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Cíl IAP podle záměru OPPI MPO ČR
Definování konkrétních aktivit, kroků a požadavků a požadavků
na implementaci:
- výzkumných témat a návrhů,
- potenciálu technologického vývoje stanoveného ve SVA (strategická
výzkumná agenda),
- praktických výstupů těchto aktivit.

Popis toho jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu
výzkum, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby
byl povzbuzen:
- jejich růst,
- zvýšení konkurenceschopnosti,
- trvale udržitelný rozvoj.

Stanovení hlavní oblasti činnosti Technologické platformy
1. Sledování požadavků nových a aktualizovaných TSI na úrovni EU a přijímání
závěrů pro TP a její členy
2. Průběžné vyhodnocování záměrů a plánů MD ČR a SŽDC, s.o. v oblasti
realizace interoperability železniční sítě ČR
3. Proces realizace současných a tvorby vize dalších Projektů
4. Zhodnocení příležitostí pro členy TP v oblasti vědy a výzkumu na národní a
zahraniční úrovni
5. s národními a evropskými organizacemi při řešení námětů a realizace Projektů
6. Sledování a vyhodnocování možnosti finančních zdrojů pro realizaci Projektů a
činnosti TP na národní a evropské úrovni
7. stavu a návrhy potřebných změn ve zkušebnictví železničního stavebnictví
8. Zhodnocení stavu a návrhy potřebných dlouhodobých změn v oblasti školství
podporujících implementaci interoperability železniční sítě
9. Vytvoření systému účasti zástupců TP v organizacích a institucích na národní a
evropské úrovni, které řídí, spolupracují a doporučují směry a obsah požadavků
interoperability transevropského železničního systému (vit tabulka)
10. Průběžné vyhodnocování a zapracování výsledků předcházejících oblastí (1-9)
do IAP a jejich využívání v činnosti TP

Aktualizovaná osnova IAP

1. Charakteristika změn prostředí a podmínek pro podporu výzkumu,
vývoje a inovací spojených s aktivitami Technologické platformy za
období po jejím vzniku
2. Aktualizovaná východiska pro činnost Technologické platformy
3. Aktivity Technologické platformy – prostředek pro dosažení jejich
cílů stanovených v Strategické výzkumné agendě a následně
upřesněných s využitím zásadních, věcně příslušných rozhodnutí
4. Připravené a postupně realizované změny směřující k dalšímu
zlepšení prostředí a vytváření podmínek pro podporu výzkumu,
vývoje a inovací pro období 2011 – 2018 jako předpoklad zajištění
udržitelnosti projektu TP (věcně i časově odlišit od informací v 1.
kapitole)
5. Harmonogram na období 2012 – 2018
6. Přílohy

Základní časový plán TP na léta 2008 - 2016

Hlavní období
Zpracování SVA
Zpracování IAP

Realizace Projektu – sk. A
Realizace Projektu – sk. B
Realizace Projektu - sk. C

Období realizace a udržitelnosti projektu
Poznámka

1 rok
2 roky

Zdroje do
2010

Vytváření zdrojů – člen. příspěvky

Dotace ,,OPPI“

3 roky

Další zdroje
národní
evropské
Zahraniční aktivity – členství
Organizační a provozní činnost
Udržitelnost projektu
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5 let
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