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Priority – národní strategie
SRN/Rakousko/Francie/Holandsko/Rumunsko/Velká Británie
SRN

Rakousko

Francie

1. bezpečnostní
výzkum orientovaný
na scénáře

1. ochrana
kritické
infrastruktury

Terorismus a
radikalismus

Detekce, lokalizace, určování
polohy, komunikace, sledování a
identifikace systémů, technik a
zařízení

Ochrana a záchrana
osob

Veřejné
orgány a
bezpečnost
Energie

Situační
připravenost,
prevence
(kriminality) a
sledování
(lidé/zboží)
Ochrana
infrastruktury

Průzkum hrozeb a
rizik a analýzy

Technologický rozvoj pro boj
s bioterorismem a CBRN agresí

Ochrana sítí proti
hrozbám (voda,
potraviny, systém
zakotvený
v dopravě)
Chování první
reagující osoby,
ochrana a
vybavení
Neutralizace a
obnovení

„Malé“ kriminální
činy a
protispolečenské
chování

Situační informovanost
(připravenost), průzkum a sledovací
techniky (včetně IMINT)

Bezpečnost
síťových systémů
(řetězců)

Systémy a technologie pro ochranu
proti teroristickým akcím

Posílení krizové
kontroly

Použití globální (vesmírné)
infrastruktury (komunikace,
určování polohy, pozorování)
v bezpečnostních a obranných
aplikacích

Ochrana dopravní
infrastruktury

Ochrana proti
selhání zásobování
infrastruktur

Doprava

Bezpečnost
zásobovacích řetězů

Vody a zdraví

Holandsko

1

Rumunsko

Velká
Británie
Terorismus
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2. smíšené
technologické sítě

Integrované
systémy

Rozvoj inovačních
technologických
systémů
používajících nových
technologií

Vybavení a
pomůcky

Zvažování
komplexního
inovačního řetězce a
jejich aplikace

Integrovaná ochrana
systémů pro
záchranné a
bezpečnostní služby
Multi.- senzorový
systém pro CBRNE
rizika

Vzorový průzkum

2

Techniky a technologie pro
pozemní, námořní a vzdušné
hranice
Sensory, systémy, zařízení a
techniky pro generování lokálních
krizových faktorů, detekce,
identifikace a neutralizace
(nebezpečné substance, chemické
a biologické činitelé, miny, výzbroj,
výbušniny, vozidla a improvizovaná
výbušná zařízení
Metody, systémy a technologie
poskytující bezpečnost
managementu, dat a datových sítí
(systém distribuce, GRID, dolování
dat, lokální sítě, techniky prokázání
pravosti, šifrování
Podpůrné techniky pro akce a
opatření v boji proti hrozbám
narušující bezpečnost,
organizované kriminalitě a
ilegálnímu obchodování
Rozvoj interoperabilních
technologií, systémů a obranných
technik, v souladu s operačními
požadavky národní bezpečnosti a
systému obranných struktur
Systémy a zařízení pro zvýšení
bezpečí a individuální záchrany,
včetně diagnostikování a zacházení
s prostředky
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Biometrika

Systémy poskytující efektivní
management v krizových situacích
a zásahu v případě katastrof,
systémy detekce, varování a
výstrahy
Ochrana fyzické a informační
infrastruktury
Systémy, techniky a metody pro
obnovení v případě krize,
integrovaný, stálé a mobilní
bezpečnostní systémy , pro
strategicky důležité cíle (průmyslové
jednotky, letiště, vojenské jednotky,
rezervoáry nafty a potrubí, atd.
Podpora rozvoje bezpečnosti
v kultuře a opatření proti kulturním a
sociálně teroristickým akcím
Bezpečnostní strategie a politiky na
lokální, evropské a globální úrovni

Integrace
ochranných systémů
pro záchranné a
bezpečnostní služby

Multi-sensorový
systém pro CBRNE
rizika
Vzor průzkumu
(rekognice)
Biometrie

3

