
 

AKTUÁLNÍ VÝZVY – KLASTRY EUREKA 
 

Přehled klastrů dle oblastí: 
 
1. OBLAST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
 

 CATRENE (2008 – 2016) – navazuje na úspěšný projekt v mikroelektronice MEDEA+. Projekt 
je zaměřen na oblasti ICT. Cílem je dodávat nano-/ mikroelektronická řešení, která reagují na 
potřeby společnosti, podporují hospodářskou prosperitu v Evropě a posilují 
konkurenceschopnost.  

 
Více informací: http://www.eurekanetwork.org/content/catrene; http://www.catrene.org/ 
 
PRŮBĚŽNÉ VÝZVY PRO ROK 2015 PRO NEVYŽÁDANÉ PROJEKTY: http://www.catrene.org/ 
28. 10. 2015; 30. 11. 2015; 17. 12. 2015 

 
 

 EURIPIDES (2013 – 2020) – zaměřen na elektroniku a mikroelektronický průmysl. Program 
podporuje „Inteligentní mikrosystémy“ a technologické procesy pro jejich výrobu. EURIPIDES 
se primárně zaměřuje na vývoj nových produktů založených na miniaturizaci, autonomii, 
spolehlivosti, vysoké rychlosti při nízké energetické náročnosti, využití mikrotechnologií a 
nanotechnologií. Projekt navazuje na dříve realizované klastrové projekty EURISMUS a 
PIDEA+.  

 
Více informací: http://www.eurekanetwork.org/content/euripides%C2%B2; 
http://www.euripides-eureka.eu/  
 
AKTUÁLNÍ VÝZVA: http://www.euripides-eureka.eu/calls/call-request-form  
DEADLINE PRO PODÁNÍ OSNOVY PROJEKTU: 25. 9. 2015 
DEADLINE PRO PODÁNÍ ÚPLNÉHO NÁVRHU PROJEKTU: 24. 11. 2015 

 
 

 ITEA3 (2014 – 2022) – je strategickým celoevropským programem podporujícím prvotní 
výzkum a vývoj v oblasti software. Program aktuálně vyzdvihuje roli inovací v oblasti softwaru 
jako při vytváření nových příležitostí pro vzdělané zaměstnance a rozvoj průmyslu v Evropě.  

 
AKTUÁLNÍ VÝZVA: https://itea3.org/call-process.html  
DEADLINE PRO PODÁNÍ PROJEKTU: 30. 10. 2015 do 17.00 hod. CET (výzva otevřena od 22. 9. 
2015) 

 
 
2. OBLAST TELEKOMUNIKACÍ 
 

 CELTIC-Plus (2011 – 2019) – podporuje projekty výzkumu a vývoje zaměřené na 
telekomunikační systémy, aplikace a služby hledající celkový systémový přístup. ¨ 

 
AKTUÁLNÍ VÝZVA: http://www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Celtic-Plus-Autumn-Call-
2015-Flyer.pdf  
DEADLINE PRO PODÁNÍ PROJEKTU: 15. 10. 2015 
AKCEPTACE NÁVRHŮ: LISTOPAD 2015 
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Kontaktní údaje: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
 
Centrum podpory inovací   Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji 
tel.: +420 597 329 019, e-mail: info@vsb.cz                                               tel.: +420 597 329 142, e-mail: rko-msk@vsb.cz 
web: cpi.vsb.cz                                                                                 web: http://cpi.vsb.cz/cpp/mezinarodni-spoluprace/ 

 
3. OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 

 ACQUEAU (2010 – 2015) – působí v oblasti životního prostředí. Je věnovaná vodním zdrojům, 
souvisejícím technologiím a inovacím. Jejím cílem je podpořit vývoj nových technologií a 
služeb poskytujících doplněk k technologické platformě zaměřené na dodávky vody a 
kanalizaci.  

 
AKTUÁLNÍ VÝZVA: http://www.acqueau.eu/how-to-apply/  
DEADLINE PRO PODÁNÍ OSNOVY PROJEKTU: 15. 10. 2015 do 17.00 hod. CET 
DEADLINE PRO PODÁNÍ ÚPLNÉHO NÁVRHU PROJEKTU: 27. 11. 2015 do 17.00 hod. CET 

 
 
4. OBLAST ENERGETICKÝCH ZROJŮ 
 

 EUROGIA 2020 (2013 - 2020) klastr programu EUREKA pro nízkouhlíkové energetické 
technologie, zveřejňuje na svých webových stránkách informace o společnostech, které 
hledají partnery do projektů v oblasti celého energetického mixu. Program je založen na 
„bottom-up“ přístupu (zdola nahoru), což v praxi znamená, že všechny inovativní návrhy 
projektů, které sníží uhlíkovou stopu, se mohou kvalifikovat pro značku kvality EUROGIA 
2020. 

 
Více informací: http://www.eurogia.com/; http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020 
AKTUÁLNÍ VÝZVA: http://www.eurogia.com/  
DEADLINE PRO PODÁNÍ PROJEKTU: 23. 11. 2015  

 
 
 
 
V případě dotazů kontaktujte: 
Ing. Kateřina Kantorová 
Centrum projektové podpory  
katerina.kantorova@vsb.cz 
Tel: 597 329 133 
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