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Hlavním cílem projektu podpora a rozvoj informační infrastruktury rámcových
programů EU a podpora přípravy a předkládání návrhů české účasti
v rámcových programech EU.
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
KONZULTACE A PORADENSTVÍ
MONITORING
ÚČAST V EVROPSKÝCH STRUKTURÁCH
ÚČAST NA VYBRANÝCH MEZINÁRODNÍCH AKCÍCH
PODPORA MINISTERSTEV A DALŠÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
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Poskytnout obecné informace o možnostech zapojení do RP EU.
Poskytnout konkrétní informace (často důvěrného charakteru) o možnostech
zapojení do připravovaných projektů RP.
Poradit v přípravných fázích projektu s formálními požadavky.
požadavky
Poradit při běhu projektu, většinou ve finančních otázkách.
Prosadit téma do Workprogramu, lobbovat za vaše/ALV téma, případně i za
schválení projektového návrhu
návrhu.
Konzultovat, poradit a připomínkovat projektový návrh podávaný českým
subjektem.
Ad hoc konzultace k jakékoli tématice RP.
Organizace informačních akcí, pracovních workshopu a poskytnutí prostor v Praze,
zprostředkovaně i v Bruselu pokud je to v souvislosti s RP.
Zastupovat zájmy českého leteckého výzkumu
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Informace z EU
- EREA
- ASD
- IMG4
- AERO SME
- SCRATCH
- EASN
- DG Research EC
- ACARE
- .... a další
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DĚKUJI ZA POZORNOST!
Ing. Pavlína Makovská
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Tel: +420 225 115 367
e‐mail: makovska@vzlu.cz

