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Informační zpravodaj
NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA Interoperabilita železniční infrastruktury

Program Horizon 2020 – Transport Information Day 2015 - Brusel
Dne 2. 2. 2015 se zástupci Fakulty stavební VUT v Brně – doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ing. Tomáš Říha,
Dipl.-Ing. Herbert Seelmann – účastnili v Bruselu informačního dne programu Evropské komise
Horizon2020. Informační den byl uspořádán s cílem podpořit podávání projektů programu Smart,
Green and Integrated Transport.
V rámci informačního dne byly nejprve poskytnuty informace, vztahující se obecně k programu
Horizon2020. Agenturu INEA (Innovation and Networks Executive Agency) představil její výkonný
ředitel Dirk Beckers. Tato agentura nahradila agenturu TEN-T EA (Trans-European Transport Network
Executive Agency) v řízení evropských programů výzkumu, vývoje a inovací – CEF, Horizon2020 a
Program Support & Resources. V rámci programu Horizon2020 agentura INEA zajišťuje jednotné
zajištění projektů výše uvedených programů. Konkrétně u Horizon2020 se mimo jiné jedná o program
„Transport“, který zahrnuje nástroje Mobility for Growth (v současnosti je jeden projekt řešen a 60
v přípravě k podpisu smlouvy), Green Vehicles, Smart Cities & Communities a Blue Growth.

Obr. 1 Ing. Říha a Ing. Seelmann
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Další prezentace byly zaměřeny na přehled socio-ekonomických výzev, vztahujících se k rozvoji
jednotlivých módů dopravy – letecké, vodní a pozemní. Popsáno bylo zapojení společností typu SME
(Small and Medium Enterprises) a municipalit do aktuálních výzev programu. Součástí Informačního
dne byla dále sekce, zaměřená na konkrétní dotazy k jednotlivým tématům nástrojů programu.
V závěru dne se uskutečnila burza projektů, kde byly účastníky prezentovány vznikající konsorcia a
konkrétní náměty pro jednotlivé výzvy.

Obr. 2 Pracovní atmosféra informačního dne
Poskytnuté konkrétní informace, vztahující se ke zpracování přihlášky, podávání projektů a jejich
hodnocení, procesu vedoucímu k uzavření kontraktu budou využity při přípravě přihlášky projektu
pro výzvu 8.4a „Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure
innovation“ (Inteligentní síť, odolná síť a zefektivnění implementace inovací v oblasti infrastruktury)
jako realizace aktivit projektu OP VK IRICoN.
Zájemci objeví většinu přednesených prezentací a video záznam jednání na webových stránkách
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/.
Autor příspěvku: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Účast hrazena z projektu IRICON reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0176
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Dne 3. 2. 2015 se uskutečnilo úvodní setkání Odborné tematické skupiny
Programového výboru – doprava
Účast Technologické platformy v Odborné tematické skupině (OTS) delegáta ČR v Programovém
výboru programu Horizont 2020 pro dopravu významným způsobem podporuje možnosti našich
členů (univerzit, průmyslových společností a výzkumných ústavů) zapojit se do jeho projektů v období
2014 – 2020.
OTS tvoří odborné zázemí pro činnost delegáta ČR v dopravní oblasti Programového výboru Evropské
komise.
Očekávaným přínosem OTS je zajištění informovanosti relevantních aktérů a zajištění přípravy pozice
ČR, která bude reflektovat a prosazovat zájmy výzkumné komunity.
Členové OTS budou mít přístup k informacím ze zasedání Programového výboru – doprava, jejichž
charakter to umožňuje, a to prostřednictvím neveřejné části ERA-portálu. Informace jsou sdíleny za
účelem zajištění podpory činnosti delegáta a nejsou určeny k dalšímu šíření.
Od členů se očekává:
-

Úzká spolupráce s delegátem – Ing. Martin Pichl, Ph.D. – zástupce ředitele Odboru
kosmických aktivit a ITS, výzkumu a vývoje, Ministerstvo dopravy.
Aktivní přístup k zasílaným informacím a zasílání vstupů a připomínek k pozici České
republiky ve vztahu k projednávaným dokumentům v přibližné intenzitě 4x ročně.
Účast na schůzce OTS s delegátem – zpravidla 2-3x ročně k prodiskutování důležitých otázek
(např. návrh pracovního programu-nové Výzvy).
Výzvy Horizontu 2020 pro léta 2016 a 2017 budou projednány v OTS v červnu 2015 a
vyhlášeny budou Evropskou komisí ve 3. čtvrtletí 2015.

Členství v OTS je na základě jmenování MŠMT.
Členové OTS z řad naší TP jsou: Ivo Drahotský, Bohuslav Dohnal, Petr Kaván, Martin Kohout, Michal
Pavel, Otto Plášek, Miroslav Svítek, Jaroslav Vašátko, Jaromír Zelenka.

Autor příspěvku: Ing. Bohuslav Dohnal, výkonný ředitel

Anonce 17. zasedání Správní rady TP IŽI
Dne 4. března 2015 od 10,00 hod. se v zasedacím sále FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1. uskuteční
17. zasedání Správní rady technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury“ s
programem, uvedeným v pozvánce distribuované dne 11. února 2015 sekretariátem TP IŽI.
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