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Novinky v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti
VEŘEJNÁ PODPORA
Výzva CHIST-ERA Call 2020

Možnost dotací od MŠMT

Od 21. 12. 2020 do 25. 2. 2021 poběží možnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

podávání návrhů projektů do výzvy CHIST-ERA

vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí

Call 2020. Ta je zaměřena především na projekty

dotace ze státního rozpočtu České republiky na

z oblasti

a

specifický vysokoškolský výzkum na rok 2021.

komunikačních věd a technologií. Letošní výzva

Dotace jsou směřovány především na podporu

se

tématům

výzkumu prováděného doktorskými (případně

“Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel

magisterskými) studenty. V rámci programu

Interactions” a “Towards

ICT”.

bude rozdělována více než 1 miliarda CZK.

Výsledky budou poté vyhlášeny v červenci

Žádosti o dotace je třeba podat do 31. 12. 2020.

příštího roku. Možnost přihlášení a více

Více informací naleznete na webu MŠMT.

bude

informací

výzkumu

věnovat

můžeme

informačních

především

Sustainable

naleznout

na

webu

ZPRÁVY

chistera.eu.

Nový program InvestEU

Evropské centrum pro kybernetickou
bezpečnost má své centrum

Dne 7. prosince 2020 vznikl nový program
InvestEU. Z rozpočtu 26 miliard EUR tohoto
programu by mělo být téměř 7 miliard EUR
vyčleněno na výzkum, inovace a digitalizaci.
Program poběží mezi lety 2021 a 2027. Cílem
Evropské komise je, aby částka 26 miliard EUR
mobilizovala až 400 miliard EUR v investicích.
Společně s programem bude vytvořen i Invest
EU Advisory Hub, který bude poskytovat
technickou a metodickou podporu zájemcům o
program. Více informací naleznete na webu
czelo.cz.

www.nukib.cz

Jako sídlo nového Evropského centra pro
kybernetickou
Cybersecurity

bezpečnosti
Industrial,

(European

Technology

and

Research Competence Centre) byla vybrána
Bukurešť v Rumunsku. Toto centrum bude mít
za

úkol

koordinaci

v kybernetické

výzkumu

bezpečnosti

a

a

inovací

bude

také

nástrojem pro vytvoření společného fordu
investic

do

výzkumu,

technologií

a

průmyslového rozvoje. Celou zprávu naleznete
na tomto webu.
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AKCE
Akce ENISA v prosinci 2020

Vize budoucnosti evropských univerzity

V prosinci 2020 proběhnou dvě akce organizace

Evropská komise vydala dokument s názvem

ENISA. První z nich je konference zaměřená na

„Towards a 2030 Vision on the Future of

certifikace kybernetické bezpečnosti. Proběhne

Universities

online 18. 12. 2020. Druhou akcí je workshop

z předpokladu

zaměřený na diskuzi nad implementací nástrojů

prostředí v rámci EU a snaží se analyzovat

kybernetické

jakými způsoby by bylo možné nejlépe

bezpečnosti

pro

5G

sítě.

in

Europe“.
různorodosti

Zpráva

vychází

akademického

Zaměřovat se bude na organizační, technické i

podporovat

strategické otázky zavádění technologií 5G. Na

akademického prostředí. Vize dodržuje základní

obě akce je stále možno se zaregistrovat. Více

evropské hodnoty v oblasti univerzit jako je

informací a možnosti registrace naleznete na

akademické svoboda nebo důraz excelenci

webu enisa.europe.eu.

výzkumu. Dokument je ke stažení na tomto

PUBLIKACE
ENISA:

Průvodce

probíhající

transformace

webu.

bezpečnostními

opatřeními pod EECC
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a
informací (ENISA) představila novou publikaci,
která funguje jako technická příručka pro
bezpečnostní opatření pod EECC (European
Electronic Communications Code). Dokument
stanovuje 29 bezpečnostních cílů rozdělených
do 8 oblastí. Ke každému z cílů poté poskytuje
specifické opatření, která jsou vhodná k jejich
dosažení. Dokument je ke stažení na webu
enisa.europa.eu.

PETR MARTINEK; p.martinek@nukib.cz
Oddělení výzkumu a evropské spolupráce, NÚKIB

www.nukib.cz
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