Novinky v oblasti vyzkumu a vyvoje v kyberneticke bezpecnosti
Verejna podpora
Poslední vyzva pracovního programu CEF
Telecom otevrena
Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na
poskytování finanční pomoci Unie na
transevropské sítě k podpoře projektů v
odvětvích dopravních, telekomunikačních a
energetických infrastruktur.
Do výzvy TC-2020-2 – Cybersecurity, která si
klade za cíl posílit spolupráci v oblastech
zvládání
kybernetických
bezpečnostních
incidentů,
certifikace
kyberbezpečnosti,
budování společných kapacit či podpořit
zavádění
bezpečnostních
opatření
u
provozovatelů základních služeb, bude možné
předkládat návrhy prostřednictvím webového
formuláře, a to v období od 30. 6. do 5. 11. 2020.
Alokace výzvy je 10,5 milionů €.
Více informací naleznete zde.

Program Narodní centra kompetence –
novy termín vyhlasení 2. verejne souteze
Technologická agentura ČR informuje o novém
termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu
na
podporu
aplikovaného
výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací Národní
centra kompetence, jejíž vyhlášení se předběžně
plánuje dne 16. 12. 2020.
Předběžné parametry 2. veřejné soutěže
Programu NCK naleznete zde.

Vyhlasení pate verejna souteze programu
ETA
Technologická agentura České republiky
připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na
podporu aplikovaného společenskovědního a
humanitního
výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovací ÉTA.
Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu
společenských věd, humanitních věd a umění,
aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21.
století v reakci na sociální, ekonomické,
globalizační, kulturní nebo technologické
proměny.
Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 2. 10.
2020.
Předběžné parametry 5. veřejné soutěže
Programu ÉTA naleznete zde.

Akce
European Research and Innovation Days
2020 – online
Každoroční mezinárodní konference Evropské
komise European Research and Innovation Days
2020 se v tomto roce vzhledem ke covid-19
opatřením uskuteční pouze ve virtuálním,
nicméně interaktivním režimu, ve dnech 22. 24. 10. 2020.
Více informací o registraci a aktuality k
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programu naleznete zde.

Zajímavosti
Vysledky vyzev Evropskeho obranneho
fondu
Evropská Komise vyhlásila 16 celoevropských
obranně-průmyslových projektů a tři projekty v
oblasti průlomových technologií, které získají
financování ve výši 205 milionů €
prostřednictvím dvou přechodných programů
Evropského obranného fondu: Přípravné akce v
oblasti obranného výzkumu a vývoje (PADR) a
Evropského programu rozvoje obranného
průmyslu (EDIDP).
Mezi úspěšné příjemce patří také zájmové
sdružení právnických osob CESNET, které se
účastní projektu PADR s názvem „PRIVacy and
homomorphIc
encryption for
artificiaL
intelligence“ (PADR-PRIVILEGE), zaměřeného na
vývoj AI technologií pro šifrování důvěrných
vojenských údajů.
Více informací o fondu a projektech naleznete
zde.
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