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Projektový hramonogram:  TIRVMZV702 - Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace 

 

Datum zahájení řešení  projektu:   

Aktuální projektový měsíc:  

 

Etapový kvartál / 
popis 
předpokladu 
stavu výsledků  

 Vsouhrn - Scénáře vývoje 
evropské integrace na 
základě zadaných 
parametrů a rizika a 
příležitosti z hlediska ČR I. 

 Vsouhrn - Aktualizace 
scénáře vývoje evropské 
integrace na základě 
zadaných parametrů a 
rizika a příležitosti z 
hlediska ČR (II.) 

 O - Policy papers a 
konzultace (17+17) - podle 
zadané specifikace (7+7) a 
dle akt. potřeby (10+10)) 

Datum 
kontrolního/monitorovacího 
dne 

 1   Scénář analýz k vývoji 
evropské integrace na 
základě zadaných parametrů, 
identifikace rizik a 
příležitostí z hlediska ČR, 
odborná rešerše a zpráva o 
zajištění relevantních zdrojů.  

       

 2   Průběžná zpráva s výsledky 
analýz a scénářem 
kvalitativního výzkumu,  
dohodnuté množství policy 
papers, jejichž obsah bude 
zadán operativně dle 

    Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  
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aktuální situace. Podklady 
pro konzultace.  

 3   Pracovní verze 1. souhrnné 
zprávy včetně návrhu 
scénářů vývoje evropské 
integrace na základě 
zadaných parametrů a 
identifikace rizik a 
příležitostí z hlediska ČR v 
požadovaných časových 
horizontech a návrhy 
doporučení, podklady pro 
konzultace a policy papers 
dle operativního zadání  

    Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  

 

 4   I. Souhrnná zpráva s návrhy 
scénáře k vývoji evropské 
integrace na základě 
zadaných parametrů 
identifikace rizik a 
příležitostí z hlediska ČR v 
požadovaných časových 
horizontech, podklady pro 
konzultace a policy papers 
dle operativního zadání  

    Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  

 

 5      Aktualizovaný scénář pro 2. 
kolo analýz k vývoji evropské 
integrace na základě 
zadaných parametrů 

 Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  
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identifikace rizik a 
příležitostí z hlediska ČR dle 
skutečného vývoje evropské 
integrace, odborná rešerše, 
zpráva o zajištění 
relevantních dokumentů.  

 6      Průběžná zpráva s výsledky 
analýz a scénářem 
kvalitativního výzkumu, 
podklady pro konzultace a 
požadované množství policy 
papers, jejichž obsah bude 
zadán operativně dle 
aktuální situace  

 Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  

 

 7      Pracovní verze 2. souhrnné 
zprávy včetně návrhu 
scénářů vývoje v 
požadovaných časových 
horizontech a návrhu 
doporučení, zhodnocení rizik 
a příležitostí z hlediska ČR,  
podklady pro konzultace a 
požadované množství policy 
papers dle operativního 
zadání  

 Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
operativního zadání.  

 

 8      II. Souhrnná výzkumná 
zpráva, scénáře vývoje 
evropské integrace v 

 Podklady pro konzultace a 
policy papers v 
požadovaném množství dle 
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krátkodobém, střednědobém 
a dlouhodobém časovém 
horizontu, návrhu 
doporučení, zhodnocení rizik 
a posouzení příležitostí z 
hlediska ČR, podklady pro 
konzultace a policy papers, 
zajištění diseminace 
výsledků projektu 
uživatelům, ukončení 
projektu  

operativního zadání.  

 


