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Výzvy Evropské komise 

Pilot Project „Platform(s) for 
cultural content innovation“ 

Cílem výzvy je podpořit zavádění 
inovací do audiovizuálního průmyslu a 

propojovat kreativní průmysl napříč 
zeměmi EU. 

Termín pro podání přihlášky je 20. září 
2019.  

Více zde: Cultural content innovation 

 Stakeholder Cybersecurity 

Certification Group  

Dne 23. července spustila Komise 
výzvu v rámci nového aktu o 

kyberbezpečnosti (Cybersecurity 
Act). Nová expertní skupina bude 

poradním orgánem Komise a 
Evropské agentury pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), zejména 

v oblasti certifikace a standardizace. 

Více zde: Cybersecurity group 

EuroHPC Joint Undertaking 

Research and innovation calls 

Série výzev v hodnotě až 190 mil EUR 
byla vypsána v rámci sdíleného 
projektu EuroHPC. Výzvy mají 

podpořit budování kapacit vysoce 
výkonné výpočetní techniky, vznik 

kompetenčních center HPC či 
financovat spolupráci HPC center 

s malými a středními podniky.  

Více o výzvách zde: EuroHPC 

Česko v digitální Evropě 

Druhé číslo newsletteru Úřadu vlády s novinkami o evropské digitální agendě přináší přehled aktuálních výzev 

Evropské komise, zářijové termíny plánovaných akcí pod záštitou finského předsednictví v Radě EU a odkazy 

na veřejné konzultace. Můžete se například zapojit do výzkumu Evropské sítě start-upů nebo můžete vyjádřit 

názor k připravovaným prioritám programu Digitální Evropa. 

Oddělení koordinace digitální agendy 

EUROPEAN STARTUP SURVEY  

Síť evropských start-upů „European 
Startup Network“ zahájila pravidelné 
monitorování stavu a počtu startupů 
v  EU. Stručný dotazník zjišťuje obecné 
informace, údaje o růstu, oblastech 

podnikání a mimo jiné i překážky pro další rozvoj. Výstupy 
šetření budou předány Evropské komisi a budou využity 
při přípravě výzev a finančních nástrojů podporujících 
evropské podniky. Vyplnit dotazník je možné zde.  

 

Chcete dát zpětnou vazbu k iniciativám EU? 

Digitalizace, zpřístupnění a uchování kulturního 
dědictví 

V termínu od 29. července 2019 do 26. srpna 2019 je 
možné poskytnout zpětnou vazbu Evropské komisi 
k nástrojům digitalizace kulturního dědictví, jeho 
zpřístupnění online a následného využití v rámci 
kulturních a vzdělávacích projektů. Cílem konzultace je 
zjistit, zdali doporučení Komise k digitalizaci a 
zpřístupnění kulturního materiálu z roku 2011 vyžaduje 
aktualizaci. Více o hodnocení naleznete v odkazu zde. 

Věda a výzkum – investiční partnerství v klíčových 
technologiích 

Do 27. srpna 2019 je otevřena veřejná konzultace 
navrhovaných mechanismů soukromých investic do 
výzkumu klíčových digitálních technologií v rámci 
investičního programu Horizont Evropa 2021-2027. EK 
navrhuje tři možné scénáře zapojení soukromého sektoru 
do financování inovativních projektů. Více zde.  

Věda a výzkum – HPC ekosystém 

Nastavená partnerství v rámci sdílené iniciativy EuroHPC, 
sdružující přední evropská výzkumná střediska v oblasti 
vysoce výkonné výpočetní techniky jsou předmětem další 
veřejné konzultace Evropské komise. Konzultace bude 
uzavřena 27. srpna 2019. Více o konzultaci zde. 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-stakeholder-cybersecurity-certification-group
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurohpc-joint-undertaking-launches-first-research-and-innovation-calls
https://s.europeanstartupnetwork.eu/s/startupmonitor
http://intranet.vlada.cz/intranet/rs.nsf/doc/KZOA-9WJGN6https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3806289_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972282_en
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Plánované akce 

Creation, Innovation and Promotion 

( Competitiveness of European audiovisual industry) 

10. - 11. září 2019 

Pod záštitou finského předsednictví v Radě EU se v září uskuteční hned dvě konference zaměřené 
na digitální agendu. Ve dnech 10. – 11. září pořádá finské ministerstvo školství dvoudenní 
konferenci zaměřenou na posílení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu. 
Více o akci naleznete zde.  

My Data 2019 (Rebuilding trust for human –centered data economy) 

25. - 27. září 2019 

Druhou akcí je třídenní setkání expertů na správu osobních dat ve finských Helsinkách. Již čtvrtý 
ročník konference „MyData“ se letos zaměří na téma ochrany osobních dat uživatelů a tzv. „human 
–centred“ přístup k jejich správě. Více o registraci a programu zde. 
 

Research priorities for the Next Generation of Internet of Things 

     (workshop)  16. října 2019 

V polovině října pořádá Evropská komise workshop na téma 
Internet věcí nové generace (NGIoT). Cílem workshopu je 
zmapovat aktuální trendy ve vývoji technologií Internetu věcí a 
identifikovat úspěšné existující projekty, které by mohly své 
výsledky prezentovat s ostatními.  Akce je určena pro zástupce 
akademické sféry, průmyslu, softwarové vývojáře a start-upy. 
Více o workshopu zde.   

 

 

Veřejná konzultace k prioritám programu Digitální Evropa v letech 2021-2022 

Minulý týden zahájila Evropská komise 

veřejnou konzultaci k prioritám 

programu Digitální Evropa (Digital 

Europe Programme). Cílem programu je 

podpořit celkovou částkou až 9,2 mld. 

EUR specifické oblasti, ve kterých budou 

realizovány projekty zaměřené na 

digitalizaci malých a středních podniků i 

veřejné správy. Program bude řízen přes 

pracovní programy a  částečně 

realizován prostřednictvím sítě center 

pro digitální inovace (tzv. Digital 

Innovation Hubs). Právě návrh prvního pracovního programu pro období 2021-2022 je předmětem 

veřejné konzultace.  Výstupy z konzultace výrazně ovlivní podobu konkrétních výzev Komise i objem 

alokovaných finančních částek na jednotlivé oblasti. Svůj názor můžete sdělit do 25. října 2019 

prostřednictvím odkazu: DEP public consultation, kde zároveň naleznete i zmiňovaný draft prvního 

pracovního programu. 
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