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Novinky v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti 

Říjen patří Festivalu bezpečného 

internetu 

NÚKIB připravuje další ročník Festivalu 

bezpečného internetu, který proběhne v říjnu, 

jenž je zároveň Evropským měsícem kybernetické 

bezpečnosti. Součástí festivalu bude řada 

vzdělávacích konferencí, kampaní i webinářů. 

Stále je možné registrovat svou akci či osvětový 

materiál, a stát se tak součástí festivalu. Veškeré 

informace jsou na stránkách www.fbifest.cz, kde 

lze již nyní nalézt řadu materiálů a aktivit 

rozdělených dle cílových skupin. 

Dům zahraniční spolupráce připravil 

webináře, jak se více zviditelnit v Bruselu 

V průběhu měsíce září připravil Dům zahraniční 

spolupráce sérii webinářů, jak se zviditelnit 

v Bruselu. Smyslem je blíže představit významné 

stakeholdery v oblasti výzkumu a vývoje, 

například asociace a sdružení vysokoškolských 

a výzkumných institucí, včetně možností zapojení 

a spolupráce. Webinářů proběhne pět, z nichž 

každý se bude zaměřovat na jiné skupiny aktérů. 

Akce se koná přes MS Teams a více informací 

včetně programu a odkazu k registraci je 

k dispozici zde. 

Brzy proběhne konference EU SecRes 

Ve dnech 12.-14. září se v Brně koná pod záštitou 

Vysokého technického učení v Brně a dalších 

vědeckých a výzkumných pracovišť European 

Conference on Security Research in Cyberspace. 

NÚKIB se bude akce aktivně účastnit. Podrobný 

program lze nalézt zde. 

Blíží se konference Cyber Con  

Ve dnech 13.-15. září proběhne pod záštitou 

NÚKIB v Brně akce Cyber Con zaměřená na témata 

týkající se kybernetické bezpečnosti, na nové 

trendy a na možnosti spolupráce. Tato akce 

navazuje na konference, které proběhly již 

v minulých letech. Všechny důležité informace 

ohledně zaměření, programu akce a praktických 

náležitostí lze najít zde. 

European Research and Innovation Days  

V dnech 28. a 29. září 2022 pořádá Evropská 

komise online European Research and Innovation 

Days, v rámci kterých budou zástupci veřejné 

správy, výzkumníci, podnikatelé i veřejnost 

diskutovat o budoucnosti výzkumu a inovací. 

Program a odkaz na registraci zde. 

Jak si vede česká věda a výzkum v rámci 

Evropy? 

Generální ředitelství pro výzkum a inovace vydalo 

Zprávu o výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v EU, 

která kombinuje makroekonomická data 

a vědecko-výzkumné indikátory a hloubkově 

analyzuje vybraná témata. Zpráva ukazuje, jak si 

jednotlivé země vedou v oblasti výzkumu 

a inovací. Příležitosti ke zlepšení lze v ČR spatřovat 

například v alokování zdrojů do výzkumu 

a inovací, podílu rychle rostoucích firem 

a zaměstnanosti lidí ve vědě a technologických 

oborech – v těchto oblastech byla ČR totiž 

hodnocena průměrně až lehce podprůměrně. 

Podrobnější zjištění jsou k přečtení zde. 

http://www.fbifest.cz/
https://www.dzs.cz/clanek/jak-se-vice-zviditelnit-v-bruselu
https://eu-secres.eu/program/
https://www.cybercon.cz/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/jak-je-na-tom-ceska-veda-podle-studie-mame-malo-patentu
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Úspěšnost ČR v programu Horizont 

Evropa 

Technologické centrum Akademie věd ČR 

zveřejnilo statistiky týkající se úspěšnosti českých 

žadatelů ve výzvách evropského rámcového 

programu Horizont Evropa. České výzkumné 

instituce se podílely na přípravě necelých 1 200 

návrhů, které byly předloženy v rámci 87 výzev. 

Navrženo k financování bylo 233 návrhů projektů, 

úspěšnost je tak 20 %. Podrobnější statistiky zde.  

Oddělení výzkumu a evropské spolupráce, NÚKIB 

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/1331/uspesnost-cr-v-programu-horizont-evropa

