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Výzvy Evropské komise 

European network of AI excellence 

centers 

Minulý týden zveřejnila Komise 
dlouho očekávanou výzvu v hodnotě 

50 mil EUR s cílem vybudovat síť 
center excelence umělé inteligence.  

Výzva byla vypsána v souladu 
s Koordinovaným plánem k AI, ve 

kterém se EU zavazuje posílit 
evropskou vědeckou základu pro 

výzkum a vývoj AI. O umístění 
jednoho z plánovaných center usiluje i 

ČR. 

Více o výzvě: AI excellence centers 

 Cinemas as Innovation Hubs for 

Local Communities 

Výzva v hodnotě 2 mil EUR má za cíl 
vytvořit inovativní kulturní centra 

v místech s nízkou kulturní a 
kinematografickou infrastrukturou. 
Klíčovou roli mají sehrát městská a 

regionální kina.   

Více zde: DIH cinema call 

2019 Connecting Europe Facility 

(CEF) - Telecom calls 

Série výzev v hodnotě až 24 mil EUR 
byla vypsána v rámci nástroje pro 

propojování Evropy (CEF). Dílčí výzvy 
se zaměřením na kybernetickou 

bezpečnost, e-justici, otevřená data a 
vytvoření platformy pro digitální 
dovednosti jsou otevřeny až do 

listopadu 2019.  

Více o výzvách zde: CEF calls 

Plánované akce 

OECD Global Blockchain Policy Forum 2019 

12. - 13. září 2019 

OECD Blockchain Policy Center organizuje v první 
polovině září již druhý ročník světového summitu 
zaměřeného na využití tzv. distributed ledger 
technologií. Více informací o akci naleznete zde. 

Digital Excellence Forum  

@ICT Proposers´ Day 2019   

19. - 20. září 2019 

Na druhou polovinu září  
je v Helsinkách plánováno 
setkání stakeholderů z ICT  
odvětví. V rámci networkingové platformy složené 
z odborníků ze státního, soukromého i akademického 
sektoru bude představen pracovní program 
komunitárního programu Horizont 2020 a na programu 
bude také diskuze k nadcházejícímu víceletému 
finančnímu rámci (programům Horizont Evropa a 
Digitální Evropa) a jeho využití pro financování aktivit 
digitální transformace.  Více informací naleznete zde. 

Česko v digitální Evropě 

Rádi bychom Vám představili nový newsletter Úřadu vlády s novinkami o evropské digitální agendě. Na dvou 

stránkách budeme průběžně informovat o aktuálně vypsaných výzvách Komise, plánovaných akcích či 

aktualitách v „digitálu“ v ČR, EU či OECD. V úvodním čísle bychom se rádi podělili také o čerstvě publikovanou 

studii mapující pozici ČR v rámci digitální Evropy z dílny Škoda Auto VŠ a TA ČR.  

 Vaše Oddělení koordinace digitální agendy 

Nová studie VŠ Škoda Auto  

Publikace „Digitální Česko v digitální 
Evropě“ vznikla v rámci výzkumného 
projektu TA ČR, realizovaného k 
využití pro Úřad vlády ČR a 

Ministerstvo vnitra ČR. Dokument představuje, jakou 
cestou by se proces digitalizace v České republice měl 
dále ubírat s ohledem na aktuální vývoj digitální politiky 
v Evropě a přikládá souhrnný seznam konkrétních kroků. 
Tematicky se dokument zabývá e-governmentem, 
digitálními dovednostmi, podporou start-upů a 
kybernetickou bezpečností. Celá publikace je dostupná ke 
stažení zde. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-eu50-million-bring-world-class-researchers-together
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
http://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Digitalni_Cesko_FINAL-ONLINE-VERSION.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Digitalni_Cesko_FINAL-ONLINE-VERSION.pdf
https://www.digitalnicesko.cz/nova-publikace-digitalni-cesko-v-digitalni-evrope/
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Aktuálně z ČR 

Na MPO se dne 26. 6. 2019 uskutečnil seminář 

zaměřený na centra pro digitální inovace (Digital 

Innovation Hubs). Akce se konala v rámci série 

informačních seminářů pilíře Digitální 

ekonomika a společnost (Digitální Česko). 

Úvodem představil náměstek MPO Petr Očko 

koncept „evropských Digital Innovation Hubs“ a 

způsob, jakým bude uchopen v ČR. V rámci 

semináře prezentovaly své aktivity již existující 

inovační centra. Více o akci a prezentace ke 

stažení zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISC: Digital Innovation and Scale-up Initiative 

Iniciativa na podporu inovací v regionu střední a východní Evropy  

V rumunské Bukurešti byla 14. června při příležitosti „Digital Assembly 2019“ spuštěna iniciativa „Digital 

Innovation and Scale-up“, ve zkratce DISC. Jedná se o iniciativu, která reaguje na nedostatečné 

investice do inovací, výzkumu a vývoje ve střední a východní Evropě (SVE). DISC má ve spolupráci s EK, 

EIB, EIF EBDR a Světovou Bankou vytvořit investiční program na podporu inovačního prostředí ve 

státech SVE. Iniciativa souvisí s budováním kapacit v rámci programu Digitální Evropa, avšak není 

zaměřena výhradně na členské státy.  

DISC bude zaměřen na projekty přímé podpory digitálních inovací a start-upů v zemích SVE, podpory 

investičního prostředí (match-making, rozšiřování investičního portfolia), technické podpory státní 

správy při vytváření projektů a iniciativ zaměření na inovace a podpory digitální transformace a 

zvyšování digitálních dovedností. 

Aktuálně z EU 

Budoucnost přenosu informací je v kvantové 

komunikační síti (Quantum communication 

infrastructure). Devět států se zavázalo podpisem 

deklarace k budování bezpečnější a rychlejší sítě 

pro přenos citlivých dat a informací pomocí 

kvantových technologií. Deklarace byla podepsána 

13. června na „Digital Assembly“ v Bukurešti sedmi 

státy, začátkem července se k iniciativě připojilo 

Maďarsko a Portugalsko. Více zde. 

 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/technologicky-zazrak--na-mpo-se-debatovalo-o-vyuziti-center-pro-digitalni-inovace--247179/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-digital-innovation-and-scale-initiative-disc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/portugal-signs-eu-quantum-communication-infrastructure-initiative

