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Příloha č. 3 - Podíl smluvních stran na plnění závazných výstupů a výsledků projektu
Annex No. 3 - The Share of contracting parties in fulfilling the mandatory Project outcomes and results

Výsledky a výstupy / Indikátor / Kód
Jiný výsledek, který se nepromítá do Indikátorů:
V rámci řešení projektu dojde k rozvoji a prohloubení spolupráce se zástupci
aplikační sféry, zejména s těmi, kteří se nalézají v procesu zavádění principů
Průmyslu 4.0.

Results and outputs / Indicator / Code

Cílová
hodnota /
Target value

Podíl na plnění/ Share in fulfilling
CIIRC

DFKI

SIDAT

CERTICON

Another result that is not reflected in indicators:
As part of the project implementation, the cooperation with the
representatives of the application sphere will be developed and deepened,
especially with those who are in the process of implementing the principles of
Industry 4.0.

Výstup:
stáže studentů u subjektů z aplikační sféry
návštěvy u subjektů z aplikační sféry
Vazba na cíle 1.2 a 1.4, podporovaná aktivita B

Output:
student internships at the institutions from the application sphere
visits to subjects from the application sphere
Link to objectives 1.2 and 1.4; supported key activity B

Jiný výsledek, který se nepromítá do Indikátoru:
Výstup: podané společně zpracované mezinárodní projektové žádosti v období
realizace projektu
Vazba na cíle 5.1, 5.2, 5.3; podporovaná klíčová aktivita G

Another result that is not reflected in the indicator:
Output: submission of jointly processed international project applications
during the project implementation period
Link to objectives 5.1, 5.2, 5.3; supported key activity G

Indikátor: 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené
podpořenými subjekty
Vazba na výzkumné cíle WP1, WP2, WP3 v rámci kap. 5 Studie proveditelnosti

Indicator: 2 02 11 Professional publications (selected types of documents)
created by supported entities
Link to the research objectives WP1, WP2, WP3 within Chap. 5 Feasibility study

Indikátor: 2 02 13 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve
spoluautorství výzkumných organizací a podniků
Vazba na výzkumné cíle WP1, WP2, WP3 v rámci kap. 5 Studie proveditelnosti

Indicator: 2 02 13 Professional publications (selected types of documents) coauthored by research organisations and enterprises
Link to the research objectives WP1, WP2, WP3 within Chap. 5 Feasibility study

Indikátor: 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se
zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty
Vazba na výzkumné cíle WP1, WP2, WP3 v rámci kap. 5 Studie proveditelnosti

Indicator: 2 02 16 Professional publications (selected types of documents) with
foreign co-authors created by supported entities
Link to the research objectives WP1, WP2, WP3 within Chap. 5 Feasibility study

Indikátor: CO25 / 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v
modernizovaných výzkumných infrastrukturách
Vazba na výzkumné cíle WP1, WP2, WP3 v rámci kap. 5 Studie proveditelnosti

Indicator: CO25 / 2 05 00 Number of researchers working in modernised
research infrastructures
Link to the research objectives WP1, WP2, WP3 within the Chap. 5 Feasibility
study
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