika (viz 1.3.1.1 d)   20.3. 20.3.  

c) Snižování konstrukční hmotnosti (viz 1.3.1.1 e)   20.3. 20.3.  

d) Snižování hmotnosti a spotřeby energie zařízení (viz 1.3.1.1 f)   20.3. 20.3.  

e) Spalování   20.3. 20.3.  

f) Vnější hluk   20.3. 20.3.  

g) Výroba (viz 1.3.1.1 b)   20.3. 20.3.  

h) Údržba (viz 1.3.1.1 c)   20.3. 20.3.  

i) Nové koncepce letounů a převratné technologie (viz 1.3.1.1 k)   20.3. 20.3.  

1.3.1.3 Zdokonalování bezpečnosti a zajištění letounů 
a)     Rozhraní člověk-stroj   20.3. 20.3.  

b) Prevence nehod   20.3. 20.3.  

c) Schopnost přežití nehody   20.3. 20.3.  

d) Palubní zajištění letounu   20.3. 20.3.  

e) Nové koncepce letounů a převratné technologie (viz 1.3.1.1 k)   20.3. 20.3.  
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Téma NoE IP STREP CA SSA 
1.3.1.4   Zvýšení provozní kapacity a bezpečnosti leteckých dopravních systémů 
Uspořádání letového provozu nové generace (ATM): 
a)     Kooperativní uspořádání letového provozu   20.3. 20.3.  

b) Uplatňování zdokonalených palubních systémů   20.3. 20.3.  

c) Zmenšené minimální rozestupy   20.3. 20.3.  

d) Efektivnost letišť (AFF)      

e) Zdokonalený systém navádění a řízení pohybu na pojezdové ploše (A-SMGCS)      

f) Technika pro zdokonalené přibližování a přistávání      

Inovační výzkum: 
g)     Inovační výzkum uspořádání letového provozu   20.3. 20.3.  

h) Koordinační akce    20.3.  

1.3.2 Integrovaný, soustředěný výzkum, zaměřený dolů      

1.3.2.1 Integrované, soustředěné výzkumné akce pro výzvu k podání návrhů s konečným termínem 2003 
1.3.2.1A  Témata výzkumu, která je nutno řešit, nejlépe pomocí integrovaných projektů (IP) 
Pokud jde o výzkumnou oblast Posilování konkurence schopnosti: 

1 Integrované, inteligentní, multidisciplinární technické řešení v rozšířeném podniku 20.3.     

2 Údržba zahrnující inteligentní monitoring zdravotního stavu, detekci poškození a koncepci nevyžadující údržbu 20.3.     

3 Integrovaná, inteligentní, přizpůsobivá výroba 20.3.     

Pokud jde o výzkumnou oblast Zlepšování ekologického dopadu s ohledem na emise a hluk: 

4 Multidisciplinární přístup k ekologicky přijatelné nadzvukové dopravě 20.3.     

5 Integrace technologií, vhodných pro vrtulník příjemný pro cestující a příznivý pro životní prostředí 20.3.     

Pokud jde o výzkumnou oblast Zdokonalování bezpečnosti a zajištění letounů: 
6 Integrace palubní techniky pro zdokonalení ochrany letu před nebezpečím a provozu za každého počasí  20.3.     

7 Zabezpečení provozu letounů 20.3.     

Pokud jde o výzkumnou oblast Zvyšování provozní kapacity a bezpečnosti systémů letecké dopravy: 

8 Zdokonalené přibližování a přistávání 20.3.     
9 Kooperativní uspořádání letového provozu (ATM, C-ATM) (Fáze jedna v rámci 1. výzvy, Fáze dvě v rámci 2. výzvy) 

Fáze jedna – Zahájení 
Následující fáze – návrhy pro Fázi 1 musí podrobně uvést požadavky, specifické pro tuto fázi. 
Fáze dvě – Předběžný vývoj 
Fáze tři – Integrace a závěrečné zkoušky. 

20.3. 

    

10 Zdokonalený systém navádění a řízení pohybu na pojezdové ploše (A−SMGCS) (Fáze jedna bude otevřena v rámci první 
výzvy, Fáze dvě v rámci druhé výzvy) 

Fáze jedna – Počáteční realizace a modernizace 
Následující fáze – návrhy pro Fázi 1 musí podrobně uvést požadavky, specifické pro tuto fázi. 

      Fáze dvě – Úplné plánování, směrování a palubní navádění 

20.3. 
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
11 Efektivnost letiště (V rámci první výzvy bude otevřena pouze Fáze jedna) 
    Fáze jedna – Počáteční vývoj a analýza 

Následující fáze – návrhy pro Fázi 1 musí podrobně uvést požadavky, specifické pro tuto fázi. 
Fáze dvě – Konečná databáze a platforma. 

20.3. 

    

1.3.2.1B  Témata výzkumu, která je nutno řešit, nejlépe pomocí sítí excelence (NoE) 
Pokud jde o výzkumnou oblast Posilování schopnosti konkurence: 

12 Zkoušení aeronautických aplikací v aerodynamickém tunelu a související vyspělá měřící technika 20.3.     

13 Integrace pokusných a analytických výzkumných kapacit pro letouny s pevnými křídly 20.3.     

Pokud jde o výzkumnou oblast Zlepšování ekologického dopadu s ohledem na emise a hluk: 
14 Integrace výzkumných kapacit pro ekologickou slučitelnost letectví vzhledem k dopadu motorových emisí letadel. 20.3.     

 
Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 
Kosmický výzkum  NoE IP STREP CA SSA 
2.3.1 Oblast: Galileo 
2.3.1.1. Vybrané výzkumné akce pro konečný termín 2003 

• Doložení tržního potenciál služeb družicové navigace Galileo 
• Příprava segmentu uživatelů Galilea pro potvrzování na orbitu (IOV) 
• Vyhodnocení aplikace GNSS1 SoL pomocí Signálu v kosmu (SIS) EGNOS2 (praktická zkouška bezvadnosti a přesnosti) 
• Pokračující úsilí v horizontálních činnostech 
• Podpora úloh rozšiřování, harmonizace činností a usnadňování koordinace, které má provádět společný podnik Galileo. 

2.3.1.2 Orientační výzkumné akce pro následnou výzvu k podání návrhů 
• Hodnocení aplikací a vývoje trhu s uvážením aktuálních výsledků zkušebních projektů 5. rámcového programu, výsledků projektů první výzvy a výsledků hodnocení aplikací SoL; 
• Využití prototypů souvisejících se segmentem uživatelů Galiea během IOV; 
• Vývoj pokusných konstrukcí a prototypů uživatelských terminálů integrujících přijímače a snímače Galileo, GPS, GSM, GPRS, UMTS a jiné snímače a přijímače; 
• Příprava servisního rámce Galileo. Cíle třetí skupiny činností, které má zahájit společný podnik jsou: 
• Optimalizace servisních řetězců 
• Příprava certifikace aplikace GNSS SoL 
• Ostatní cíle budou identifikovány na základě výstupů programu GalileoSat. 
2.3.2 Oblast: GMES3 
2.3.2.1 Vybrané výzkumné akce pro konečný termín 2003      
a)    Oceánské a mořské aplikace 20.3.* 20.3.    
b) Řízení rizik 20.3.* 20.3.    
c) Zemský povrch a vegetace 20.3.* 20.3.    
d) Bezpečnost6 (Globální informační síť pro bezpečnost) 20.3. 20.3.*    
e) Akce a) až d)   20.3. 20.3.  

                                                 
1 Globální družicový navigační systém 
2 Evropský stacionární navigační systém  
3 Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost  
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f)      Celková integrace a architektura systémů     20.3. 

Téma NoE IP STREP CA SSA 
2.3.2.2 Orientační výzkumné akce pro výzvu k podání návrhů v r. 2004      
a) Vodní zdroje      
b) Atmosféra      
c) Bezpečnost      
2.3.3 Oblast: Družicové telekomunikace  
2.3.3.1 Vybrané výzkumné akce pro konečný termín 2003      

a) Koncové telekomunikační systémy pro použití v dopravě 20.3.* 20.3.    

b) Koncové telekomunikační systémy pro dálkové vzdělávání a použití v telemedicíně a ve venkovských oblastech 20.3.* 20.3.    

2.3.3.2 Orientační výzkumné akce pro výzvu k podání návrhů v r. 2004      

a) Konvergence a integrace družicových telekomunikací s programem GMES      

b) Konvergence a integrace družicových telekomunikací s programem Galileo      

 
 
5. Kvalita a bezpečnost potravin 
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

 NoE IP STREP CA SSA 
5.4.1. Potravinový řetězec 

Zlepšení kvality a bezpečnost potravin pocházejících  ze zemědělských  produkčních systémů založených na nízkých vstupech a 
systémů organického  zemědělství (aktivity pokrývající celý řetězec konzument-farma)  

15.4. 15.4.    

Kvalitní rybárenské potraviny mořského i sladkovodního původu zlepšující zdraví konzumentů 15.4. 15.4.    

Produkční systémy potravin živočišného původu  prosté patogenů   15.4. 15.4.  

5.4.2. Epidemiologie chorob souvisejících s potravinami a alergie 
Jednotná celoevropská databáze informací o potravinách (složení, analytické metody) 15.4.+ 15.4.    

Vliv výživy a životního stylu na zdravé stárnutí s cílem prevence degenerativních chorob spojených se stářím (kardiovaskulární 
choroby, nesprávná výživa ve stáří) 

  15.4. 15.4.  

5.4.3. Vliv potravin na zdraví 
Aplikace funkční genomiky pro hodnocení genetické variace jednotlivců ve vztahu k výživě a zdraví 15.4.+ 15.4.    

Metabolismus lipidů a metabolický syndrom 15.4. 15.4.    

Zdravotní rizika pocházející z tepelně zpracovaných potravin a potravinářských produktů   15.4. 15.4.  

Nezávadnost (bezpečnost) potravin, hodnocení rizik a komunikační strategie (odborníci,konzumenti) 15.4. 15.4.    

5.4.4. „Sledovatelnost“ v celém produkčním řetězci 
Vývoj spolehlivých metod a systémů sledovatelnosti pro stanovení původu/podmínek výroby potravinářských výrobků 15.4. 15.4.    
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
5.4.5. Metody analýzy, detekce a kontroly 
Prevence a kontrola zoonóz a nemocí majících původ v potravinách a vodě 15.4.+ 15.4.    
Prevence, boj s nemocemi  způsobenými priony a jejich zvládnutí 15.4.+ 15.4.    

Rozvoj strategií pro kvantitativní hodnocení rizik založený na pravděpodobnostních  a profilovacích metodách a funkční 
genomice. Hodnocení rizik/příznivých účinků u nově zavedených potravin. 

  15.4. 15.4.  

5.4.6. Bezpečnější a ekologičtější produkční postupy, technologie a zdravější potraviny 
Analýza složení rostlin, metabolismus rostlin pro optimalizaci kvality konečného produktu v rostlinném potravním řetězci 15.4. 15.4.    

Zdokonalené strategie pro zajištění pohody (welfare) hospodářských zvířat s cílem zlepšit kvalitu potravin 15.4. 15.4.    

Využití nástrojů funkční genomiky pro objasnění  interakce hostitel-patogen ( u zvířat) 15.4.+ 15.4.    

Zlepšené systémy ochrany plodin založené na metodách biologické ochrany pro zajištění bezpečnějších  produkčních  systémů 
využívajících nízké vstupy 

  15.4. 15.4.  

Využití antibiotik, rezistence u zvířat, rostlin a lidí   15.4. 15.4.  

Rizika kontaminace vajec a výskyt chorob (např. respiračních) u lidí při využití  alternativních, obohacených klecových a 
výběhových systémů chovu drůbeže 

  15.4. 15.4.  

Využití simulačního modelování pro zkvalitnění způsobu založení zemědělských kultur v systémech s nízkými vstupy   15.4. 15.4.  

5.4.7. Vliv krmiv používaných při výživě zvířat na lidské zdraví 
Nové strategie pro zlepšení kvality luskovin jako potraviny i krmiva 15.4. 15.4.    

Ověření alternativ (rostlinné extrakty) k antimikrobiálním látkám  v krmivech   15.4. 15.4.  

5.4.8. Zdravotní rizika plynoucí ze životního prostředí 
Vliv chemických reziduí v potravě, vodě a prostředí na lidské zdraví a následky vystavení těmto vlivům 15.4. 15.4.    

Alergie a astma 15.4. 15.4.    

Neurotoxické efekty kontaminantů přítomných v životním prostředí   15.4. 15.4.  

Účinky komplexních chemických látek vyskytujících se v životním prostředí (potravní řetězec) na lidské zdraví   15.4. 15.4.  
 
Poznámka: „+“ označuje nástroj, jehož použití je v daném tématu preferováno 
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6. Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy 
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

Udržitelné energetické systémy NoE IP STREP CA SSA 
Výzkumné aktivity s dopadem v krátkodobém a střednědobém horizontu 

6.1.3.1.1.1. Cenově efektivní zásobování obnovitelnými zdroji energie 
Velké inovativní větrné turbíny, součásti a nástroje  18.3.    

Levné fotovoltaické moduly s integrovanými DC/AC měniči pro přímé dodávky do sítě  18.3.    

Pokrokové kombinace biomasy a odpadu s fosilními palivy   18.3.   

Inovativní větrné turbíny, součásti a nástroje   18.3.   

Nová generace PV technologií a produktů    18.3.   

Geotermální energie   18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.1.1.1, viz pracovní program    18.3. 18.3. 

6.1.3.1.1.2. Zapojování obnovitelných zdrojů energie ve velkém měřítku 
Elektřina z obnovitelných zdrojů energie    18.3. 18.3. 

Distribuovaná výroba elektřiny    18.3. 18.3. 

Systémy pro skladování elektřiny    18.3. 18.3. 

Vytápění a chlazení    18.3. 18.3. 

6.1.3.1.2.1. Ekologické budovy 
Inovativní architektura se zaměřením na nízkoenergetické budovy  18.3. 18.3.   

Integrace technologií obnovitelných zdrojů energie a efektivních technologických řešení  18.3. 18.3.   

Nízkoenergetické stavebnictví, nové materiály a technologie  18.3. 18.3.   

Nové systémy managementu  budov  18.3. 18.3.   

6.1.3.1.3.  Alternativní motorová paliva 
Integrace alternativních paliv do dopravních systémů ve velkém měřítku – zdroje, výroba, skladování, distribuce, užití, nástroje 
k monitorování a stimulaci spotřeby 

 18.3. 18.3. 18.3. 18.3. 

Sledování výzkumných aktivit nových a alternativních paliv    18.3. 18.3. 
 
Výzkumné aktivity s dopadem ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 

6.1.3.2.1 Palivové články 
Vývoj levných, konkurenceschopných vysokoteplotních palivových článků pro čisté, bezpečné a spolehlivé decentralizované 
zásobování energií, teplem/chladem a elektřinou a pro mobilní aplikace s výkonem od několika kW až do MW 

18.3. 18.3.    

Vývoj cenově konkurenceschopných polymerních palivových článků a součástí pro stacionární a mobilní užití. 18.3. 18.3.    
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
Vytváření nových znalostí v klíčových otázkách levných a udržitelných materiálů, procesů, součástí a systémů v PEM a DM 
palivových článcích 

18.3. 18.3.    

Vývoj pokrokových, bezpečných a čistých palivových článků pro malé aplikace   18.3.   

Vývoj a ověření nové generace pokročilých výpočetních modelů a simulačních nástrojů pro analýzu palivových článků   18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.2.1, viz pracovní program    18.3. 18.3. 

6.1.3.2.2 Nové technologie pro přenos energie 
Identifikace, vývoj a vyhodnocení cenově výhodných technologií pro centralizovanou a decentralizovanou výrobu vodíku a jeho 
získávání z fosilních, obnovitelných a jiných zdrojů 

18.3. 18.3.    

Vyhodnocení a vývoj bezpečného a cenově výhodného média pro skladování vodíku a související infrastruktura pro stabilní a 
dopravní aplikace 

18.3. 18.3.    

Příprava vodíku jako nosiče energie v budoucích udržitelných energetických systémech 18.3. 18.3.    

Vývoj robustního a spolehlivého rámce pro posouzení bezpečnosti vodíkových technologií a aplikací a pro harmonizaci 
testovacích procedur a EU standardů 

18.3. 18.3.    

Nová řešení pro implementaci distribuovaných zdrojů energie (distributed energy resources – DER) ve velkém měřítku v Evropě 18.3. 18.3.    

Nové koncepty pro přenosové a distribuční sítě pro intenzivní realizaci DER   18.3. 18.3.    

Pokročilé systémy skladování energie z obnovitelných zdrojů 18.3. 18.3.    

Vodík – zkoumání originálních nekonvenčních způsobů potenciálně cenově výhodné produkce vodíku   18.3.   

Vodík – komponenty a systémy pro bezpečnost    18.3.   

Elektřina – přenosové systémy   18.3.   

Elektřina – inovativní technologie skladování energie pro aplikace připojené do sítě   18.3.   

Elektřina – vývoj zařízení založených na vysokoteplotních supravodičích   18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.2.2, viz pracovní program    18.3. 18.3. 

6.1.3.2.3 Technologie pro obnovitelné energie 
Výzkum, vývoj a hodnocení tenkovrstvých PV technologií s vysokým poměrem účinnost/cena 18.3. 18.3.    

Výzkum a vývoj krystalických PV modulů v ceně nižší než 1€/Wp, v čistých výrobních procesech včetně recyklačních technologií 18.3. 18.3.    

Výzkum a vývoj nové generace vysoce účinných PV jednotek s vyšším využíváním slunečního spektra 18.3. 18.3.    

Výzkum a vývoj cenově efektivních systémů výroby biopaliv z ligno-celulosové biomasy 18.3. 18.3.    
Výzkum, vývoj a optimalizace účinných, cenově efektivních technologií pro výrobu plynů bohatých na vodík při využití biomasy 
včetně zbytků a odpadů 

18.3. 18.3.    

Překonávání bariér rozvoje bioenergetických systémů 18.3. 18.3.    

Organické solární články   18.3.   

PV koncentrátory   18.3.   

Aplikace PV v budovách   18.3.   

 



 15

Téma NoE IP STREP CA  SSA 
PV systémy včetně PV elektráren s výkonem MW   18.3.   

Výzkum a vývoj technologií pro spalování biomasy se speciálním zaměřením na snižování emisí   18.3.   

Inovativní metody pro cenově efektivní výrobu biopaliv pro palivové články.   18.3.   

Energie ze zbytků biomasy a zemědělských plodin   18.3.   

Vítr   18.3.   

Oceán   18.3.   

Solární tepelná energetika s koncentrátory   18.3.   

Geotermální energie   18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.2.3, viz pracovní program    18.3. 18.3. 

6.1.3.2.4 Zachycení a odstranění CO2 
Vývoj technologií pro zachytávání CO2 před spalováním 18.3. 18.3.    

Vývoj technologií pro zachytávání CO2 po spalování  18.3. 18.3.    

Vývoj technologií pro zachytávání CO2 a geologické ukládání  18.3. 18.3.    

Chemické/nerostné ukládání CO2    18.3.   

Doprava CO2   18.3.   

CO/H2  a CO2/H2 separace při zachytávání před spalováním   18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.2.4, viz pracovní program    18.3. 18.3. 

6.1.3.2.5 Socio- ekonomické nástroje a koncepty 
Vyčíslení energetických externalit 18.3. 18.3.    

Sociální vazby související se zaváděním energetických technologií ve středně-  a dlouhodobém horizontu   18.3.   

Metody a nástroje pro zpracování dlouhodobých a velmi dlouhodobých výhledů v energetice    18.3.   

Všechny oblasti 6.1.3.2.5, viz pracovní program 
 

   18.3. 18.3. 

 
Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 
Udržitelná povrchová doprava NoE IP STREP CA SSA 
Cíl 1: Nové technologie a koncepty pro všechny typy povrchové dopravy 
Budoucí generace čistých a ekonomických motorů pro automobily 15.4. 15.4.+    

Velmi nízké emise námořních pohonů 15.4. 15.4.+    

Virtuální institut pokročilého spalování pro vývoj čistých pohonů pro silniční dopravu 15.4.+ 15.4.    

Virtuální centrum pro technologické inovace a znalostní řízení v železničním sektoru 15.4.+ 15.4.    
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
Cíl 2: Pokročilé konstrukční a výrobní technologie 
Integrované navrhování a výroba v loděnicích pro vytvoření světově konkurenceschopného výrobního prostředí 15.4. 15.4.+    

Posílení bezpečnosti a výkonnosti evropské železniční infrastruktury 15.4. 15.4.+    

Posílení interakcí mezi vozidly a infrastrukturou pro zvýšení účinnosti  evropského železničního systému  15.4. 15.4.+    

Centrum pro stavební analýzu lodí se zlepšenou bezpečností, šetrností k ŽP a pohodlím 15.4.+ 15.4.    

Cíl 3: Vyvážení a integrace různých dopravních systémů 
Koridory pro nákladní dopravu  15.4.    

Logistika ve městech   15.4. 15.4.  

Námořní navigace a informační služby  15.4.    

Koordinační platforma pro námořní dopravu    15.4.  

Inovativní pojetí vozidel pro budoucí evropský železniční systém 15.4. 15.4.+    

Cíl 4: Zvyšování bezpečnosti silniční, železniční a vodní dopravy a předcházení dopravním zácpám   
Analýza nehod a zranění  15.4.    

Bezpečnost silniční infrastruktury   15.4.   

Bezpečnost evropských silnic 15.4. 15.4.+    

Virtuální centrum excelence pro zvýšení pasivní bezpečnosti silničních vozidel 15.4.+ 15.4.    
- pro projekty typu CA a SSA jsou otevřeny další oblasti – podrobný popis viz Pracovní program 
- „+“ označuje nástroj, jehož použití je v daném tématu preferováno 

 
Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

Globální změny a ekosystémy NoE IP STREP CA SSA 
Vliv a mechanismy působení emisí skleníkových plynů a znečištění atmosféry na podnebí, úbytek ozonu  
6.3.I.1.a) Stanovení evropské bilance uhlíku 8.4. 8.4.    

6.3.I.2.a) Propojení evropského výzkumu složení atmosféry 8.4. 8.4.    

6.3.I.4.a) Integrované scénáře změn klimatu 8.4. 8.4.    

6.3.I.5.a) Interakce ozon-klima  8.4. 8.4.    

6.3.I.6.a) Strategie adaptace a zmírnění dopadů klimatických změn 8.4. 8.4.    

Koloběh vody, včetně vazeb na půdní procesy 
6.3.II.1.1.a) Zdokonalené modelování interakcí klima-voda v měřítku povodí a regionu  8.4. 8.4.    

6.3.II.1.2.a) Evropské (virtuální) centrum pro studia povodní a období sucha 8.4. 8.4.    

6.3.II.2.1.a) Stanovení ekologických dopadů globálních změn na sladkovodní tělesa, rozvoj ekologických indikátorů stavu 
ekosystému a související strategie obnovy 

8.4. 8.4.    
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
6.3.II.2.2.a) Fungování systému řeka-půda-podzemní vody 8.4. 8.4.    

6.3.II.3.1.a) Spolupráce Evropa/třetí země  v oblasti říčních povodí   8.4. 8.4.  

6.3.II.3.3.a) Technologie pro monitorování dopadů nedostatku vody a jejich zmírňování    8.4. 8.4.  

Biodiverzita a ekosystémy 
6.3.III.1.1 Ustavení sítě pro evropský dlouhodobý výzkum suchozemské a sladkovodní biodiverzity a ekosystémů  8.4.     

6.3.III.1.2 Ustavení sítě pro strukturaci a integraci evropského výzkumu mořské biodiverzity a ekosystémů  8.4.     

6.3.III.1.3 Rozvoj genotypových přístupů pro porozumění biodiverzitě a struktuře a dynamice ekosystémů  8.4. 8.4.    

6.3.III.1.4 Rozvoj cenově výhodných, spolehlivých a účinných technologií umožňujících pokrok ve zkoumání biodiverzity a 
ekosystémů  

  8.4. 8.4.  

6.3.III.2.1 Vytvoření modelů socio-ekonomických dopadů na biodiverzitu a ekosystémy    8.4. 8.4.  

6.3.III.4.1 Posouzení  rozsáhlých environmentálních rizik pro biodiverzitu a ekosystémy 8.4. 8.4.    

Desertifikace a přírodní katastrofy 
6.3.IV.1.a) Výzkum mechanismů desertifikace a kvality půdy    8.4. 8.4.  

6.3.IV.2.a) Integrovaný systém řízení pro zemětřesení a sesuvy půdy  8.4. 8.4.    

6.3.IV.2.b) Integrované systém řízení pro povodňová rizika  8.4. 8.4.    

Strategie pro udržitelné zacházení s půdou, včetně pobřežních zón, zemědělské půdy a lesů 
6.3.V.2.2.a) Rozvoj a využití integrovaného přístupu a nástrojů pro dlouhodobě udržitelný stav a produktivitu lesů  8.4. 8.4.    

Průřezové aktivity: koncepty a nástroje pro udržitelný rozvoj 
6.3.VIII.1.a) Sladění a sdílení metod a údajů v hodnocení evironmentálních a zdravotních externalit   8.4. 8.4.  

6.3.VIII.2.a) Vědecké potvrzení metodologií a nástrojů vyvinutých pro definování strategie udržitelného rozvoje   8.4. 8.4.  

6.3.VIII.2.b) Indikátory (udržitelného rozvoje)    8.4. 8.4.  

Aktivity typu European Network for Research and Global Change (ENRICH) pro posílení spolupráce s partnery v rozvojových 
zemích 

    8.4. 

Upevnění znalostí ohledně role mokřadů ve vodním cyklu      8.4. 

Evropský příspěvek k mezinárodním systémům pozorování      8.4. 

Zhodnocení výsledků předchozích výzkumů udržitelného zemědělství      8.4. 
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7. Občané a vládnutí ve znalostní společnosti 
 

Téma Datum nejbližší uzávěrky pro téma a nástroj 

 NoE IP STREP CA SSA 
Část A, Znalostní společnost a sociální soudržnost 
Zlepšit generování, distribuci a užití  znalosti a její dopad na ekonomický a sociální vývoj 
Věda a technologie ve znalostní společnosti 15.4. 15.4.    

Podpora dalšího vývoje znalostní společnosti 
Sociální trendy ve znalostní společnosti  a jejich implikace  pro kvalitu života 15.4. 15.4.    

Cesty ke znalostní společnosti 
Sociální trendy ve znalostní společnosti  a jejich důsledky  pro kvalitu život 15.4. 15.4.    
Různost cest ke znalostní společnosti  

Migrace, přistěhovalectví a multikulturnost jako výzvy pro znalostní společnosti 15.4. 15.4.    

Oblasti  odpovědnosti a nové formy vládnutí 
Víceúrovňové vládnutí,  demokracie a nové politické nástroje 15.4. 15.4.    
Problematika řešení konfliktů a obnovy míru a spravedlnosti 
Nové přístupy k bezpečnosti a role Evropy 15.4. 15.4.    

Část  B,  uvedeny jen příklady témat (podrobně viz pracovní program) 
hlubší porozumění znalostní společnosti,  indikátory znalostní společnosti, komparativní studie,  znalostní podnikání jako zdroj 
zaměstnanosti,  podpora integrace  sociálních a humanitních věd ve znalostní společnosti (viz odst.1.2 PP) 

  15.4. 15.4..  

výzvy pro vzdělání ve znalostní společnost, posílení vazeb mezi  vědou a vzděláváním, hromadění soci-ekonomických rizik, 
zejména lepší porozumění „údělu  mezigeneračních nerovností“,  nejistoty plynoucí ze změn na úrovni osobní, rodiny,  
společnosti,  na pracovním trhu,... role médií viz odst 2.2. PP 

  
15.4. 15.4. 

 

porozumění historickému vývoji  socio-ekonomických  vývojových modelů,  komparativní  studie (Evropa, USA), současné tlaky 
působící konvergenci k jedinému soci-ekonomickému modelu  pro Evropu,  analýza postojů občanů, občanské hodnoty, 
Evropská znalostní společnost a téma trvale udržitelného vývoje, Iniciativa „Znalost pro lidstvo“ (integrovaný přístup 
zahrnující  sociální a humanitní vědy a vědy kognitivní a nanotechnologie,  biotechnologie,  informační technologie 
viz odst 3.2.PP 

.  

15.4. 15.4. 

 

Identifikace a analýza klíčových  faktorů,  příležitostí a problémů  sociální,  politické a ekonomické  transformace 
v kandidátských zemích viz odst. 4.2. PP 

  15.4. 15.4.  

Aspekty sociální odpovědnosti podniků (corporate social responsibility, CSR) 
(viz odst 5.2.PP) 

  15.4. 15.4.  

Lidská práva a jejich porušování, vztahy mezi politickými, sociálními a ekonomickými právy, dopady europeizace a 
globalizace, porozumění násilným konfliktům, metody včasného varování ( viz odst 6.2. PP) 

  15.4. 15.4.  

 Výzkum podmínek a faktorů ovlivňujících aktivní účast občanů, vývoj evropské veřejné sféry, úloha médií  (viz odst 7.2.)   15.4. 15.4.  
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Téma NoE IP STREP CA  SSA 
Část C, Znalostní společnost a sociální soudržnost 

Zlepšit generování, distribuci a užití  znalosti a její dopad na ekonomický a sociální vývoj 
Porozumění znalosti 10.12 10.12.    
Dynamika znalosti a ekonomický a  společenský vývoj v Evropě a v jejích regionech 10.12. 10.12.    

Sociální soudržnost ve znalostní společnosti 10.12. 10.12.    
Změny v práci ve znalostní společnosti 10.12. 10.12.    

Podpora znalostní společnosti prostřednictvím  celoživotního vzdělávání 10.12. 10.12.    
„Prohlubování rozšiřování Evropské unie“: poučení z minulosti a výhled  do budoucnosti 10.12. 10.12.    

Globální vládnutí, regulační  rámce a role Evropské Unie 10.12. 10.12.    
Veřejný zájem: jeho pojetí,  regulace a implementace 10.12. 10.12.    

O evropském smluvním právu 10.12. 10.12.    
Evropské občanství a vícenásobná identita 10.12. 10.12.    

Kulturní dialog a  evropská společnost 10.12. 10.12.    
Nové perspektivy historie Evropy 10.12. 10.12.    

 


