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komunitárních programů
v oblasti informační společnosti

Nabídka účasti
v projektech
CIP ICP-PSP
Ministerstvo vnitra jako Národní kontaktní bod pro program CIP ICT-PSP
zveřejňuje výběr nabídek na účast
v konsorciích v rámci 4. výzvy CIP ICTPSP.
Water Board v Nikósii (WBN), Kypr,
hledá partnery pro projekt předkládaný
v rámci cíle 1.2 „Využití ICT pro racionální hospodaření s vodou“. Kyperský
partner plánuje založit tématickou síť
a fórum s nejméně deseti účastníky
z několika evropských zemí. Partnery
projektu mohou být vodohospodářské
společnosti, orgány veřejné správy či
ICT společnosti. Partneři by již měly
mít zkušenosti v oblasti vodního hospodaření a modernizaci stávajících
metod a infrastruktury vodohospodářských sítí pomocí ICT nástrojů.
Culminatum Innovation, Finsko, hledá partnery pro projekt předkládaný
v rámci cíle 4.1 „Otevřené inovace pro
budoucí služby po internetu v inteligentních městech“. Partnery projektu
mohou být developerské firmy, členové tzv. Living Labs, městské správy,
MSP a další, pokud budou vyhovovat
cílům projektu. Partneři by již měly
mít zkušenosti v oblasti inteligentních
měst (Smart Cities)
SENER Ingeniería y Sistemas S.A.,
Španělsko, hledá partnery pro projekt
předkládaný v rámci cíle 1.3 „Energeticky efektivní systémy pro řízení dopravy“. U partnerů jsou předpokládány zkušenosti v jedné z následujících
oblastí: senzory, solární panely, vysokokapacitní akumulátory, venkovní digitální obrazovky na bázi LED, parkovací systémy apod.
Kontakt
na
jednotlivá
konsorcia je možné získat na adrese
denis.gibadulin@mvcr.cz. Další konsorcia hledající partnery do 4. výzvy
CIP ICT-PSP je možné najít na stránkách Ideal-ist.

číslo 1
květen 2010

Češi v akci
Ministerstvo vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář „Češi
v akci“ pořádaný v rámci mezinárodní konference „Informační
systémy v zemědělství a lesnictví“, jehož cílem je prezentovat
úspěšné výsledky českých vědců, vývojářů a firem v oblasti geoinformačních technologií na mezinárodním poli.
Významnou část semináře bude tvořit prezentace projektů, které byly finančně podpořeny z programu CIP ICT-PSP.
Bližší informace je možné získat na webových stránkách konference.

Podpora zapojení do komunitárních
programů
Obdobně jako v loňském roce plánuje Ministerstvo vnitra finančně podpořit zapojení do komunitárních programů a to ať již
v roli projektového partnera, nebo koordinátora. V současné
době připravujeme podmínky dotačního titulu, o kterém Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Nabídka pracovních míst ISA
Oddělení ISA (01) Generálního ředitelství pro informatiku (DG
DIGIT) Evropské komise hledá vhodné kandidáty na 2 pozice
vyslaných národních odborníků (seconded national expert),
kteří budou pomáhat oddělení v dalším rozvoji a provádění pracovního programu Interoperability Solutions for European Public
Administrations (ISA).
Vítáni jsou odborníci s patřičnými vědomostmi a se zkušenostmi
ve:

•
•
•

využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) pro
vznik veřejných služeb,
řešení otázek interoperability při vzniku přeshra
ničních a/nebo nadresortních veřejných služeb,
řízení smluvních vztahů a projektů ve veřejném
sektoru.

Další informace o nabízených pozicích je možné získat na stránkách Evropské komise. Termín pro zaslání přihlášek do výběrového řízení Komise je stanoven na 16. června 2010. Zájemci
o tyto pozice mohou pro další informace kontaktovat rovněž Ministerstvo vnitra (josef.hruska@mvcr.cz).

Nezapomeňte na důležité termíny
Uzávěrka výzvy Safer Internet
Uzávěrka 4. výzvy CIP ICT-PSP:

27. 5. 2010
1. 6. 2010
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