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Vážení čtenáři,
ECHO uÏ vícekrát vyz˘valo ãtenáfie k diskusi o evropském v˘zkumu a v˘vo-
ji. Poslední den prázdnin ukonãil moÏnost zapojit se do evropské diskuse
formou úãasti v dotazníkové akci, kterou k „Zelené knize o budoucnosti
Evropského v˘zkumného prostoru“ uspofiádala Evropská
komise. Nehodláme zastírat, Ïe v˘zvy ECHA nebyly úspû‰-
né, a bylo by pfiekvapením, kdyby tomu v pfiípadû dotaz-
níku o Zelené knize bylo jinak. Nicménû v˘jimky z obvyk-
lého mlãení existují, a tak ECHO rádo uvefiejÀuje postoj
AV âR k Zelené knize. V této souvislosti upozorÀujeme, Ïe
se k Zelené knize se vyjádfiil i Senát. Naznaãuje to snad
konec „ãeského nezájmu o záleÏitosti celoevropského
v˘znamu“? KaÏdopádnû je nepochybnû v˘hodnûj‰í pro-
stfiedí Evropského v˘zkumného prostoru vytváfiet, neÏ
pouze setrvávat u kritiky „co to ti druzí udûlali“.
Prázdniny pfiinesly velmi v˘znamné zmûny. V závûru ãer-
vence vydala Evropská komise rozhodnutí o pfiijetí Národ-
ního strategického referenãního rámce pro âeskou republi-
ku, na jehoÏ základû se nám otevírá moÏnost získat ze strukturálních fondÛ
(SF) aÏ 752 mld. Kã v letech 2007 - 2013. Na tematick˘ operaãní program
„V˘zkum a v˘voj pro inovace“ pfiipadne z celkové uvedené ãástky SF 7,76 %,
tj. 58,4 mld. Kã, a ãástka bude dále posílena o kofinancování z národních
zdrojÛ ve v˘‰i 10,2 mld. Kã. Takov˘ pfiísun finanãních prostfiedkÛ do ãeské-
ho VaV budí aÏ obavy o stabilitu celého systému. âR nedisponuje dostateã-
n˘mi „lidsk˘mi zdroji“, které by efektivnû vyuÏívaly jak kapacit institucí
vznikl˘ch z investic SF, tak kapacit stávajících. JelikoÏ naprosto pfievaÏujícím

zdrojem rozpoãtu jsou pfiíspûvky zemí EU-15, mohlo by se zdát, Ïe staré
ãlenské státy právû vytvofiily tak velk˘ finanãní potenciál pro SF, Ïe jeho vyu-
Ïití zamûstná nové ãlenské státy natolik, Ïe opadne jejich zájem o 7. RP.

JenÏe tak to není, a proto se vracíme krátk˘m upozornûním
na smûrnice (guidlines), v nichÏ v˘bor CREST uÏ v dubnu
vyzval ke koordinovanému vyuÏití prostfiedkÛ SF a RP.
Vznikly dal‰í dvû Spoleãné technologické iniciativy (JTI) –
„âisté nebe“ (pro udrÏitelnou a ekologickou leteckou
dopravu) a „ENIAC“ (pro nanotechnologie). Jde o podniky,
jejichÏ „provozní kapitál“ budou tvofiit pfiíspûvky ze 7. RP,
dále od ãlensk˘ch státÛ a také ov‰em ze soukrom˘ch zdro-
jÛ. ECHO se vzniku tûchto dvou JTI vûnuje podrobnû. 
Nemáme-li procesy nastartované v Evropském v˘zkum-
ném prostoru (ERA) proÏívat po zpÛsobu „ERA ante por-
tas“, je zfiejmé, Ïe budeme potfiebovat jasnou národní stra-
tegii, jak v nich uspût.
Není v‰ak nyní ten pohyb ve velk˘ch stovkách miliard

v divném rozporu se starostmi na‰ich t˘mÛ, které pro svou úãast v projek-
tech RP hledají malé stovky tisíc na úhradu DPH? Mohli bychom odpovû-
dût: Byl, ale napfií‰tû snad nebude. Nepfiehlédnete-li krátké sdûlení vûnova-
né tomuto tématu, bude vám jasné, Ïe souãasná vládní reforma vefiejn˘ch
financí chce tento rozpor fie‰it. Vûfiíme téÏ, Ïe pfií‰tí ECHO pfiinese uÏ infor-
maci o novelizaci vládního nafiízení, které jasnû upraví i kofinancování
úãasti v˘zkumn˘ch t˘mÛ v 7. RP z vefiejn˘ch prostfiedkÛ âR.
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Návrh stanoviska Akademie věd ČR k Zelené knize

Akademie vûd âR (AV âR) vítá pokus Evropské komise o politickou
vizi a reflexi dosavadního postupu budování ERA, jak byla zvefiejnû-
na v dokumentu KOM(2007) 161 „ZELENÁ KNIHA - Evropsk˘
v˘zkumn˘ prostor: nové perspektivy“. Vzhledem k pomalému pokro-
ku v této oblasti a zfiejmé malé úãinnosti nûkter˘ch pfiijat˘ch opatfie-
ní je jistá sebereflexe nesmírnû potfiebná a je také neodmyslitelnû
spjata s anal˘zou úspû‰nosti a vyhodnocením jednotliv˘ch nástrojÛ.
Z tohoto pohledu je doprovodn˘ pracovní dokument SEC(2007)
412/2 uÏiteãn˘m podpÛrn˘m materiálem. Nicménû AV âR je toho
názoru, Ïe stále je‰tû nebylo provedeno zpûtné vyhodnocení projek-
tÛ v 5. RP a 6. RP a jejich dopadÛ na Lisabonskou strategii v dosta-
teãné mífie tak, aby zku‰enosti mohly b˘t vyuÏity v budoucnosti.
NejenÏe EK nezvefiejÀuje dostateãnou mûrou statistiky o projektech
rámcov˘ch programÛ a tyto údaje jsou pokládány za dÛvûrné, ale i na
mnohem obecnûj‰í úrovni chybí vyhodnocení úspû‰nosti dopadÛ
jednotliv˘ch opatfiení, které by na sebe vázalo moÏnost zmûny pfii
formulaci nov˘ch RP a pfiehodnocení priorit v jejich uplatÀování.
I kdyÏ u 7. RP do‰lo k podstatnému nav˘‰ení prostfiedkÛ, tak alokace
mezi jednotlivé specifické programy byla provedena s jasnou prefe-
rencí tradiãních prvkÛ. V podporovan˘ch aktivitách se pfiíli‰ zdÛraz-
Àuje spolupráce pro spolupráci a pomíjí se fakt, Ïe ‰piãková vûda je
silnû kompetitivní a spolupráce se v ní posuzuje pragmaticky, pfiísnû
úãelovû a je prostfiedkem, nikoliv cílem. 

Do kritérií rámcov˘ch programÛ pronikají prvky sociální nivelizace,
aplikace kohezních pfiístupÛ v evropské vûdní politice nejsou vÏdy
uplatÀovány tam, kde mohou b˘t pfiínosné a pÛsobí ve sv˘ch dopadech
kontraproduktivnû. Podpora prÛmûrnosti nemÛÏe b˘t hlavním hnacím
motorem rozvoje. Evropa by mûla více tûÏit ze své diverzity a Ïádoucí
koncentrace do center v˘zkumu by v duchu Lisabonské strategie mûla
respektovat i regionální udrÏitelnost. Politické intervence v této oblasti
by nemûly b˘t brzdou excelence, nemûly by pfiíli‰ zasahovat do urão-
vání konkrétních smûrÛ bádání, ale souãasnû musí nastavit takové pod-
mínky a vytvofiit takové prostfiedí, aby centra vûdeckého bádání byla
pokud moÏno rovnomûrnû rozmístûna ve v‰ech oblastech a regionech
EU a Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor byl budován na rovnocenném part-
nerství v‰ech zúãastnûn˘ch. Evropská unie by se v oblasti VaV mûla
soustfiedit pfiedev‰ím na témata skuteãnû evropské dimenze a uplatÀo-
vat svÛj vliv na koordinaãní aktivity s pfiím˘m dopadem na ERA s cílem
dosáhnout pozitivních zmûn vedoucích k inovaãnímu prostfiedí s vyso-
kou kreativitou v oblasti v˘zkumu.

K jednotliv˘m tûÏi‰tím dokumentu má AV âR následující pfiipomínky
a podnûty :

1 - Přiměřený tok odborně způsobilých výzkumných pracovníků

Závislost mezi mobilitou vûdeck˘ch pracovníkÛ a kvalitou jejich
vûdecké práce není nutnû pfiímá. Na obecné úrovni je tfieba zajistit,
aby se opatfiení podporující mobilitu nestala samoúãeln˘mi nástroji,
a je tfieba pfiipomenout, Ïe mobilita není cílem, ale prostfiedkem pro
v˘mûnu zku‰eností. Nástroje podporující pohyb vûdeck˘ch pracovní-

kÛ po Evropû musí b˘t také dobfie promy‰lené, aby se nestaly iniciá-
torem jednosmûrného „intraevropského braindrain“ (jih - sever,
v˘chod - západ). 
Budoucnost Evropského v˘zkumného prostoru spoãívá ve v˘razné
podpofie akcí vedoucích k profesnímu rÛstu mlad˘ch vûdeck˘ch pra-
covníkÛ. Je Ïádoucí zachovat pestrost Evropy a snaÏit se pfiedcházet
odlivu mozkÛ. Proto by se podpora v oblasti VaV mûla zamûfiit je‰tû
intenzivnûji na tuto skupinu. 

Mûly by se podstatnû roz‰ífiit finanãní alokace pro ty stávající nástroje,
které se osvûdãily. Je Ïádoucí podpofiit excelenci nástroji jako jsou gran-
ty ERC pro mladé vûdecké pracovníky a takovéto mechanismy by mûly
b˘t jistû posíleny. Na druhé stranû je nepostradatelné zaloÏit podporu
mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ na mnohem ‰ir‰í bázi a podpofiit i tako-
vé, jejichÏ excelence se dosud neprojevila ãi nebyla rozeznána. Napfií-
klad akce Marie Curie by nemûly b˘t zamûfiené pouze na elitní skupinu
budoucích vûdcÛ, ale mûly by umoÏnit jejich ‰iroké zapojení a obsaho-
vat podporu mobility na mnohem ‰ir‰í úrovni (úspû‰nost Ïá-dostí by mûla
b˘t okolo 30 – 35 %). Pfiíli‰ selektivní kritéria vedou posléze k tomu, Ïe
se úspû‰nost pohybuje kolem 5 %, a akce MC zaãínají pÛsobit kontrapro-
duktivnû. V souãasné dobû je podstatnû snadnûj‰í získat stipendium ãi
jinou formu podpory vûdeckého pobytu mimo Evropu. Nová opatfiení
a nástroje typu Fulbrightov˘ch stipendií by mûly b˘t pfiedev‰ím zacíleny
k mobilizaci a stabilizaci mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ.

Souãasn˘ stav umoÏÀuje urãit˘ stupeÀ mobility pro vûdecké pracovní-
ky, ov‰em uskuteãnûní vize „jednotného trhu práce v oblasti VaV“ brání
velká rozmanitost pracovnû právních a sociálních systémÛ. PfiiblíÏení
legislativy a sociálních systémÛ mezi jednotliv˘mi státy je oblastí, kde
je vytvofiení jednotného evropského rámce bezesporu jasnou pfiednos-
tí. Sem patfií i konkrétní opatfiení podporující pfiedev‰ím intersektorální
mobilitu, která naráÏí na mnohé bariéry, od obecn˘ch zvyklostí aÏ po
konkrétní a praktické problémy v oblasti IPR. 

Z obecného hlediska povaÏuje AV âR za velmi ne‰Èastné, Ïe dochází
k segmentaci a vyãleÀování Evropského vzdûlávacího prostoru
z Evropského v˘zkumného prostoru. Není dostateãné budovat oba pro-
story „v návaznosti“, protoÏe tvofií integrální souãásti vût‰ího celku a je
tfieba akce koncepãnû spojit. Pfiekryvy jsou tak znaãné, Ïe jednotlivá
opatfiení nelze oddûlit (to se t˘ká souãasnû i Evropského inovaãního
prostoru). Kategorizace podporovaná EK v tomto smûru by mûla lépe
reflektovat realitu a nemûla by b˘t determinována strukturou jednotli-
v˘ch DG Evropské komise. 

AV âR upozorÀuje na nutnost aktivní proimigraãní politiky EU v oblas-
ti VaV. Poãet vûdeck˘ch pracovníkÛ na 1000 obyvatel je v zemích EU
dlouhodobû pod prÛmûrem USA, Japonska a dal‰ích zemí. Kroky
vedoucí k zatraktivnûní vûdecké profese a podpofie mlad˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ s cílem zvrátit trend vedoucí k odlivu mozkÛ by mûly b˘t
doprovázeny opatfieními usnadÀujícími zapojení vûdeck˘ch pracovní-
kÛ z tfietích zemí do projektov˘ch t˘mÛ v EU. Zavedení vûdeck˘ch víz
pro takovéto pracovníky je pouze prvním krokem. 

ECHO ZÍSKALO NÁVRH STANOVISKA AV âR K „ZELENÉ KNIZE“, KTEROU VYDALA EVROPSKÁ KOMISE V DUBNU S CÍLEM  ZAHÁJIT CELO-
EVROPSKOU DISKUSI O DAL·ÍCH PERSPEKTIVÁCH EVROPSKÉHO V¯ZKUMNÉHO PROSTORU. DO 31. SRPNA SE DO DISKUSE MOHLI
ZAPOJIT  I JEDNOTLIVCI TÍM, ÎE K TOMUTO TÉMATU VYPLNILI OBSÁHL̄ DOTAZNÍK VOLNù P¤ÍSTUPN¯ NA INTERNETU. DISKUSE BUDE
NEPOCHYBNù POKRAâOVAT I NADÁLE A ECHO K NÍ P¤ISPÍVÁ PUBLIKOVÁNÍM NÁVRHU STANOVISKA AV âR, JEHOÎ KONEâNÁ PODO-
BA SE MÒÎE V NùKTER¯CH DETAILECH LI·IT. ·KODA, ÎE SVÉ STANOVISKO NEVYPRACOVALY TÉÎ VYSOKÉ ·KOLY. âASTÁ KRITIKA ZE STRA-
NY V¯ZKUMNÍKÒ, ZEJMÉNA NA ADRESU ADMINISTRATIVY SYSTÉMÒ V¯ZKUMU A V¯VOJE, JE CENNÁ, ALE TùÎKO MÒÎE B¯T ÚâINNÁ,
KDYÎ  INSTITUCE SE SV¯MI  PODNùTY DO ÎÁDNÉ DISKUSE NEVSTOUPÍ.  
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Podle názoru AV âR se politika pozitivní diskriminace Ïen uplatÀova-
ná v 5. – 7. RP neprojevila z hlediska Ïen a spoleãnosti jako pfiínosná
a mûla by b˘t pfiehodnocena. Ve sv˘ch dÛsledcích zanesla tato opatfie-
ní do hodnocení projektÛ parametr nesouvisející s v˘konem ani s obo-
rem a vedla pouze k formálním naplnûním kritérií upfiednostÀujících
úãast Ïen v programech a projektech RP. Podpora zastoupení Ïen
v nûkter˘ch vûdních oborech je dána historick˘m v˘vojem lidstva
a rozdíln˘m zamûfiením a dovednostmi Ïen a muÏÛ. Primárním cílem
opatfiení podporujících úãast Ïen ve vûdû by mûlo b˘t pfiedev‰ím
odstranûní diskriminaãních opatfiení, bariér a hendikepÛ spojen˘ch
s matefistvím a stále pfietrvávající dominací Ïen pfii v˘chovû dûtí. To by
mûlo b˘t zohlednûno pfii vûkové hranici pro nûkteré programy (zárod-
ky vhodn˘ch modelÛ jsou v ERC a nûkter˘ch MCA) a obecnû v tvorbû
pfiíznivého pracovního prostfiedí. Více ohleduplnosti k Ïenám v dobû
aktivního matefiství by bylo ku prospûchu celé spoleãnosti a demogra-
fického v˘voje v EU.

2 - Rozvoj výzkumných infrastruktur světové úrovně

V˘znam a podíl kvalitní infrastruktury na vûdeck˘ch v˘sledcích neustá-
le roste. V nûkter˘ch oblastech vûdy získává otázka velk˘ch vûdeck˘ch
infrastruktur skuteãnû evropskou dimenzi. Z tohoto pohledu AV âR
povaÏuje proces identifikace infrastruktur evropské úrovnû a vytvofiení
„ESFRI roadmap“ za nadmíru dÛleÏit˘ a velmi vítá iniciativu vedoucí
k jejímu doplnûní. Souãasnû AV âR upozorÀuje, Ïe kromû iniciativy
ESFRI existuje nûkolik oborov˘ch iniciativ EU-NET, jejichÏ názor by
mûl b˘t silnûji zohlednûn. 

Pfii rozhodování o umístûní jednotliv˘ch nov˘ch evropsk˘ch infra-
struktur (EI) je role EU nezastupitelná. Právû v této oblasti je tfieba
zohlednit kohezní dimenzi vûdní politiky. I kdyÏ je tfieba budování
velk˘ch lokalizovan˘ch infrastruktur nutno fie‰it vÏdy v kontextu
moÏností vûdecké komunity, potfieb daného regionu a je tfieba pfii-
hlédnout k jejich pfiíspûvku k excelentnímu v˘zkumu, má jejich
lokace nespornou politickou úroveÀ a jejich koncentrace nesmí vést
k prohlubování strukturálních rozdílÛ mezi ãlensk˘mi státy. JestliÏe
v nûkter˘ch regionech témûfi chybí ‰piãková technika umoÏÀující
v˘zkum na hranici poznání, nelze pfiedpokládat, Ïe tento region
bude schopn˘ revitalizace bez v˘raznûj‰ího politického zásahu.
·piãkové infrastruktury vÏdy pfiitáhnou ‰piãkové vûdce bez ohledu
na jejich umístûní a stávají se tak v˘razn˘m nástrojem politiky sou-
drÏnosti. Synergie s ostatními nástroji soudrÏnosti je v tomto smûru
samozfiejmostí.

Pro budování a následn˘ provoz EI je tfieba dofie‰it mnoÏství otázek
spojen˘ch s legislativou. AV âR povaÏuje za nadmíru Ïádoucí vytvofie-
ní jednotného rámce (evropské právnické osoby), kter˘ by, respektuje
diverzitu právních systémÛ ãlensk˘ch státÛ, umoÏÀoval v prÛhledné
a flexibilní formû sdruÏování rÛzn˘ch finanãních zdrojÛ na provoz EI.
Na legislativní úrovni je také tfieba dofie‰it otázku du‰evního vlastnictví
a zfiejmû i otázku statutu zamûstnancÛ. Za optimální povaÏuje AV âR
vytvofiení jednotné hierarchicky postavené sady pravidel, která umoÏní
flexibilnû reagovat na konkrétní podmínky. 

3 - Posílení výzkumných institucí

Je nesmírnû Ïádoucí zachovat diverzitu a ‰irokou paletu univerzitních
i neuniverzitních v˘zkumn˘ch institucí v celé její ‰ífii. Není dÛvodu
k preferenci „v˘zkumn˘ch univerzit“ na úkor neuniverzitních v˘zkum-
n˘ch institucí. Je pravda, Ïe vûda a v˘zkum jsou v˘razn˘mi atributy
vzdûlávacího procesu, ale neplatí implikace, Ïe bez úãasti na procesu
v˘chovy nelze dosáhnout v˘razn˘ch úspûchÛ ve v˘zkumu a v˘voji.

Právû naopak, ryze v˘zkumné instituce jsou motorem v˘voje a mají
ãasto vy‰‰í úroveÀ neÏ univerzity, které ze spolupráce s nimi profitují
(viz MPI, CNRS, ústavy Research Councils ve VB, nûkteré ústavy aka-
demií nov˘ch zemí atd.). 

Klastry vzdûlávacích zafiízení, vefiejn˘ch a soukrom˘ch v˘zkumn˘ch
institucí vznikající na základû identifikovan˘ch regionálních potfieb,
iniciativ a moÏností jsou v˘raznû lep‰ím modelem umoÏÀujícím propo-
jení s prÛmyslem i v návaznosti na reálné spolufinancování soukrom˘m
sektorem. Podpora vzniku „virtuálních v˘zkumn˘ch komunit“, „virtuál-
ních center excelence“ i „znalostních a inovaãních komunit ETI“ na
centrální EU úrovni, pokud nemají b˘t formální ãi umûlé, má smysl
pouze tehdy, jde-li o systémová opatfiení. Impulzy pro jejich vznik musí
jasnû vycházet zdola, z potfieb a moÏností vefiejného a soukromého
sektoru, a nemohou b˘t centrálnû urãovány.

Univerzální „Kritéria excelence“ pro vûdecké a vûdecko-vzdûlávací
instituce jsou vzhledem k diverzitû sv˘ch typÛ a forem velmi pochyb-
nou veliãinou zabraÀující vytvofiení univerzálního Ïebfiíãku. Neporov-
natelnost a mnohdy abstraktnost vstupÛ a v˘stupÛ vede zákonitû ke
komplexním hodnotícím modelÛm s nepatrnou vypovídací schopností
(zvlá‰tû pokud jsou provádûny mechanicky). OdstupÀování ãi typová
kategorizace institucí VaV v EU a zavedení jednotného systému hodno-
cení jejich odborné úrovnû je nutnû provázáno se sjednocením zásad
financování. Pokud je tedy tûÏi‰tû financování na národní úrovni, musí
zde b˘t i tûÏi‰tû hodnocení. 

4 - Sdílení znalostí 

Otázka sdílení prvotních dat je oborovû specifická a nutnost tvorby
databází primárních dat se nemÛÏe stát obecnû platn˘m principem. Na
druhou stranu je ale potfieba vytváfiet síÈ vefiejnû dostupn˘ch databází,
které poskytnou dostupné informace z oblasti v˘zkumu, ale nikoliv ino-
vací. Zpfiístupnûní dosud nezpracovan˘ch (prvotních) dat mÛÏe také
naráÏet na otázky ochrany du‰evního vlastnictví. 

AV âR upozorÀuje v této souvislosti na národní systémy poÏadující napl-
nûní principu publicity a dostupnosti v˘sledkÛ získan˘ch za pouÏití
vefiejn˘ch zdrojÛ. Ve vût‰inû národních systémÛ je hodnocení kvality
vûdecké a v˘zkumné práce vázáno pfiedev‰ím na publikaãní v˘stupy. 

5 – Optimalizace výzkumných programů a priorit

V otázce koordinace a optimalizace národních a regionálních v˘zkum-
n˘ch programÛ a priorit se musí postupovat selektivnû. Vût‰ina národ-
ních programÛ vychází z národních specifick˘ch moÏností, problémÛ
a priorit. Spoleãná tvorba programÛ VaV na základû sdílen˘ch prognos-
tick˘ch postupÛ je Ïádoucí pouze v otázkách skuteãnû evropské
dimenze. Pro vût‰inu evropského v˘zkumu a jeho globální konkuren-
ceschopnost je zachování plurality vûdeckého bádání bezpodmíneãnû
nutné. Koordinaãní aktivity by se mûly omezit pfiedev‰ím na tvorbu
spoleãn˘ch zásad a metodiky hodnocení pro zaji‰tûní kvality ve smys-
lu sdílení „best practise“. Pfiitom je neopomenutelná potfieba zjednodu-
‰it a zv˘‰it úãinnost hodnotícího procesu.

AV âR se domnívá, Ïe nejen vyhlá‰ená tematická zamûfiení, ale
i typy nástrojÛ ovlivÀují zásadnû VaV financované z prostfiedkÛ EU.
Vytváfiení nov˘ch a úprava stávajících nástrojÛ, jakoÏ i urãování
tematického zamûfiení v rámcov˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch progra-
mech by mûlo vycházet z anal˘z za adekvátního zastoupení jak
technologické platformy, tak vûdecké komunity, reprezentované
vÛdãími vûdeck˘mi osobnostmi v EU. Jejich kvalifikované prognózy
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a doporuãení by mûly b˘t pfiedloÏeny k (vefiejné) diskusi s pfiedsti-
hem k vyhlá‰en˘m programÛm. 

Dle názoru AV âR není ãlenství ES v organizacích CERN nutné
a v mnoha pfiípadech ani vhodné. Také Evropská rada pro v˘zkum
(ERC) by mûla zÛstat tím, k ãemu byla zfiízena, mûla by se transfor-
movat do skuteãnû evropské grantové agentury s v˘razn˘m rozpoã-
tem a autonomií. Její kompetence by se nemûly roz‰ifiovat na porad-
ní funkce EK, a tím tfií‰tit její aktivity. Na úrovni EU existuje dostatek
jin˘ch orgánÛ (EURAB, ESFRI, ESRIF atd.).

6 – Otevírání se světu

Evropská vûda je podle mínûní AV âR dostateãnû otevfiená svûtu.
Naopak je otázkou, zda úroveÀ nabídky vûdeck˘ch pfiíleÏitostí z hle-
diska pracovnû-finanãního a personálnû-finanãního zabezpeãení je
dostateãná ve srovnání napfi. s USA, Japonskem. Z praktického hle-
diska je v‰ak tfieba neprodlenû a maximálnû zjednodu‰it administra-
tivní postupy vedoucí k pfiekáÏkám mobility a spolupráce ve VaV
(uzavfienost trhu práce) a vytváfiet podmínky pro aktivní proimigraã-
ní politiku. 

Strukturální fondy – příležitost i pro výzkum a vývoj

Uplynulé mûsíce nemûly ani zdaleka prázdninov˘ charakter. âeská
republika úspû‰nû ukonãila svá jednání o tom, jak hodlá vyuÏít své
moÏnosti ãerpat ze strukturálních fondÛ (SF). Evropská komise pak
vydala 27. ãervence rozhodnutí o pfiijetí „Národního strategického refe-
renãního rámce“ (NSRR) pro âR. Na základû tohoto dokumentu se ote-
vírá âR moÏnost vyãerpat v rozpoãtovém období 2007 – 2013 ze struk-
turálních fondÛ ãástku 752,7 mld. Kã. NSRR pak stanoví, Ïe se tak bude
dít prostfiednictvím 24 operaãních programÛ (OP). Poznamenejme, Ïe
polsk˘ NSRR sestává ze 21 OP a maìarsk˘ z 15 OP a Slovinsko má jen
3 OP. âR tedy patfií k zemím s vy‰‰ím poãtem OP, ale rozhodnû niko-
liv s „varovnû vysok˘m“, jak naznaãovala média: napfi. Nûmecko má
36 OP a ·panûlsko dokonce 45 OP. 

PfiipomeÀme také, Ïe uÏití prostfiedkÛ ze SF vesmûs pfiedpokládá kofi-
nancování z ãeské strany a to (v prÛmûru) na úrovni asi 15 % nákladÛ
fie‰en˘ch projektÛ. âR tedy vydá z vlastních prostfiedkÛ je‰tû asi 133
mld. Kã, takÏe SF mohou uvést do pohybu aktivity v celkovém rozsahu
témûfi 900 mld.Kã.

Souãástí NSRR je osm tematick˘ch OP, na které je vyãlenûno asi 599
mld. Kã. Jednání o tûchto OP je‰tû nejsou ukonãena. Jedním z tematic-
k˘ch OP je program „V˘zkum a v˘voj pro inovace“ (VaVpI), na kter˘ je
vyãlenûno asi 58,4 mld. Kã, tedy 7,8 % z celkov˘ch prostfiedkÛ pro âR.

VaVpI má ãtyfii „prioritní osy“: I. rozvoj kapacit VaV, II. rozvoj kapacit
pro spolupráci vefiejného a soukromého sektoru ve VaV, III. posilování
kapacit vysok˘ch ‰kol pro terciární vzdûlávání a IV. technická pomoc. 

UvaÏme, Ïe v˘daje státního rozpoãtu na VaV se nyní pohybují okolo
21 mld. Kã (2007) a vláda pfiedpokládá jejich vzrÛst pfiibliÏnû aÏ na 26
mld. Kã v r. 2010. Program VaVpI tak bude znamenat skokové zv˘‰ení
prostfiedkÛ pro VaV – kaÏdoroãnû o více neÏ 30 % nad v˘daje státního
rozpoãtu na VaV. PfiipomeÀme, Ïe i kaÏdoroãní rozpoãet 7. RP je zv˘-
‰en pfiibliÏnû o 40 % v porovnání se 6. RP. Vzniká tak otázka, zda âR
disponuje kapacitou, aby uvedená nav˘‰ení prostfiedkÛ na VaV mohla
efektivnû vyuÏít. Budeme-li uvaÏovat, Ïe kaÏd˘ zdroj pro VaV, totiÏ
státní rozpoãet, SF a 7. RP bude vyuÏíván nezávisle, bez „vhodné stra-
tegie“ vytváfiející synergii tûchto tfií zdrojÛ, tûÏko uspûjeme se zmínûn˘-
mi nav˘‰eními. 

Synergické vyuÏití prostfiedkÛ SF a 7. RP bylo tématem konference
„Koordinace rámcového programu a strukturálních fondÛ zamûfiená na
podporu VaV“, kterou uspofiádalo Nûmecko v rámci svého pfiedsednic-
tví EU v Bruselu 3. 5. 2007. Konference se zab˘vala „Smûrnicemi“ ,
které pro agendu uvedenou v názvu konference vypracoval CREST
(V˘bor pro vûdeck˘ a technick˘ v˘zkum). CREST rozpracoval v tfiiceti-
stránkovém dokumentu 14 doporuãení, uveden˘ch v rámeãku.

1. Vypracujte strategii specificky zamûfienou na koordinovanou implementaci rámcového programu (RP) a strukturálních fondÛ (SF), tak, aby
se stala integrální souãástí va‰í národní strategie v˘zkumu, v˘voje a inovací (VaVaI). UvaÏujte o spoleãném vyuÏití moÏností RP a SF pro roz-
voj strategie v˘zkumu a inovací.

2. Postavte budování své strategie VaVaI na vybran˘ch tématech, která vycházejí ze siln˘ch a slab˘ch stránek va‰eho území a mûjte pfiitom na
zfieteli v˘vojové trendy indikované RP a jeho tematické pojetí.

3. Organizujte strategick˘ rozvoj va‰eho VaVaI systému jako „proces uãení“: vyuÏijte v˘mûn zku‰eností mezi RP a SF a pfiíleÏitostí k propojo-
vání jak na regionální, tak na národní a evropské úrovni.

4. PouÏijte RP a SF k rozvoji lidsk˘ch zdrojÛ pro VaVaI tím, Ïe budete podporovat vzdûlávací a v˘uková schémata a souãasnû i zlep‰íte stáva-
jící systém vzdûlávání tak, aby lépe vycházel vstfiíc potfiebám ekonomiky a spoleãnosti.

5. PouÏijte RP a SF k budování a posilování v˘zkumn˘ch infrastruktur a k jejich propojování na evropské úrovni.

6. VyuÏijte v˘zvy a impulzy RP k dal‰ímu zlep‰ení a posílení v˘zkumu a v˘voje: pouÏijte RP a SF k podpofie v˘zkumné excelence.

7. PouÏijte RP a SF ke zlep‰ení vazeb mezi v˘zkumn˘mi institucemi, univerzitami a podniky a dal‰ími dÛleÏit˘mi hráãi a k rozvoji klastrÛ
a poolÛ.
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DPH: konečně jasno?

„Na‰í prioritou je podpora v˘zkumn˘ch
institucí a vysok˘ch ‰kol pfii získávání 
prostfiedkÛ financovan˘ch  ze zdrojÛ
z Evropské unie. Aby nedocházelo
k v˘kladov˘m problémÛm, osobnû  jsem
iniciovala z pozice M·MT dÛslednost
v dokonãení  legislativních krokÛ, jejichÏ
cílem je usnadnit ãerpání prostfiedkÛ na
v˘zkum a v˘voj z prostfiedkÛ Evropské
unie. Novela je  velmi v˘znamn˘m kro-
kem, kter˘ vysok˘m ‰kolám a v˘zkumn˘m
institucím umoÏní Ïádat o vût‰í poãet
evropsk˘ch projektÛ bez rizika neúmûrné-
ho zatíÏení vlastních rozpoãtÛ.“, uvedla

pro ãasopis Echo ministrynû ‰kolství Mgr. Dana Kuchtová a dodává:
„Jsme tedy jiÏ jen krÛãek pfied novou etapou financování projektÛ
v˘zkumu a v˘voje ze zdrojÛ z Evropské unie, která, pokud nakonec
projde, v˘znamnû zmûní finanãní situaci mnoha v˘zkumn˘ch institucí
a vysok˘ch ‰kol“.

Jaké změny přináší reformní balík pro veřejné výzkumné instituce
a vysoké školy?

Dne 21. srpna 2007 byla Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR ve
tfietím ãtení schválena  reforma vefiejn˘ch financí, jejíÏ souãástí je
i návrh na zmûnu zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty,

díky níÏ by vefiejná v˘zkumná instituce (v. v. i.) nebo vysoká ‰kola mûla
nárok na vrácení danû z pfiidané hodnoty, a to na základû Ïádosti. 
O reformû bude hlasovat je‰tû Senát PâR a musí ji podepsat prezident.
Pokud se tak stane, bude novela zákona o DPH úãinná od 1. ledna
2008. Za tûchto okolností budou moci oprávnûné subjekty (v. v. i. a V·)
poÏádat o vrácení danû z pfiidané hodnoty z plnûní uskuteãnûn˘ch
v obdobích fiíjen - prosinec 2006  a za cel˘ rok 2007, pokud podají
Ïádost o vrácení v prÛbûhu ledna 2008. Podle nového znûní zákona
bude mít nárok na vrácení danû z pfiidané hodnoty osoba, která tako-
vou daÀ zaplatila a která poÏádá o vrácení této danû zaplacené z pro-
stfiedkÛ nenávratné zahraniãní pomoci nebo z prostfiedkÛ ze zdrojÛ
Evropské unie poskytnut˘ch na podporu projektÛ v˘zkumu a v˘voje
(zákon ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ). Podmínkou vráce-
ní danû je i to, Ïe podle pravidel poskytovatele prostfiedkÛ nemohou
b˘t tyto prostfiedky pouÏity na úhradu danû. ProtoÏe nebylo nakonec
po dohodû s MFâR upraveno pfiechodné období,  pfiedpokládáme, Ïe
bude postupováno pfii podání Ïádosti o vrácení danû podle § 81 odst.
7 zákona o DPH. 
Podrobnûj‰í informace se pokusíme pfiinést v dal‰ím ãísle Echa; jiÏ
v tuto chvíli je ale vhodné, aby si oprávnûné subjekty pomalu zaãaly
pfiipravovat na leden pfií‰tího roku úãetní doklady.

PETR MATùJÒ, fieditel odboru,

SIMONA WEIDNEROVÁ,  

MINISTERSTVO ·KOLSTVÍ, MLÁDEÎE A TùLOV¯CHOVY

V souvislosti se Zelenou listinou se problematikou evropského VaV
a ãeského postavení  v nûm zab˘valy  v ãervenci dva v˘bory Senátu.
Dne 11. ãervence pak Senát uspofiádal  semináfi s pfiedními pfiedstavite-
li ãeského v˘zkumu a v˘voje a na jeho základû vypracoval usnesení

k Zelené listinû (viz http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/
43574/37163), které zaslal Evropské komisi. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ

8. PouÏijte SF k podpofie vûdecké, technologické, podnikatelské a fiídicí kapacity regionálních hráãÛ a posilnûte tak jejich schopnost úãastnit
se RP.

9. PouÏijte potenciál RP a SF v oblasti nadnárodní a pfii vytváfiení mezinárodních sítí a vÛbec v oblasti spolupráce ve VaV tak, aby do‰lo k pro-
pojení regionálních, resp. národních systémÛ v˘zkumu s mezinárodními sítûmi a evropsk˘mi ãi celosvûtov˘mi trendy.

10. PouÏijte RP a SF k hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu, k dosaÏení snadného a otevfieného pfiístupu ke znalostem a k pfienosu znalostí dosaÏe-
n˘ch v RP, tak aby jich vyuÏila ekonomika a spoleãnost.

11. PouÏijte RP a SF k posílení role mal˘ch a stfiedních podnikÛ ve v˘zkumu a v˘voji a jejich schopností vyuÏívat novou znalost.

12. PouÏijte RP a SF k vût‰ímu zapojení v˘zkumníkÛ do v˘voje a podnikatelsk˘ch aktivit: podporujte pfiechod pracovníkÛ z akademick˘ch insti-
tucí do komerãní sféry a naopak, zajistûte vyuÏívání práv k du‰evnímu vlastnictví a zakládejte nové v˘zkumné podniky a podniky znalost-
ní ekonomiky.

13. Zajistûte, aby instituce povûfiené administrací a fiízením RP a SF dobfie znaly, jaké pfiíleÏitosti nabízí „nástroje druhé strany“. Podporujte
jejich vzájemnou komunikaci a vytvofite styãné body tûchto dvou komunit.

14. Zajistûte, aby informace o RP a SF byly snadno dostupné potenciálním uÏivatelÛm tûchto nástrojÛ. Buìte si pfiitom dobfie vûdomi odli‰n˘ch
potfieb, které vypl˘vají z povahy pfiíjemcÛ podpory z RP a SF, tj. v˘zkumn˘ch ústavÛ, MSP, velk˘ch podnikÛ atd.

REFORMA VE¤EJN¯CH FINANCÍ P¤INÁ·Í VYSOK¯M ·KOLÁM A VE¤EJN¯M V¯ZKUMN¯M INSTITUCÍM (V. V. I.) K¯ÎENOU ZMùNU ÚHRA-
DY DPH V EVROPSK¯CH PROJEKTECH. 

Dana Kuchtová,
ministrynû ‰kolství 



Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP

Dne 10. 4. 2007 byla schválena Modelová grantová dohoda (MGA,
dostupná na http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html)
a dne 24. 7. 2007 byla zvefiejnûna pfiíruãka Evropské komise objasÀu-
jící jednotlivá ustanovení MGA, která se t˘kají finanãních pravidel 
7. RP – Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions. Tato
pfiíruãka bude pravidelnû kaÏdého pÛl roku aktualizována, první aktu-
alizace byla jiÏ zvefiejnûna dne 24. 7. 2007 (dostupné na  ftp://ftp.
cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf). Uvedené doku-
menty mimo jiné detailnûji charakterizují i jednotlivé metody kalkula-
ce nepfiím˘ch nákladÛ v projektech 7. RP. 

Nepfiímé náklady (reÏie) jsou v‰echny uznatelné (zpÛsobilé) náklady,
které nemÛÏe úãastník pfiímo pfiipsat k danému projektu, které ale
musely b˘t vynaloÏeny v pfiímé souvislosti s pfiím˘mi uznateln˘mi
náklady pfiipsan˘mi danému projektu. Mezi nepfiímé náklady patfií
napfiíklad: náklady na mzdu podpÛrn˘ch zamûstnancÛ (finanãní admi-
nistrátor, úãetní, knihovník, správce sítû aj.), náklady na vedení organi-
zace, odpisy budov a zafiízení, náklady související s provozem budovy
(nájem, poji‰tûní, úklid, nábytek, kant˘na, knihovna, údrÏba), adminis-
trativní náklady (po‰ta, telefon, fax, internet, kanceláfiské potfieby), v‰e-
obecnû pouÏívaná aktiva (poãítaãe, tiskárny, kopírky), aj. Nepfiímé
náklady projektu mohou b˘t stanoveny podle jedné z dále uveden˘ch
metod. Metoda zvolená pro kalkulaci nepfiím˘ch nákladÛ musí b˘t
správnou, a tedy obhajitelnou alokací celkové reÏie organizace na
dan˘ projekt. 

Nákladové modely známé z pfiedchozích rámcov˘ch programÛ (RP)
byly zru‰eny. (Pfiesnûji fieãeno - zru‰en je model dodateãn˘ch nákladÛ
(AC), modely FC a FCF jsou zachovány, pouze se jim tak nefiíká). 
V 7. RP Evropská komise (EK) preferuje, aby úãastníci v projektech
vykazovali skuteãné pfiímé i nepfiímé náklady vzniklé v projektu. Evrop-
ská komise v‰ak povoluje odchylky ve vykazování nepfiím˘ch nákladÛ
- úãastník mÛÏe pro krytí nepfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ zvolit meto-
du pevné sazby (viz níÏe). V‰echna oddûlení (napfi. ústavy, katedry,
fakulty), které jsou souãástí jednoho právního subjektu (univerzity),
musí pouÏívat stejnou metodu kalkulace nákladÛ.

V 7. RP mohou b˘t nepfiímé náklady projektu urãeny podle nûkteré
z následujících metod:

SKUTEČNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Skuteãné nepfiímé náklady (Real/Actual indirect costs)
Jedná se o vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch
v pfiímé souvislosti s pfiím˘mi uznateln˘mi náklady pfiipsan˘mi danému
projektu a úãtovan˘ch s pouÏitím analytického úãetního systému.
Pokud mluvíme o analytickém úãetním systému nemáme na mysli
pouze analytické úãetnictví jako takové, ale také skuteãnost, Ïe daná
organizace musí mít jiÏ existující systém, na základû kterého pfiifiazuje
jednotlivé nepfiímé náklady konkrétním projektÛm. Jsou akceptovány
rÛzné metody alokace nepfiím˘ch nákladÛ, podstatné je, Ïe jsou vytvo-
fieny v souladu s úãetními postupy a metodami organizace, tzn. Ïe
nejsou úãelovû koncipované pro dan˘ projekt. Úãastník projektu, kter˘
má takov˘to analytick˘ úãetní systém, tedy musí vykazovat skuteãné
nepfiímé náklady nebo zvolit základní sazbu ve v˘‰i 20 % (viz pozdû-
ji). Na rozdíl od procentního v˘poãtu nepfiím˘ch nákladÛ (tj. pomocí

pevné sazby) má metoda vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ tu
v˘hodu, Ïe v˘‰e nepfiím˘ch nákladÛ není limitována. Tato metoda je
Evropskou komisí preferovaná a dá se pfiedpokládat, Ïe k ní bude i do
budoucna úãastníky motivovat.

Zjednodu‰ená metoda (Simplified method)
Zjednodu‰ená metoda vychází ze situace, kdy organizace není schop-
na sledovat své nepfiímé náklady na detailní úrovni projektu, ale umí
sledovat nepfiímé náklady na úrovni právního subjektu a pomocí urãi-
tého systému rozpoãítávání (pfies tzv. nákladov˘ klíã - cost driver, kte-
r˘m mohou b˘t napfi. mzdy "pfiím˘ch" zamûstnancÛ, poãet odpracova-
n˘ch hodin, nebo m2) je rozpoãítává na projekty. PouÏití této metody je
podle Modelové grantové dohody moÏné pouze v pfiípadû nedostateã-
ného systému analytického úãetnictví nebo pokud zákonná povinnost
pouÏívat daÀovou evidenci (cash-based accounting) znemoÏÀuje pfies-
nou alokaci nákladÛ na úrovni projektu. Zjednodu‰enou metodu v˘-
poãtu nepfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ na úrovni právního subjektu
mÛÏe úãastník pouÏít, je-li to v souladu s jeho obvykl˘mi úãetními
a správními zásadami a postupy. Není moÏné zavést tuto metodu
pouze pro urãit˘ projekt 7. RP. Je dÛleÏité, Ïe zjednodu‰ená metoda
musí b˘t zaloÏena na skuteãn˘ch nákladech vycházejících z úãetnictví
posledního uzavfieného úãetního období. Pro pouÏívání alokace nákla-
dÛ pomocí zjednodu‰ené metody nemusí b˘t Komisi pfiedkládáno ke
schválení osvûdãení o metodologii, zároveÀ není moÏné od Komise
získat osvûdãení o zjednodu‰ené metodû. Úãastník pouÏívající tuto
metodu musí sám zajistit, Ïe je metoda v souladu s uveden˘mi poÏa-
davky. Je v‰ak moÏné, Ïe úãastníci, kter˘m bude povoleno pouÏívat
osvûdãení o metodologii, zahrnou metodu kalkulace nepfiím˘ch nákla-
dÛ do tohoto osvûdãení. 

PEVNÁ SAZBA

Základní sazba (Standard flat rate)
Úãastník mÛÏe pro krytí nepfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ zvolit pevnou
sazbu ve v˘‰i 20 % sv˘ch celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ,
oãi‰tûn˘ch od nákladÛ na subdodávky a od nákladÛ na zdroje poskyt-
nuté tfietími stranami, které nebyly vyuÏívány v prostorách úãastníka.
Tato moÏnost je otevfiená v‰em subjektÛm bez ohledu na právní formu
a systém analytického úãetnictví.

Speciální pfiechodná sazba (Special transition flat rate)
Neziskové vefiejné subjekty, instituce stfiedního a vysoko‰kolského
vzdûlávání, neziskové v˘zkumné organizace a malé a stfiední podniky
(MSP), které nejsou schopny kvÛli nedostateãnému analytickému
systému s jistotou stanovit své skuteãné nepfiímé náklady na dotyãn˘
projekt, si pfii úãasti v reÏimech financování, které zahrnují ãinnosti
spojené s v˘zkumem, technick˘m rozvojem a demonstracemi (t˘ká se
projektÛ spolupráce, sítí excelence a v˘zkumu ve prospûch specific-
k˘ch skupin) mohou zvolit pevnou sazbu ve v˘‰i 60 % celkov˘ch pfií-
m˘ch uznateln˘ch nákladÛ, oãi‰tûn˘ch od nákladÛ na subdodávky
a od nákladÛ na zdroje poskytnuté tfietími stranami, které nebyly vyu-
Ïívány v prostorách úãastníka. Pokud bûhem realizace projektu úãast-
ník zmûní svÛj statut, bude tato pevná sazba pouÏitelná pouze do oka-
mÏiku, kdy k této zmûnû do‰lo. Uvedená v˘‰e pevné sazby platí pro
granty udûlené v rámci v˘zev k pfiedkládání návrhÛ, které budou uza-
vfieny pfied 1. lednem 2010. S cílem motivovat uvedené subjekty k pfie-

PROBLEMATICE VYKAZOVÁNÍ NEP¤ÍM¯CH NÁKLADÒ V PROJEKTECH 7. RP BYLA VùNOVÁNA POZORNOST JIÎ V ECHU â. 6/2006
V âLÁNKU NAZVANÉM „FINANCOVÁNÍ PROJEKTÒ 7. RP“. OD TÉ DOBY JSME ZÍSKALI DAL·Í INFORMACE, KTERÉ DANOU PROBLEMA-
TIKU UP¤ES≈UJÍ.
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chodu na vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ je v Pravidlech
úãasti 7. RP stanoveno, Ïe pro granty udûlené v rámci v˘zev k pfiedklá-
dání návrhÛ, které budou uzavfieny po 31. prosinci 2009, Komise urãí
novou vhodnou úroveÀ pevné sazby (na základû údajÛ z prvních tfií let
fungování 7. RP), která by mûla vyjadfiovat pfiibliÏnou hodnotu dotyã-
n˘ch skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ, av‰ak nemûla by b˘t niÏ‰í neÏ 
40 %. Pro tento úãel bude pfiijata zvlá‰tní doloÏka k Modelové granto-
vé dohodû, která se stane souãástí následn˘ch grantov˘ch dohod. Je
tfieba si uvûdomit, Ïe pevná sazba bude stejná pro celé trvání projektu
(tedy pokud bude udûlen vícelet˘ projekt v roce 2008 se sazbou na
nepfiímé náklady 60 %, nic se nebude mûnit ani po roce 2009). Pokud
úãastník pouÏívá pevnou sazbu na nepfiímé náklady, audit zkoumá, zda
procento bylo správnû vypoãteno, nikoliv v‰ak obsah samotn˘ch reÏij-
ních nákladÛ. Takto vypoãtené nepfiímé náklady tedy nemusí b˘t pro
Komisi podloÏeny úãetními doklady.

Jak bylo uvedeno v˘‰e, pfiechodnou sazbu mohou pouÏít pouze
urãité subjekty, které mají nedostateãn˘ analytick˘ úãetní systém
(tj. subjekt neumí / nemá systém, kter˘ by mu umoÏÀoval rozpo-
ãítat nepfiímé náklady na projekt). Mûlo by se jednat pfiedev‰ím
o instituce, které v 6. RP pouÏívaly AC model a nedo‰lo ke zmûnû
jejich úãetních a manaÏersk˘ch postupÛ t˘kajících se vykazování
nepfiím˘ch nákladÛ organizace. Komise respektuje, Ïe pro tyto
instituce je pfiechod na systém vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch
nákladÛ (popfi. zjednodu‰enou metodu) velice nároãn˘ a umoÏ-
Àuje jim tedy po dobu, neÏ vytvofií potfiebn˘ systém pro pfiifiazo-
vání nepfiím˘ch nákladÛ na projekt, pouÏívat tuto speciální pfie-
chodnou sazbu. 

Poznamenejme, Ïe 60% sazba na nepfiímé náklady je, pfiinej-
men‰ím pro pracovi‰tû, která dfiíve uÏívala AC model, pfiekva-
pivû vysoká: v AC modelu bylo moÏné pro nepfiímé náklady
Ïádat 20 % z pfiím˘ch dodateãn˘ch nákladÛ bez mezd stál˘ch
zamûstnancÛ, které podle argumentace Komise tvofií pfiibliÏnû
50 % celkov˘ch pfiím˘ch nákladÛ. Pfiijmeme-li tuto argumenta-
ci, pak v AC modelu bylo moÏné nepfiímé náklady odhadnout
ve v˘‰i 20 % z „1/2 pfiím˘ch nákladÛ“ = 10 % z „celkov˘ch pfií-
m˘ch nákladÛ“. Nová 60% pevná sazba tak pfiibliÏnû 6krát zvy-
‰uje sazbu na nepfiímé náklady. Je v‰ak tfieba si také uvûdomit,
Ïe Komise v 7. RP nehradí 100 % uznateln˘ch nákladÛ, jak
tomu bylo u modelu AC, ale aplikuje maximální limity pfiíspûv-
ku, které se vztahují na celkové, tedy pfiímé i nepfiímé náklady.
V˘razné nav˘‰ení sazby v 7. RP naznaãuje, Ïe audity Komise
u úãastníkÛ pouÏívajících tuto 60% sazbu budou patrnû pfiís-
nûj‰í, neÏ tomu bylo u „AC úãastníkÛ“. Formulace opravÀující
pouÏití této pevné sazby (tj. „subjekty nejsou schopny kvÛli
nedostateãnému analytickému systému s jistotou stanovit své
skuteãné nepfiímé náklady na dotyãn˘ projekt“) jistû nezname-
ná, Ïe Komise chce zv˘hodnit „neschopnost zavést patfiiãnû
analytick˘ systém“. 

Dále nesmíme opominout, Ïe projekt 7. RP nesmí b˘t ziskov˘
(tzn. pfiíspûvek Komise seãten˘ s pfiíjmy projektu nesmí pfiev˘‰it
náklady projektu). Pokud se tak stane, pfiíspûvek Komise se ade-
kvátnû sníÏí. Nûkteré subjekty pouÏívající tuto metodu (pfiede-
v‰ím MSP), jejichÏ reÏie je v˘znamnû niÏ‰í neÏ 60 %, by se tak
mohly dostat do problémÛ. Jak bude tato otázka fie‰ena, zatím
Komise neupfiesnila. Mal˘m a stfiedním podnikÛm (popfiípadû
subjektÛm s pfiedpokládanou v˘raznû niÏ‰í reÏií neÏ 60 %) se
tedy tato metoda kalkulace nepfiím˘ch nákladÛ pfiíli‰ nedoporu-

ãuje. Navíc se má za to, Ïe MSP jsou vzhledem ke své velikosti
schopny bez vût‰ích obtíÏí a v relativnû krátké dobû vytvofiit takov˘
analytick˘ systém úãetnictví, kter˘ jim umoÏní pouÏití metody sku-
teãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ, popfiípadû metody zjednodu‰ené. Je
tfieba zdÛraznit, Ïe pokud MSP zvolí 60% sazbu pro vykazování
nepfiím˘ch nákladÛ, bude pravdûpodobnû pfiísnû posuzováno, zda je
MSP skuteãnû neschopno pfiifiadit své nepfiímé náklady jednotliv˘m
projektÛm. 

V uvedeném diagramu je objasnûno, jak by organizace mûla logicky
postupovat pfii rozhodování, jakou metodu kalkulace nepfiím˘ch
nákladÛ musí/mÛÏe pouÏívat v projektech 7. RP (zdroj: DRAFT Guide
to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions, verze z 24. 7.
2007, str. 51).

Nepfiímé náklady – rozhodovací strom 

Má va‰e organizace analytick˘ úãetní systém nebo budete 
pouÏívat zjednodu‰enou metodu v˘poãtu nepfiím˘ch nákladÛ?

nebo

20 %  z celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ

Skuteãné nepfiímé náklady nebo
náklady vypoãtené pouÏitím

zjednodu‰ené metody

nebo

Koordinace a podpÛrné akce:
ve v‰ech pfiípadech maximum 7 % celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch

nákladÛ

60 % z celkov˘ch pfiím˘ch
uznateln˘ch nákladÛ (1), (2), pro:

=> Neziskové vefiejné 
subjekty, instituce stfiedního 

a stfiedo‰kolského vzdûlávání,
neziskové v˘zkumné organizace

a malé a stfiední podniky
=> Pfii úãasti v reÏimech 

financování, které zahrnují 
ãinnosti spojené s v˘zkumem 
a technologick˘m rozvojem

Poznámky:

(1)  Oãi‰tûn˘ch od nákladÛ na subdodávky a od nákladÛ na zdroje poskytnuté tfie-
tími stranami, které nebyly pouÏívány v prostorách úãastníka.

(2) Tato pevná sazba mÛÏe b˘t pouÏita pro návrhy pfiedloÏené v rámci v˘zev
k pfiedkládání návrhÛ, které budou uzavfieny do 1. ledna 2010. Pro granty udûlené
v rámci v˘zev k pfiedkládání návrhÛ po 31. prosinci 2009 stanoví Komise vhodnou
úroveÀ pevné sazby, která by mûla vyjadfiovat pfiibliÏnou hodnotu dotyãn˘ch sku-
teãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ, av‰ak nemûla by b˘t niÏ‰í neÏ 40 %.
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Pro projekty Spolupráce se zamûfiením na vûdu, technick˘ rozvoj
a demonstraãní aktivity (Collaborative projects), pro projekty NoE
(Network of Excelence) nebo pro V˘zkum ve prospûch specifick˘ch
skupin (Research for the benefit of scpecific groups - MSP, CSO) musí
organizace pouÏívat stejn˘ zpÛsob vykazování po celou dobu 7. RP
ve v‰ech podávan˘ch projektech. Je v‰ak moÏné pfiejít z vykazování
nepfiím˘ch nákladÛ pevnou sazbou na vykazování skuteãn˘ch nepfií-
m˘ch nákladÛ (zjednodu‰enou metodu), nikoliv naopak. Poté, co
subjekt zaãne pouÏívat vykazování skuteãn˘ch nákladÛ, musí tak
ãinit u v‰ech následn˘ch projektÛ, které budou na Komisi podávány
a následnû realizovány.

SPECIFICKÉ LIMITY

Pro urãité druhy projektÛ platí specifické limity, které je tfieba respekto-
vat. Pfii urãování konkrétního zpÛsobu vykazování nepfiím˘ch nákladÛ
je tfieba vycházet z dokumentÛ konkrétní v˘zvy k podávání návrhÛ pro-
jektÛ a následné Grantové dohody. 

U koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí (CSA) mohou nepfiímé náklady
dosahovat maximálnû 7 % celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ,
coÏ platí pro v‰echny subjekty. Úãastníci pouÏívající pro vykazová-
ní nepfiím˘ch nákladÛ metody skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ budou
v tomto pfiípadû vykazovat Komisi celkové pfiímé i nepfiímé uznatel-
né náklady projektu, Komise v‰ak bude hradit nepfiímé náklady
pouze do v˘‰e 7 % celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ projek-
tu. Pro úãely sestavení rozpoãtu pfii pfiípravû projektu v tûchto pfiípa-
dech postaãí, kdyÏ budou nepfiímé náklady v uvedené v˘‰i 7 %
dopoãteny. V pfiípadû CSA upozorÀujeme na souãasnou nedokona-

lost formuláfie EPSS, o které byla zmínka jiÏ v ECHU 2/2007 (str. 9).
Pfii vyplÀování tohoto formuláfie se nabízí moÏnost v˘bûru pouze ze
ãtyfi variant (Real indirect costs, Simplified Metod, Standard flat rate,
Special transition flat rate). Pro projekty CSA neexistuje samostatná
kolonka. Úãastníci pouÏívající 60% pevnou sazbu pro reÏii tedy
musí vybrat variantu “standard flat rate“ – která je v pfiípadû CSA ve
v˘‰i 7 %. Volba „standard flat rate“ pro reÏim financování CSA nijak
neovlivní skuteãnost, Ïe pfii projektech spolupráce (Collaborative
projects) organizace vyuÏívá pfiechodnou pevnou sazbu. Subjekty
vyuÏívající 20% pevnou sazbu ãi metodu skuteãn˘ch nepfiím˘ch
nákladÛ (zjednodu‰enou metodu) vyberou moÏnost stejnou, jako
kdyby se úãastnily projektÛ spolupráce – tedy „Standard flat rate“ ãi
„Real indirect costs“, „Simplified metod“. Komise formuláfi EPSS
v budoucnu vylep‰í.

U akcí na podporu odborné pfiípravy a profesního rozvoje v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ (Marie Curie akce) je daná pevná sazba pro reÏijní náklady
do v˘‰e maximálnû 10 %. Pro novou oblast 7. RP, která se naz˘vá My‰-
lenky a je fiízena Evropskou v˘zkumnou radou (ERC), platí, Ïe náhrada
nepfiím˘ch nákladÛ nepfiesáhne 20 % v‰ech pfiím˘ch uznateln˘ch
nákladÛ.

(Tento ãlánek byl sepsán na základû podkladÛ vycházejících z doku-
mentÛ Evropské komise.)

LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

LEPICOVA@TC.CZ

Konzultace: Eva Hillerová a Marie Kolmanová, TC AV âR
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âeské centrum pro mobilitu

pofiádá dne 25. 10. 2007 od 10.00 hod. semináfi

o daÀové problematice ve vztahu
k dlouhodob˘m pobytÛm zahraniãních
vûdecko-v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v âR.

Semináfi se koná v budovû AV âR, Národní 3, Praha 1
v zasedací místnosti ã. 206, 2. patro.

Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu: mccr@ssc.cas.cz
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Workshopy ERA-NET a ERA

Jeden z workshopÛ, kter˘ uspofiádala neformální síÈ bruselsk˘ch styã-
n˘ch kanceláfií pro v˘zkum a v˘voj (IGLO), byl zamûfien na v˘mûnu
zku‰eností s programem ERA-NET v 6. RP a diskusi o podobû tohoto
typu programu v 7. RP. Druh˘ workshop, „Beyond the dichotomy of
national vs. European science systems“, byl uspofiádán ve spolupráci
nûmeckého pfiedsednictví EU a sítû excelence PRIME.

Zkušenosti získané v 6. RP a další vývoj v 7. RP
Na workshopu IGLO vystoupil mezi jin˘mi také profesor Manfred Hor-
vath z Rakouska, kter˘ byl pfiedsedou nezávislé expertní skupiny pracu-
jící na revizi schématu ERA-NET. V˘sledkem práce skupiny byl doku-
ment ERA-NET Review 2006. Ve své prezentaci se zamûfiil právû na
v˘sledky obsaÏené v tomto dokumentu a závûreãná doporuãení. Ta
byla jednak obecná (konsolidace ERA-NET, zejména pokud jde o spo-
leãné v˘zvy, by mûla b˘t podpofiena na vysoké politické úrovni), dále
urãená pro Evropskou komisi (vytvofiení nového operaãního rámce
principÛ managementu a procedur pro ERA-NET v 7. RP, vytvofiení
samostatného odboru v rámci Komise zab˘vajícím se pouze ERA-NET,
podpora úãastí regionÛ, roz‰ífiení aktivit ERA-NET za rámec spoleãn˘ch
v˘zev, napfi. formou spoleãn˘ch doktorsk˘ch programÛ) a pro progra-
mové vlastníky - manaÏery (vytvofiení národního strategického pfiístupu
k zapojování se do aktivit ERA-NET, zv˘‰ení povûdomí o ERA-NET jako
doplÀkového nástroje k mezinárodní spolupráci ve v˘zkumu aj.). 

Zajímav˘ byl i pfiíspûvek Etienna Magniena z Evropské komise, kter˘ se
zab˘val shrnutím fungování projektÛ ERA-NET v 6. RP a doloÏil jej zají-
mav˘mi statistikami. V prÛmûru 11 zemí je zastoupeno v kaÏdém ERA-
NET, nejaktivnûj‰ími úãastníky jsou Nûmecko a Francie, následováni
Nizozemskem, Spojen˘m královstvím a ·panûlskem. ProjektÛ se
zúãastnily také v‰echny nové ãlenské zemû s nejvût‰í úãastí Polska.
Deset sítí ERA-NET vytvofiilo spoleãné programy v˘zkumu (joint pro-
grammes), souãasnû bylo vyhlá‰eno 77 spoleãn˘ch v˘zev (joint calls)
pro podávání návrhÛ projektÛ. Rozpoãet tûchto v˘zev se pohyboval
v rozmezí 80 tis. aÏ 32,5 mil. €, v prÛmûru to bylo 9,9 mil. € na v˘zvu. 

Pfiedpokládá se, Ïe více jak 500 mil. € z národních v˘zkumn˘ch penûz
bylo vloÏeno do sítí ERA-NET, zejména prostfiednictvím v˘‰e uvede-
n˘ch spoleãn˘ch v˘zev. Tyto v˘zvy byly otevírány ve v‰ech oborech,
nejvíce pak v oblastech prÛmyslov˘ch technologií a vûd o Ïivotû. Co
se t˘ãe úãasti zemí ve spoleãn˘ch v˘zvách, pak nejvût‰í podíl (co se
t˘ãe poãtu v˘zev i v˘‰e vloÏen˘ch penûz) mají jiÏ tradiãnû Nûmecko,
Francie, Spojené království a ·panûlsko.

O své zku‰enosti s úãastí v sítích ERA-NET 6. RP se podûlili také zástup-
ci DFG (Nûmecká v˘zkumná nadace), ‰védské vládní agentury pro ino-
vaãní systémy (VINNOVA), norské v˘zkumné rady a slovinského minis-
terstva pro vysoké ‰kolství, vûdu a technologie. V‰ichni popisovali své
zapojení do ERA-NET jako vhodn˘ nástroj pro koordinaci národních
v˘zkumn˘ch programÛ, se kter˘m mají velmi dobré zku‰enosti. Nûmci
ocenili na projektech ERA-NET rozmanitost jejich rozdíln˘ch pfiístupÛ
k jednotliv˘m oborÛm, kterou berou jako pfiednost tohoto schématu,
neboÈ napomáhá zamezovat rozmûlÀování v˘zkumu (i kdyÏ na druhou
stranu chápou, Ïe na fragmentaci se nedá nahlíÏet jen jako na nûco nega-
tivního). I norská v˘zkumná rada bere svou úãast na projektech ERA-NET

jako velmi kladnou zku‰enost (zapojila se do 35 projektÛ), souãasnû ale
ví, Ïe je tfieba se zamûfiit na nové v˘zvy z hlediska tvÛrcÛ politik i strate-
gick˘ch agentur, a uvûdomit si, Ïe celkové strategie je tfieba fie‰it je‰tû na
vy‰‰í úrovni neÏ pouze na úrovni programov˘ch manaÏerÛ. Pfiesto exis-
tují i nedostatky u tohoto typu projektÛ. Úãastníci se shodli na tom, Ïe
problémem jsou pfiedev‰ím chybûjící strategie ze strany jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ, velmi ãast˘ nedostatek finanãních závazkÛ ze strany
partnerÛ, nedostatek transparentnosti pfii spoleãn˘ch v˘zvách a pfiíli‰
mnoho odli‰n˘ch pravidel, procedur a kritérií pro spoleãné akce.

Beyond the dichotomy of national vs. European science systems
V˘chodiskem workshopu zamûfieného na politiky v˘zkumu a v˘voje byla
studie sítû excelence PRIME, probíhající v rámci projektu ERA Dynamics,
zab˘vající se procesem uspofiádání znalostí, institucí a politik v˘zkumu
a v˘voje v Evropû. Smyslem a cílem této studie je nalézt takové uspofiá-
dání znalostí a poznatkÛ, které bude odpovídat specifick˘m charakteris-
tikám urãitého vûdního oboru, jeho institucionálnímu uspofiádání a klí-
ãov˘m hráãÛm a odstraní dvojkolejnost národních a Evropsk˘ch systémÛ
v˘zkumu a v˘voje. KaÏd˘ obor lze podle autorÛ studie popsat tfiemi cha-
rakteristikami: znalostní dynamikou (jejími indikátory jsou publikace,
patenty, v˘vozy), konvergencí (zpÛsoby, jak plynou znalosti) a doplÀko-
vostí (infrastruktury, frekvence partnerství mezi prÛmyslem a univerzita-
mi aj.). Tato svá teoretická v˘chodiska se pak autofii snaÏili popsat na pfií-
padu jednoho konkrétního oboru, a to chemie.

Hlavní snahou prezentujících z fiad sítû PRIME (Stefan Kühlmann, Phil-
lip Laredo, Peter van den Besselaar, Barend van der Meulen) bylo více
propracovat koncept celého projektu, zahájit diskusi s tvÛrci a analyti-
ky politik, ktefií se workshopu zúãastnili, dále rozvíjet první oborovou
studii zahájenou pro obor chemie a vypracovat konkrétnûj‰í anal˘zy
role nov˘ch evropsk˘ch nástrojÛ a struktur na podporu politik (sítû
excelence, technologické platformy a zejména ERA-NET).

Pro pfiiblíÏení oboru chemie zaznûla prezentace dr. Karla Schmidta na
téma Evropské perspektivy v˘zkumu chemie. Jako zajímavé a k diskusi
vybízející se ukázaly jeho poznatky, Ïe chemie jako vûdní obor není
samostatnû zastoupena v rámcov˘ch programech (je zastoupena v fiadû
jin˘ch témat, ale není tématem samostatn˘m), Ïe je spí‰e oborem pro
men‰í vûdecké t˘my a velké projekty pro ni tedy nejsou vhodné.
V následné diskusi se úãastníci snaÏili nalézt dÛvody tohoto faktu, zda
je tento obor vÛbec vhodn˘ pro evropské projekty, zda není lep‰í ho
realizovat na národní úrovni, na druhou stranu proã pak ale existuje
technologická platforma pro udrÏitelnou chemii podporovaná prÛmys-
lem, proã byly v této oblasti vytvofieny dva projekty ERA-NET a jedna
síÈ excelence, z ãehoÏ by vypl˘valo, Ïe tento obor má naopak na
evropské úrovni silnou podporu. 

Workshopu se opût zúãastnil profesor Manfred Horvath, tématem jeho
prezentace byly projekty ERA-NET jako jeden z nástrojÛ na podporu
evropsk˘ch politik, tak jak je zmínûn ve studii PRIME. Profesor Horvath
se mimo jiné zab˘val my‰lenkou, zda jsou ERA-NET novou mezinárod-
ní strukturou, která se ãasem osamostatní od rámcov˘ch programÛ
nebo zda jsou spí‰e zdrojem nové fragmentace Evropského v˘zkumné-
ho prostoru. 

V KVùTNU 2007 SE USKUTEâNILY DVA VELMI ZAJÍMAVÉ WORKSHOPY, KTERÉ SE P¤ÍMO T¯KALY SÍTÍ ERA-NET A HLUB·ÍHO POHLEDU NA
V¯VOJ A DYNAMIKU EVROPSKÉHO V¯ZKUMNÉHO PROSTORU (ERA). CÍLEM PROJEKTÒ TYPU ERA-NET JE PODPORA SPOLUPRÁCE
A KOORDINACE V¯ZKUMN¯CH PROGRAMÒ REALIZOVAN¯CH NA NÁRODNÍ âI REGIONÁLNÍ ÚROVNI âLENSK¯CH I ASOCIOVAN¯CH
STÁTÒ EU PROST¤EDNICTVÍM VYTVÁ¤ENÍ SÍTÍ TùCHTO PROGRAMÒ, VEDOUCÍCH K JEJICH VZÁJEMNÉMU OTEVÍRÁNÍ A ROZVOJI
A V KONEâNÉ FÁZI TAKÉ USKUTEâ≈OVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SPOLEâN¯CH AKTIVIT. 
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O svou praktickou zku‰enost se schématem ERA-NET se podûlil Mar-
kus Behnke z DFG, kter˘ hovofiil o konkrétním ERA-NET a to ERA Che-
mistry, a svÛj vstup doplnil vizemi tohoto seskupení do budoucna.
Tento ERA-NET, jehoÏ asociovan˘m ãlenem je i âeská republika, zve-
fiejnil svou první spoleãnou v˘zvu pro podávání návrhÛ projektÛ jiÏ
v roce 2005, druhá bude následovat v leto‰ním roce. Podmínkou pro
úãast v projektech je podíl dané ãlenské zemû na financování projek-
tÛ. V budoucnosti se bude tento ERA-NET snaÏit najít více flexibilnûj-
‰ích moÏností, jak˘mi jsou napfi. netematické financování aktivit bez
konkrétních termínÛ pro pfiedloÏení návrhÛ projektÛ, v podstatû by
mûlo jít o kontinuální podávání návrhÛ mezinárodních v˘zkumn˘ch
projektÛ a jejich mezinárodní financování. Jako moÏné pfiekáÏky toho-
to modelu se v‰ak ukazují dvoustranné a mnohostranné dohody
v rámci konsorcia, dosahování kompromisÛ co se t˘ãe zpÛsobilosti
ÏadatelÛ, obecn˘ch podmínek financování apod. V závûru prezentace
pak byly porovnány s ERA Chemistry dal‰í nové „nástroje“ v oblasti
chemie – technologická platforma (Suschem), ERA-NET (ACENET, ETIA
– IB) a síÈ excelence (IDECAT) z hlediska zamûfiení, rozsahu, ambicí,
zaji‰tûní budoucnosti daného odvûtví.

Závûry vypl˘vající z workshopu smûfiovaly zejména k tvÛrcÛm politik
a byly v následujícím duchu:

– ERA-NET jsou flexibilní k potfiebám hráãÛ zapojen˘ch do znalostní-
ho uspofiádání a tak by to mûlo zÛstat i nadále, flexibilita je klíãová
pro usnadnûní dynamiky znalostí;

– budování Evropy znamená transformování národních institucí –
národní orgány ale mají problémy s úpravou pfiedpisÛ bránících pfii-
jímání nástrojÛ rámcov˘ch programÛ;

– Ïijeme ve fázi pfiechodu a tvÛrci politik by to mûli vzít na vûdomí –
napomoci iniciativám zdola, umoÏnit selhání nástrojÛ, nestandardi-
zovat nástroje pfiíli‰ brzy a vytváfiet tak jejich závislosti.

Tento workshop byl prvním ze série nûkolika, které se síÈ excelence
PRIME rozhodla uspofiádat. Pfií‰tí by se mûl konat na podzim ve spolu-
práci s portugalsk˘m pfiedsednictvím Rady EU a mûl by shrnout dal‰í
kroky, které chce PRIME v následujícím období uskuteãnit – tak jako
byla popsána chemie, by mûla b˘t charakterizována i dal‰í vûdecká
disciplína (doposud nebylo fieãeno která), mûlo by dojít k zásadnûj‰í
diskusi s tvÛrci politik a také by mûly b˘t co nejdfiíve pfiedloÏeny kon-
krétní politické závûry. Více informací o síti excelence PRIME i probûh-
nuv‰ím workshopu je k dispozici na webov˘ch stránkách
http://www.prime-noe.org/.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HAVLICKOVA@TC.CZ

Společné technologické iniciativy Čisté nebe a ENIAC

Jen krátce pro zopakování: spoleãné technologické iniciativy (Joint
Technology Initiatives, dále jen JTI) jsou právní seskupení, která nabíze-
jí novou formu vytváfiení partnerství vefiejného a soukromého sektoru
(Public Private Partnership) v urãit˘ch oborech prÛmyslového v˘zkumu
a v˘voje na evropské úrovni. JTI by mûly podporovat partnerství mezi
soukrom˘mi a vefiejn˘mi institucemi a mobilizovat evropské, národní
a soukromé finanãní zdroje. Jejich kapitál bude tvofien pfiíspûvky od
ãlenÛ (Spoleãenství – prostfiedky ze 7. RP, klíãové prÛmyslové podniky,
Evropská investiãní banka – EIB aj.) a jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí.
Partnefii budou muset pfiedem prokázat schopnost plnit své finanãní
závazky, jelikoÏ potvrzení finanãního zapojení partnerÛ zvy‰uje dÛvû-
ryhodnost celé iniciativy.

Společná technologická iniciativa Čisté nebe (JTI Clean Sky)
V rámci mezinárodní Paris Air Show 2007 byla evropsk˘m komisafiem
pro v˘zkum Janezem Potoãnikem pfiedstavena spoleãná technologická
iniciativa zamûfiená na letectví – JTI âisté nebe. Obecn˘m cílem této -
v pofiadí jiÏ tfietí JTI - bude vytvofiit inovativní konkurenceschopn˘
systém letecké dopravy zamûfien˘ na sníÏení dopadu letecké dopravy
na Ïivotní prostfiedí, a to sníÏením hluku (aÏ o 50 %), sníÏením emisí
(oxidu uhliãitého o 40 % a oxidu dusíku o 60 %) a sníÏením spotfieby
pohonn˘ch hmot. 

Iniciativa by mûla stimulovat soukromé investice do v˘zkumu a v˘voje
zamûfieného na technologie ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí a zab˘vat se
tak existujícími vnûj‰ími faktory ve v˘zkumu a v˘voji i v Ïivotním pro-
stfiedí. âinnost iniciativy by mûla pokr˘vat v‰echny segmenty systému

letecké dopravy a s ním související technologie, které byly identifiko-
vány ve Strategické v˘zkumné agendû (SRA) Evropské technologické
platformy pro letectví ACARE (http://www.acare4europe.com/), z níÏ
tato spoleãná technologická iniciativa vychází.

JTI má také svÛj spoleãensko-ekonomick˘ dopad, aÈ uÏ se jedná o inte-
graci evropského leteckého prÛmyslu, otevfien˘ pfiístup mal˘ch a stfied-
ních podnikÛ a nov˘ch ãlensk˘ch státÛ, multiplikaãní efekt v podobû
vznikajících národních programÛ ãi celkov˘ pfiíspûvek k udrÏitelnému
rÛstu v Evropû. JTI bude postavena na ‰esti odli‰n˘ch technick˘ch
oblastech (ty jsou naz˘vány integrované technologické demonstrátory
– ITD). V rámci ITD nejprve probûhnou pfiedbûÏné studie a podrobné
rozdûlení práce. Následovat budou demonstrace ve velkém mûfiítku na
zemi i pfii letu, aby inovativní technologie dospûly do úrovnû, na níÏ
budou pouÏitelné pro novou generaci ekologick˘ch letadel. Iniciativa
se také bude snaÏit zajistit, aby mezi sebou jednotlivé ITD spolupraco-
valy a docházelo k vzájemné v˘mûnû informací a v˘sledkÛ.

Integrované technologické demonstrátory byly rozdûleny do násle-
dujících skupin:
– Smart Fixed Wing Aircraft ITD (letadlo s inteligentními pevn˘mi

kfiídly) – skupina zamûfiená na technologie aktivních kfiídel, která
vnímají tok vzduchu a pfiizpÛsobují mu svÛj tvar, a také na nové
konfigurace letadel, které by tato novátorská pojetí kfiídel optimál-
nû zaãlenily; 

– Green Regional Aircraft ITD (Ekologické regionální letadlo) –
zamûfiená na konfigurace s nízkou hmotností a technologie pouÏí-

V MINULÉM âÍSLE ECHA (3/2007) BYL OTI·TùN P¤ÍSPùVEK O PRVNÍCH DVOU SPOLEâN¯CH TECHNOLOGICK¯CH INICIATIVÁCH, JEJICHÎ
VZNIK P¤ED NEDÁVNEM SCHVÁLILA EVROPSKÁ KOMISE. JEDNALO SE O INICIATIVY T¯KAJÍCÍ SE INOVATIVNÍCH LÉâIV (INNOVATIVE
MEDICINE JTI) A VESTAVùN¯CH ELEKTRONICK¯CH SYSTÉMÒ (ARTEMIS JTI). SOUâASNù BYLY TAKÉ ZMÍNùNY DAL·Í INICIATIVY, KTERÉ
JSOU P¤IPRAVENY KE SCHVÁLENÍ V OBLASTECH NANOELEKTRONIKY, VODÍKU A PALIVOV¯CH âLÁNKÒ, LETECTVÍ A GLOBÁLNÍHO
MONITORINGU ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ. TENTO âLÁNEK BUDE VùNOVÁN DAL·ÍM DVùMA, KTERÉ BYLY SCHVÁLENY V PRÒBùHU
POSLEDNÍHO MùSÍCE. NA PA¤ÍÎSKÉM AIR SHOW 2007 BYLA P¤EDSTAVENA JTI CLEAN SKY, A STEJNù JAKO JTI ENIAC (T¯KAJÍCÍ SE NANO-
ELEKTRONIKY), BYLA I TATO SPOLEâNÁ TECHNOLOGICKÁ INICIATIVA NÁSLEDNù SCHVÁLENA EVROPSKOU KOMISÍ.
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vající inteligentní struktury, na konfigurace s nízkou hluãností a na
integraci technologií vyvinut˘ch jin˘mi ITD, napfiíklad motorÛ,
hospodafiení s energiemi a nov˘ch konfigurací;

– Green Rotorcraft ITD (Ekologické letadlo s rotující nosnou plochou)
– zamûfiená na inovativní rotorové lopatky a instalace motorÛ se
sníÏenou hluãností, trupÛ s vy‰‰í aerodynamiãností, naftov˘ch
motorÛ a elektrick˘ch systémÛ pro sníÏení spotfieby paliva a na
dráhy letu ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí;

– Sustainable and Green Engine ITD (UdrÏiteln˘ a ekologick˘ motor)
– která bude integrovat technologie systémÛ s nízkou hluãností
a systémy s nízkou hmotností a nízk˘m tlakem, s vysokou úãinnos-
tí, nízk˘mi emisemi oxidu dusíku a jádrem o nízké hmotnosti, a na
novátorské konfigurace jako jsou otevfiené rotory ãi mezistupÀové
chladiãe;

– Systems for Green Operations ITD (Systémy pro ekologick˘ provoz)
– zamûfiená na plnû elektrické zafiízení letadel a v˘stavbu systémÛ,
na fiízení termoregulace, na moÏnosti „ekologick˘ch“ trajektorií
a na zlep‰ení pozemních operací;

– Eco-Design ITD (Ekologick˘ návrh) – zamûfiená na cel˘ Ïivotní
cyklus materiálÛ a sloÏek, soustfiedící se napfi. na optimální vyuÏití
materiálÛ, omezenûj‰í pouÏívání neobnoviteln˘ch surovin, pfiírod-
ní zdroje, energie, emise ‰kodliv˘ch zplodin a na recyklování;

– JTI bude mít také svÛj nástroj pro hodnocení technologií (technolo-
gy evaluator); pÛjde o první dostupn˘ evropsk˘, zcela integrovan˘
nástroj poskytující pfiímou vazbu mezi pokroãil˘mi technologiemi
v prÛbûhu jejich v˘voje a v˘razn˘m místním nebo celosvûtov˘m
dopadem na Ïivotní prostfiedí. Bude hodnotit vnitfiní vstupy i v˘stu-
py z vnûj‰í hranice âistého nebe, aby tak provádûl mûfiení zátûÏe
Ïivotního prostfiedí a hodnotil úroveÀ letadel, leti‰È a letadlov˘ch
parkÛ.

Pro provádûní spoleãné technologické iniciativy âisté nebe bude na
období do 31. 12. 2017 zfiízen Spoleãn˘ podnik âisté nebe (dle ãlánku
171 Smlouvy o ES). Stejnû jako v pfiípadû jiÏ schválen˘ch iniciativ bude
mít spoleãn˘ podnik svou vlastní právní subjektivitu a bude zodpovûd-
n˘ ze své ãinnosti. Podnik bude sdruÏovat pfiibliÏnû 100 organizací, od
tûch nejvût‰ích evropsk˘ch hráãÛ pfies malé a stfiední podniky, po uni-
verzity a v˘zkumné instituce.

âlenství ve spoleãném podniku bude mít nûkolik podob: 
– Evropské spoleãenství (ES) – reprezentované Evropskou komisí (EK);
– lídfii platformy – fiídí platformu a spoleãnû se zástupci Komise jsou

ãleny v˘konné rady, vedou jednotlivé ITD (pfiíklady lídrÛ: Airbus,
Eurocopter, Rolls-Royce, Thales, Liebherr-Aerospace aj.);

– pfiidruÏení partnefii – hlavní úãastníci iniciativy, ktefií pfiedem pro-
kázali závazek vÛãi iniciativû a jsou souãástí pfiíslu‰n˘ch progra-
mov˘ch v˘borÛ. Jedná se o organizace potfiebné k realizaci cílÛ
platformy; jejich závazek ve v˘‰i 5 % z celkov˘ch investic (s v˘jim-
kou tûch od EK) je na období 7 let, podílejí se na operaãních nákla-
dech JTI, nemohou se úãastnit spoleãn˘ch v˘zev iniciativy;

– partnefii – jsou pfiijati prostfiednictvím otevfiené soutûÏe po vytvofie-
ní iniciativy, mohou se úãastnit v˘zev pro podávání návrhÛ projek-
tÛ (s max. délkou 7 let), které budou zvefiejnûny poté, co bude ini-
ciativa oficiálnû zahájena.

JTI âisté nebe bude mít také svou vlastní organizaãní strukturu. Ta by
mûla b˘t následující: 
– v˘konná rada – je sloÏená ze zástupcÛ Evropské komise, pfiedních

zástupcÛ leteckého prÛmyslu a vedoucích v˘zkumn˘ch center;
rada je fiídícím orgánem spoleãného podniku a je zodpovûdná za
vymezení strategické orientace, pfiijímání rozpoãtu, roãních pra-
covních programÛ ITD aj.; 

– fieditelství – fieditel je zodpovûdn˘ za kaÏdodenní fiízení podni-
ku, koordinuje a sleduje ãinnosti ITD, sleduje úãast mal˘ch
a stfiedních podnikÛ, vede dialog s uÏivateli a pfiíslu‰n˘mi
zájmov˘mi skupinami; 

– fiídící v˘bory ITD – jejich povinností je b˘t poradcem ohlednû tech-
nick˘ch funkcí ITD a pfiijímat rozhodnutí o v‰ech odborn˘ch
vûcech t˘kajících se pfiíslu‰ného ITD, definovat obsah v˘zev
k pfiedkládání návrhÛ a vybírat vnûj‰í partnery aj.;

– generální fórum – je konzultaãním orgánem spoleãného podniku,
je informováno o postavení spoleãného podniku, ãiní doporuãení
a klade dotazy v˘konné radû a fiediteli. 

JTI také vytvofií externí monitorovací v˘bor – skupinu reprezentující
jednotlivé státy, která bude v úzkém kontaktu s technologickou
platformou ACARE.

Finanãní zdroje spoleãného podniku se skládají z pfiíspûvkÛ jeho ãlenÛ
a úãastnících se pfiidruÏen˘ch spoleãností. Maximální pfiíspûvek Spole-
ãenství na spoleãn˘ podnik, kter˘ pokr˘vá provozní náklady a v˘zkum-
né ãinnosti, je 800 mil. € hrazen˘ch z rozpoãtu specifického programu
Spolupráce 7. RP EU, tématu Doprava. Souãasnû se pfiedpokládá, Ïe
závazek prÛmyslové sféry se bude pohybovat v obdobné v˘‰i, celkov˘
rozpoãet by tedy mûl b˘t okolo 1,6 mld. €.

Provozní náklady spoleãného podniku budou rovnocennû sdíleny na
jedné stranû mezi ES, které pfiispûje 50 % celkov˘ch nákladÛ, a mezi
ostatními ãleny, ktefií pfiispûjí v hotovosti zb˘vajícími 50 % na stranû
druhé. Provozní náklady spoleãného podniku by nemûly pfiesáhnout
3 % jeho celkového rozpoãtu. V˘zkumné ãinnosti budou financová-
ny ES a zdroji dal‰ích ãlenÛ minimálnû ve v˘‰i finanãního pfiíspûvku
Spoleãenství. Pfiíspûvek Spoleãenství bude rozdûlen tak, Ïe max. 400
mil. € se pfiidûlí vedoucím ITD a 200 mil. € pfiidruÏen˘m ãlenÛm
ITD, dále pak ãástka 200 mil. € bude pfiidûlena externím partnerÛm
(projektÛm) vybran˘m na základû soutûÏních v˘zev k pfiedkládání
návrhÛ. PfiedbûÏné rozdûlení pfiíspûvku ES na rÛzné v˘zkumné ãin-
nosti bylo stanoveno následujícím zpÛsobem: 24 % pro program
Letadlo s inteligentními pevn˘mi kfiídly, 11 % pro Ekologické regio-
nální letadlo, 10 % pro Ekologické letadlo s rotující nosnou plochou,
27 % pro UdrÏiteln˘ a ekologick˘ motor, 19 % pro Systémy pro eko-
logick˘ provoz, 7 % pro Ekologick˘ návrh a 2 % pro Nástroj pro hod-
nocení technologií.

Společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku (JTI
ENIAC)
Oblast nanoelektroniky je dal‰í, ve které Evropská komise v poslední
dobû pfiedstavila koncept spoleãné technologické iniciativy. Iniciativa
má pfiipravit cestu pro v˘voj nov˘ch produktÛ a sluÏeb v rÛzn˘ch oblas-
tech nanoelektroniky vãetnû spotfiební elektroniky, automobilového
prÛmyslu a managementu Ïivotního prostfiedí.

Evropa patfií v oblasti nanoelektroniky k lídrÛm oboru, pfiesto je neustá-
le ohroÏována asijsk˘mi a americk˘mi konkurenty. Ztrátû konkurence-
schopnosti v dÛsledku rozdrobování v˘zkumného úsilí by mûla zabrá-
nit vznikající JTI, která se bude snaÏit sjednotit v˘zkumné programy
realizované v této oblasti a zachovat tak vedoucí pozici EU.
Hlavní cíle iniciativy vycházejí a navazují na ãinnost Evropské techno-
logické platformy ENIAC (http://www.eniac.eu/). Jedná se zejména
o posílení dal‰í integrace a miniaturizace zafiízení a rÛst jejich funkã-
nosti. JTI by mûla pfiedstavit nové materiály, zafiízení a procesy, inovaã-
ní v˘robní procesy, designové metodologie a nové systematizující
metody. Iniciativa by mûla b˘t vedena inovaãními hight-tech aplikace-
mi v oblasti komunikací a poãítaãÛ, dopravy, zdravotní péãe, bezpeã-
nosti, energetiky a managementu Ïivotního prostfiedí. 
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Podpora přípravy projektů 7. RP pro rok 2007

JiÏ od roku 2004 je Technologické centrum AV âR povûfieno Minister-
stvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (M·MT) administrací systému na
podporu pfiípravy projektÛ do rámcov˘ch programÛ Evropské unie. 

Podpora mÛÏe b˘t v nadcházejícím období poskytnuta z rozhodnutí
M·MT ãesk˘m t˘mÛm, které se podílejí na pfiípravû projektÛ do 7. RP.
Podmínky pro udûlení pfiíspûvku, seznam pfiíslu‰n˘ch v˘zev a formuláfi
Ïádosti jsou uvedeny na adrese www.tc.cz/grant. Nezbytn˘m pfiedpo-
kladem je doloÏit, Ïe návrh projektu byl formálnû správn˘ (tj. vyhovûl
podmínkám formální kontroly, kterou provádí Evropská komise, resp.

ERC, a vstoupil do procesu hodnocení). K tomuto úãelu postaãí potvr-
zení ãi prohlá‰ení koordinátora, pfiíp. hlavního fie‰itele projektu ERC.

Îádosti o udûlení pfiíspûvku doplnûné v‰emi náleÏitostmi musí b˘t do
Technologického centra  AV âR doruãeny písemnû nejpozdûji do 10.
prosince 2007. 

EVA SVOBODOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SVOBODOVA@TC.CZ

Zpoãátku by se mûla zamûfiit na definici a implementaci v˘zkumné
agendy pro rozvoj klíãov˘ch oblastí nanoelektroniky, podporu partner-
ství pro mobilizaci a koncentraci úsilí na úrovni soukromé, národní
i Spoleãenství, v koneãném dÛsledku pak na dosaÏení synergie a koor-
dinace evropského vûdeckého úsilí v této oblasti.

Pro provádûní spoleãné technologické iniciativy ENIAC bude i v tomto
pfiípadû zfiízen spoleãn˘ podnik dle ãlánku 171 Smlouvy o ES. Jeho
zakládajícími ãleny jsou Evropské spoleãenství reprezentované Evrop-
skou komisí, ãlenské státy EU a AENEAS. AENEAS je podle francouz-
ského práva zaloÏenou asociací reprezentující prÛmyslové spoleãnosti
a ostatní vûdeckov˘zkumné hráãe v oblasti evropské nanoelektroniky
(napfi. ASML Netherlands B.V., Infineon Technologies, NXP B.V., Robert
Bosch, S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES S.A.,
STMicroelectronics N.V., Thales, Thomson Silicon Components aj.).
Hlavní úkoly AENEAS tkví v reprezentaci jeho ãlenÛ v JTI a pfiijímání
a pokraãování v aktivitách ETP ENIAC. Spoleãn˘ podnik bude mít
podobnû jako v pfiípadû ostatních iniciativ právní subjektivitu a bude
tak zodpovûdn˘ ze své ãinnosti.

I spoleãn˘ podnik ENIAC bude mít svou organizaãní strukturu tvofie-
nou následujícími orgány:
– fiídící v˘bor – má celkovou zodpovûdnost za provoz spoleãného

podniku a mûl by dohlíÏet na implementaci jeho aktivit, je sloÏen
ze zástupcÛ ãlenÛ spoleãného podniku a pfiedsedy prÛmyslového
a v˘zkumného v˘boru;

– v˘bor vefiejn˘ch orgánÛ – mezi jeho hlavní úkoly bude patfiit zaji‰-
Èování principÛ spravedlnosti a transparentnosti pfii rozdûlování
vefiejn˘ch prostfiedkÛ úãastníkÛm projektÛ, v˘bor bude sloÏen ze
zástupcÛ vefiejn˘ch orgánÛ úãastnících se spoleãného podniku; 

– prÛmyslov˘ a v˘zkumn˘ v˘bor – náplní jeho ãinnosti bude vypra-
cování nûkolikaroãního strategického plánu, návrhÛ roãních pra-
covních programÛ apod. Jeho ãlenové budou jmenováni AENEAS
a jejich maximální poãet bude 25; 

– v˘konn˘ fieditel – je zodpovûdn˘ za kaÏdodenní fungování spoleã-
ného podniku a je jeho právním zástupcem, ze své ãinnosti se zod-
povídá fiídícímu v˘boru, kter˘m je do své funkce na návrh EK jme-
nován.

Finanãní zdroje spoleãného podniku budou tvofiit ãlenské pfiíspûvky,
které pokryjí provozní náklady podniku, pfiíspûvek Evropského spole-
ãenství urãen˘ na financování vûdecko-v˘zkumn˘ch aktivit a dále jak˘-
koliv pfiíjem vytvofien˘ spoleãn˘m podnikem ENIAC.

Celkov˘ rozpoãet JTI ENIAC by se mûl pohybovat kolem 3 mld. €, 
60 % této ãástky by mûlo pocházet z prÛmyslov˘ch zdrojÛ (prostfied-
nictvím asociace AENEAS), zb˘vající ãástku pokryje Evropská komise
a zemû zapojené do jednotliv˘ch projektÛ. Pokud budeme brát v úvahu
provozní náklady iniciativy (do 31. 12. 2017), pak na jejich úhradu pfii-
spûje AENEAS a to do v˘‰e 20 mil. € nebo 1 % z celkov˘ch nákladÛ
projektÛ, dále Spoleãenství do v˘‰e 10 mil. € a ãlenské státy ENIAC. Ty
k pokrytí provozních nákladÛ pouÏijí in-kind (materiální) vklady.

V˘zkumné aktivity spoleãného podniku budou hrazeny jednak z pfiíspûv-
ku Spoleãenství, a to do maximální v˘‰e 450 mil. € (urãen˘ch z rozpo-
ãtu 7. RP specifického programu Spolupráce tematické priority Informaã-
ní a komunikaãní technologie). Dále ãlenské státy ENIAC pfiispûjí mini-
málnû 1,8 násobkem pfiíspûvku Spoleãenství, pfiiãemÏ tyto pfiíspûvky
budou hrazeny roãnû a budou rozdûleny pfiímo mezi organizace partici-
pující na v˘zkumn˘ch projektech. Samotné v˘zkumné organizace pak
je‰tû pfiispûjí in-kind vklady, aby tak pokryly svÛj podíl na nákladech pro-
jektu. Jejich celkov˘ pfiíspûvek po dobu trvání spoleãného podniku by se
mûl rovnat, pfiípadnû pfiev˘‰it pfiíspûvek vefiejn˘ch autorit.

Spoleãn˘ podnik bude podporovat v˘zkumné aktivity prostfiednictvím
soutûÏních v˘zev pro podávání návrhÛ projektÛ, nezávislého zhodno-
cení a v˘bûru návrhÛ a rozdûlením vefiejn˘ch prostfiedkÛ vybran˘m
návrhÛm projektÛ pro financování. Vefiejné financování vybran˘ch pro-
jektÛ se bude skládat z pfiíspûvkÛ ãlensk˘ch státÛ ENIAC a / nebo
finanãních pfiíspûvkÛ spoleãného podniku ENIAC. V˘zvy pro podávání
projektÛ publikované spoleãn˘m podnikem budou vÏdy specifikovat
celkov˘ rozpoãet urãen˘ pro jednotlivé v˘zvy. Tento rozpoãet bude
indikovat ãástky, ke kter˘m se zavázaly na národní úrovni jednotlivé
ãlenské státy a v˘‰i finanãního pfiíspûvku spoleãného podniku. Ten by
mûl b˘t roven 55 % celkov˘ch závazkÛ ãlensk˘ch státÛ, pokud v˘bor
vefiejn˘ch orgánÛ nerozhodne jinak. Financování v˘zkumn˘ch projek-
tÛ pak bude fungovat tak, Ïe ãlenské státy uzavfiou grantové dohody
s úãastníky dle národních pravidel, zejména pokud se jedná o kritéria
zpÛsobilosti a dal‰í finanãní a právní poÏadavky.

Dal‰í spoleãnou technologickou iniciativou, která by mûla b˘t schvále-
na na podzim roku 2007, je iniciativa pro vodík a palivové ãlánky. Ini-
ciativa pro globální monitoring Ïivotního prostfiedí a bezpeãnost by pak
mûla b˘t pfiedstavena v roce 2008.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENNTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ
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Zájem o granty ERC překonal očekávání
Uzávûrka prvního kola první v˘zvy k pfiedkládání návrhÛ na granty ERC
pro zaãínající v˘zkumné pracovníky (European Research Council Star-
ting Grants) byla 25. dubna 2007. Bylo pfiedloÏeno celkem 9167 struã-
n˘ch, tj. osmistránkov˘ch návrhÛ projektÛ, coÏ je v˘znamnû více, neÏ
se oãekávalo. PfiibliÏnû 30 % návrhÛ pfiedloÏily Ïeny. PrÛmûrn˘ rozpo-
ãet pfiedloÏen˘ch návrhÛ je témûfi 1,1 mil. €, pfiiãemÏ rozpoãet této
v˘zvy je 290 mil. €. Do uzávûrky druhého kola, která byla 17. záfií
2007, muselo 559 vybran˘ch ÏadatelÛ pfiedloÏit podrobné, tj. ‰estnác-
tistránkové verze návrhÛ. Panely hodnotitelÛ vyberou a doporuãí
k financování asi 260 projektÛ. Úspû‰nost se tedy bude pohybovat

kolem 2,8 %. Pfiedpokládá se, Ïe grantové smlouvy pro vybrané projek-
ty budou uzavírány v prvním ãtvrtletí roku 2008.

Rozdûlení rozpoãtu mezi tfii vûdní oblasti, které je‰tû pfied první v˘zvou
provedla Vûdecká rada ERC, pfiibliÏnû koresponduje s poãty pfiedloÏe-
n˘ch návrhÛ, coÏ je patrné z tabulky 1. Tabulka 2 obsahuje informace

o geografickém rozloÏení hlavních fie‰itelÛ (Principal investigators)
a hostitelsk˘ch institucí v pfiedloÏen˘ch návrzích. V 87 % návrhÛ hlav-
ní fie‰itelé poÏadovali, aby se projekty realizovaly pouze v jedné hosti-
telské instituci, zb˘vajících 13 % návrhÛ poãítalo s úãastí více neÏ
jedné hostitelské instituce.

První v˘zva k pfiedkládání návrhÛ na granty ERC pro zku‰ené v˘zkum-
né pracovníky (ERC Advanced Grants) bude publikována v listopadu
nebo v prosinci 2007. Aktualizovaná verze pracovního programu
IDEAS bude vûdecké vefiejnosti k dispozici v fiíjnu 2007. 

Aktuální informace o grantech ERC jsou k dispozici na adresách
http://erc.europa.eu/ a http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html 

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Výsledky 1. výzvy ICT v číslech

Stejnû jako na zaãátku minul˘ch rámcov˘ch programÛ byl o úãast
v projektech první v˘zvy ICT velk˘ zájem. V programu ICT  se jednalo
zatím o nejvût‰í v˘zvu v historii s rozpoãtem 1 194 mil. €. Témûfi 18
tisíc úãastníkÛ (z toho 5 310 malé a stfiední firmy - MSP) ve 1 836  pro-
jektech Ïádalo o pfiíspûvek Spoleãenství v celkové v˘‰i 6,9 mld. €. Pfiís-
pûvky v celkové hodnotû 1 194 mil. € získá podle plánu implementa-
ce 318 projektÛ. Pouze ve 190 projektech nebyly zastoupeny MSP,
které z celkového poãtu úãastníkÛ tvofiily asi 30 % a Ïádaly pfiibliÏnû
o 25 % rozpoãtu. 

Účast ČR: většinou malé a střední podniky 

V˘sledek první v˘zvy programu ICT je pro âR relativnû dobr˘ jak po
stránce zájmu organizací o partnerství v projektech, tak i v úspû‰nosti
získání grantu. V pofiadí zemí podle velikosti získaného pfiíspûvku se
âR umístila mezi 27 ãlensk˘mi zemûmi na 15. místû a je první mezi
tzv. nov˘mi zemûmi EU.

Ve 122  podan˘ch projektech bylo 153 ãesk˘ch úãastníkÛ  (z toho je
11 ãesk˘ch koordinátorÛ,  jejichÏ 4 projekty splnily v‰echna evaluaãní
kritéria, ale pro nedostatek finanãních prostfiedkÛ grant nemohou získat
a 7 projektÛ nepro‰lo kritérii). Zajímavé je, Ïe firmy byly v koordinaci
podan˘ch projektÛ dvakrát aktivnûj‰í neÏ akademické instituce, coÏ

mÛÏe svûdãit o tom, Ïe mûly jasnou pfiedstavu o náplni a konkrétních
cílech v˘zkumu, do kterého se chystaly investovat. Nejaktivnûj‰ím
úãastníkem bylo âVUT (ve 30 podan˘ch projektech) následovala firma
IDS Scheer a Karlova univerzita. 

V projektech, které jsou v souãasné dobû kontrahovány, je âR
zastoupena 30 organizacemi ve 23 projektech, které jsou rozloÏeny
do prakticky ve v‰ech vyhlá‰en˘ch témat, kromû technologií pro
budoucnost. Nejvût‰í úspûch mûly ãeské t˘my ve dvou aplikaãních
oblastech spojen˘ch se zdravím, a to osobní systémy pro monitoro-
vání zdravotního stavu a diagnostiku (5.1) a v tématu  ICT a stárnutí
(7.1), kde se zúãastní 10 t˘mÛ (z toho ãtyfii MSP) v sedmi projektech.
Pouze 10 úãastníkÛ ze 30 bude ve financovan˘ch projektech z aka-
demického prostfiedí vysok˘ch ‰kol nebo Akademie vûd, polovina
jsou firmy (9 MSP + 6 velk˘ch firem) a ostatní jsou knihovny, kliniky
ãi v˘zkumné ústavy.  

Blahopfiejeme úspû‰n˘m t˘mÛm a pfiejeme jejich projektÛm úspûch
i v dal‰ích v˘zvách. 

EVA HILLEROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HILLEROVA@TC.CZ

Vûdní oblasti Poãet Podíl Podíl
pfiedloÏen˘ch na celkovém poãtu na rozpoãtu

návrhÛ pfiedloÏen˘ch návrhÛ v˘zvy

Vûdy o neÏivé pfiírodû 4 408 48,1 % 45 %

Vûdy o Ïivé pfiírodû 3 396 37,0 % 40 %

Spoleãenské a humanitní vûdy 1 363 14,9 % 15 %

Celkem 9 167 100 % 100 %

Tabulka 1 – Rozdûlení pfiedloÏen˘ch návrhÛ do tfií vûdních oblastí

Trval˘ pobyt Sídlo
hlavního fie‰itele hostitelské instituce

EU - 15 80,3 % 83,4 %

12 nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU 8,6 % 8,8 %

Asociované zemû EU 7,9 % 7,8 %

Ostatní zemû 3,2 % -

Celkem 100 % 100 %

Tabulka 2 – Geografické rozloÏení pfiedloÏen˘ch návrhÛ
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Evropská iniciativa SMEs go Health poskytuje podporu v˘zkumu zalo-
Ïenému na vzájemné spolupráci evropsk˘ch zemí v oblasti zdraví 
v 7. RP. Tato iniciativa byla vytvofiena k podpofie mal˘ch a stfiedních
podnikÛ (SMEs) a akademick˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ a t˘mÛ
zamûfien˘ch na problematiku zdraví pfii pfiípravû spoleãn˘ch projektÛ
v 7. RP. Informaãní a ‰kolící workshop k tomuto tématu se konal
13. záfií 2007 v Rize (Loty‰sko), spoleãnû s navazující mezinárodní
konferencí „Baltic Dynamics ’07“. Na konferenci byli úãastníci infor-
mováni o moÏnostech finanãní podpory v 7. RP a získali detailní infor-
mace, jak úspû‰nû Ïádat o grantové prostfiedky. Více informací získají
zájemci na www.smesgohealth.org a on-line registrace je moÏná na
http://lotus.viariga.lv/VR/BD.nsf.

Cílem iniciativy SMEs go Health je zv˘‰it poãet a kvalitu zapojení
mal˘ch a stfiedních podnikÛ v projektech 7. RP v prioritû zdraví. Tato
na tfii roky plánovaná iniciativa je spolufinancována Evropskou komisí,
navazuje na zku‰enosti úspû‰ného projektu SMEs go LifeSciences, která
byla orientována na Life Sciences v 6. RP. Nová iniciativa je zamûfiena
na informaãní a ‰kolící akce a workshopy, na pomoc pfii formování
konsorcií, vyhledávání vhodn˘ch partnerÛ a pomoc pfii pfiípravû projek-
tÛ v oblasti zdraví. Projekt osloví v˘zkumníky z univerzit, v˘zkumn˘ch

organizací,  podnikÛ apod. a mûl by pomoci s pfiípravou konkrétních
projektÛ.

Od zaloÏení iniciativy SMEs go Health v únoru 2007 mohou zájemci najít
‰irokou ‰kálu informací na projektov˘ch webov˘ch stránkách (www.smes-
gohealth.org), kde je uvefiejnûna databáze, v níÏ mají malé a stfiední pod-
niky moÏnost prezentovat své zku‰enosti a know-how. Takto mohou zv˘-
‰it svou „viditelnost“ na evropském trhu a ‰ance b˘t identifikován jako
potenciální vhodn˘ partner v projektech finanãnû podporovan˘ch ze 
7. RP, priority Zdraví. MnoÏství mal˘ch a stfiedních podnikÛ jiÏ vyuÏilo
této moÏnosti  a registrovalo se do databáze. V˘zkumná konsorcia, která
pfiipravují projekt do 7. RP a hledají vhodné SMEs partnery, zde mohou
zvefiejÀovat své projektové návrhy a nabídnout svÛj projektov˘ potenciál
zájemcÛm z kategorie mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP). Navíc mohou
tito zájemci získat aktivní pfiístup do uvedené databáze a hledat v ní podle
vlastních klíãov˘ch slov. Kromû základních informací poskytuje databáze
informaãní servis t˘kající se i právních a finanãních otázek, pravidel
du‰evního vlastnictví a etick˘ch otázek a mÛÏe pomoci i pfii pfiípravû a for-
mulaci projektu a podílu a formû zapojení MSP v projektu.
První virtuální partnerská burza (First virtual brokerage event) se usku-
teãnila v ãervnu 2007. Cílem bylo vytipovat, najít a vzájemnû informo-

Iniciativa SMEs go Health začala úspěšně pracovat

Oblast Rozpoãet  Poãet PoÏadovan˘ Poãet PoÏadovan˘ Poãet Projekty /
celkem (tis. €) projektÛ rozpoãet (tis. €) projektÛ rozpoãet (tis. €) projektÛ t˘my z âR 

1.1 SíÈ budoucnosti 199 995 172 818 972 87 449 828 46 1/1

1.2 Architektury, infrastruktury a techniky pro sluÏby 
a software 120 011 186 660 217 88 380 552 27 1/1

1.3 ICT podpora propojenému podnikání 30 000 91 305 851 38 131 015 10 0

1.4 Bezpeãné, spolehlivé a zabezpeãené infrastruktury - 90 000 92 353 782 50 207 541 24 3/4

1.5 Média pracující po síti 84 991 100 401 028 39 165 830 20 0

2.1 Kognitivní systémy, interakce a robotika 96 000 185 680 386 63 203 429 26 2/2

3.1 Integrace elektroniky a nanoelektronick˘ch 
souãástek pfií‰tí generace.  86 300 85 379 501 63 263 089 20 1/1

3.2 Technologie organické a velkoplo‰né elektroniky 
a zobrazovací systémy 63 000 46 174 249 30 115 419 20 0

3.3 Desisgn vestavûn˘ch systémÛ 40 150 45 131 079 29 85 073 15 2/2

3.4 V˘poãetní systémy 25 150 31 87 463 24 67 640 9 2/2

4.1 Digitální knihovny a technologie pro v˘uku 51 999 191 60 850 81 252 617 12 1/2

4.2 Inteligentní obsah a sémantika 51 000 148 472 924 55 183 659 15 1/2

5.1 Osobní systémy pro monitorování zdravotního 
stavu a lokální diagnostiku 69 900 76 608 718 18 147 391 9 5/6

5.2 Pokroãilé ICT systémy pro ochranu pacienta 
a hodnocení rizik 32 215 50 150 181 17 58 295 9 1/1

6.1 ICT pro inteligentní vozidla a sluÏby v dopravû 56 610 84 299 830 31 144 192 14 1/2

7.1 ICT a stárnutí 31 000 156 519 054 54 176 964 10 2/4

8.1 ICT zafiízení a systémy v nanomûfiítku 20 000 18 50 677 13 29 658 9 0

8.2 V‰udypfiítomné pfiizpÛsobování 18 550 21 57 982 9 22 717 7 0

8.3 Bio-ICT konvergence 21 450 29 104 164 19 59 790 7 0

9.1 Mezinárodní spolupráce 5 679 30 22 698 16 11 283 9 0

CELKEM 1 194 000 1836 6 888 607 824 3 155 982 318 23/30

Tabulka – Statistika 1. v˘zvy ICT

PROJEKTY PODANÉ PRO·LÉ KRITÉRII FINANCOVANÉ



17

ANAL¯ZY EVROPSKÉHHO V¯ZKUMU

vat MSP, akademické instituce a v˘zkumná pracovi‰tû podle témat
druhé v˘zvy v prioritû Zdraví podle zadan˘ch klíãov˘ch slov, resp.
jin˘ch poÏadovan˘ch parametrÛ, jako napfi. typ pracovi‰tû, urãitá zemû
EU, poÏadovaná cílová skupina.  Dal‰í partnerské burzy budou násle-
dovat a poskytnou úãastníkÛm obsáhlé a detailní informace o moÏnos-
tech finanãní podpory v 7. RP v prioritû Zdraví.

Dal‰í aktuální informace o aktivitách SMEs go Health v 7. RP, dÛleÏité
odkazy, kontakty a pfiístup k databázi jsou dostupné na
http://www.smesgohealth.org

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âT, KINKOROVA@TC.CZ

Účast českých týmů v první výzvě tematické priority BIO
Oblast 7. RP zamûfiená na fie‰ení v˘zkumn˘ch témat dÛleÏit˘ch pro
rozvoj evropské znalostní bio-ekonomiky má za sebou hodnocení
první v˘zvy, která mûla uzávûrku 2. 5. 2007 a jejíÏ rozpoãet byl 190
mil. €.  Evropská komise obdrÏela na 78 vyhlá‰en˘ch témat  celkem
414 návrhÛ, z toho 76 bylo návrhÛ  tzv. velk˘ch projektÛ spolupráce 
(v 6. RP integrované projekty) a sítí excelence, 338 návrhÛ pak byly
men‰í projekty spolupráce (dfiíve STREP) a koordinaãní a podpÛrné
akce. Celkem se v návrzích úãastnilo 4 236 v˘zkumn˘ch t˘mÛ.
Hodnocení první v˘zvy bylo jednokolové.

Hodnotitelé doporuãili pro financování 64 nejlépe hodnocen˘ch pro-
jektÛ; omezen˘ rozpoãet v˘zvy ale neumoÏnil financování v‰ech 157
projektÛ, které splnily v‰echna prahová hodnotící kritéria. KvÛli formál-
ním nedostatkÛm nebylo hodnoceno 17 projektÛ a 176 projektÛ nespl-
nilo v jednom nebo více kritériích potfiebné prahové hodnoty.

Nejvíce projektÛ bude financováno v oblasti 1 (Sustainable production
and management of biological resources from land, forest and aquatic
environments) - 33, v oblasti 2 (Fork to farm: Food (including seafood,
health and well being) bude financováno 16 projektÛ a v oblasti 3 (Life
sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food
products and processes) pak má ‰anci získat pfiíspûvek EK 14 projektÛ.
Jeden projekt bude financován v rámci tzv. “ostatních aktivit” – jedná
se o projekt podporující ‰kolení a spolupráci v rámci sítû národních
kontaktÛ pro rámcové programy v priotitû BIO.

Do první v˘zvy se zapojilo 1192 mal˘ch a stfiedních podnikÛ. Ve finan-
covan˘ch projektech je 169 MSP. Také úãast v˘zkumn˘ch t˘mÛ ze tfie-
tích (INCO) zemí byla uspokojivá. Celkem se do návrhÛ zapojilo 396
v˘zkumn˘ch t˘mÛ z 58 INCO zemí, nejvíce z USA a Ruska. 

Podle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ ãeské t˘my participovaly na 49 návrzích
podan˘ch do první v˘zvy. Pfiípravy návrhÛ se úãastnilo 57 t˘mÛ z âR.
Nejvíce ãesk˘ch úãastníkÛ bylo z univerzit (17), ale pomûrnû vysoké
zastoupení v návrzích mûly i malé a stfiední firmy (15). Do financova-
n˘ch návrhÛ se dostalo 13 ãesk˘ch t˘mÛ – 3 t˘my jsou z pracovi‰È Aka-
demie vûd, 2 univerzitní t˘my, 4 t˘my z resortních v˘zkumn˘ch ústa-
vÛ, 2 zástupci prÛmyslu a 2 konzultaãní organizace. âeské t˘my koor-
dinovaly pfiípravu 4 návrhÛ projektÛ, projekty ale nedosáhly na finan-
cování Evropské komise. Úspû‰né projekty s ãesk˘m úãastníkem jsou
koordinovány z Nizozemska (3), Nûmecka (3), Francie (2), Velké Britá-
nie (2),  ·v˘carska (1), Belgie (1) a ¤ecka (1).

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ

JRC Enlargement and Integration Action 2007

Spoleãné v˘zkumné centrum EK (JRC) nabízí v rámci Enlargement and
Integration Action 2007 více jak 50 krátkodob˘ch pracovních pobytÛ
a více jak 100 workshopÛ zamûfien˘ch na fiadu aspektÛ v˘zkumu na
podporu evropsk˘ch politik (Ïivotní prostfiedí, energetika, bezpeãnost,
zdraví, potraviny, zemûdûlství, nanobiotechnologie, informaãní spoleã-
nost atd.). Pfiehled nabídek pracovních pfiíleÏitostí a semináfiÛ a dal‰í
potfiebné informace a formuláfie jsou k dispozici na http://www.
jrc.ec.europa.eu/enlargement/action2007/

Cílem akce je podpofiit integraãní proces roz‰ifiující se EU posílením
v˘zkumné spolupráce mezi JRC a nov˘mi ãlensk˘mi, kandidátsk˘mi
zemûmi a dal‰ími potenciálními kandidáty ãlenství v EU. Semináfie
jsou zamûfieny na usnadnûní zavedení vûdeck˘ch a technick˘ch
aspektÛ evropsk˘ch politik kompetentními organizacemi v jednotli-
v˘ch zemích a úãast na nich je moÏná na základû nominace Stál˘mi
zastoupeními pfiíslu‰n˘ch zemí. Krátkodobé pracovní pozice jsou
otevfieny expertÛm splÀujícím poÏadovaná kritéria pfiedepsaná
v kaÏdé konkrétní nabídce. Doba pobytu v JRC je obvykle 12 mûsí-

cÛ (pokud není v nabídce specifikováno jinak). Preferované schéma
zamûstnaneckého pomûru je tzv. Seconded National Expert, coÏ
v praxi znamená, Ïe pracovník zÛstává kmenov˘m zamûstnancem
matefiské instituce, do které se po ukonãení pracovního pobytu v JRC
vrátí, aby v ní uplatnil a zúroãil nabyté zku‰enosti.  Po dobu pobytu
v JRC získává pracovník denní pfiíspûvek 117,74 €. Detaily o finanã-
ních podmínkách v rámci tohoto schématu jsou k dispozici na
http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs

Spoleãné v˘zkumné centrum sestává ze sedmi specializovan˘ch v˘zkum-
n˘ch institutÛ, které mají sídlo v pûti evropsk˘ch zemích. BliÏ‰í informace
o jednotliv˘ch institutech a jejich aktivitách je moÏné najít na stránkách
Spoleãného v˘zkumného centra na http://www.jrc.ec.europa.eu
Îádosti o pracovní pozice doplnûné Ïivotopisem a pfiehledem publika-
cí je moÏné zasílat do 1. 10. 2007 na kontaktní jména uvedená u kaÏdé
nabídky.

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KONICKOVA@TC.CZ

Graf -  Výsledky hodnocení 1. výzvy BIO – počty projektů
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Budeme důstojně stárnout? 
V˘razné demografické zmûny v Evropû si vyÏádají velké zmûny zejmé-
na v sociální a ekonomické oblasti. S prodluÏujícím se prÛmûrn˘m
vûkem z 55 let v roce 1920 na dne‰ních témûfi 80 let a rostoucí Ïivot-
ní úrovní je zfiejmé, Ïe poroste potfieba vyvíjet a uÏívat nové technolo-
gie pro podporu plného Ïivota star‰ích ãi nemocn˘ch lidí. V roce 2020
bude více jak ãtvrtina evropské populace star‰í neÏ 65 let. Tento trend
se projeví také na poptávce po inteligentních, uÏivatelsky pfiívûtiv˘ch
a ekonomicky efektivních podpÛrn˘ch technologiích. 
Proto byly v oblasti informaãní spoleãnosti formulovány akãní plán
a spoleãné programy v˘zkumu a v˘voje pro dÛstojné stárnutí. 

Úkolem v˘zkumu a inovaãního procesu v prÛmyslu je tyto principy
a technologie pfiipravit a uvést do Ïivota. Velk˘ podíl na novém, rych-
le se rozvíjejícím sektoru trhu budou mít informaãní a komunikaãní
technologie (ICT). Na tento v˘voj samozfiejmû reagují také evropské
programy pro v˘zkum, v˘voj a inovace a v rámci Evropy je pfiipravo-
ván spoleãn˘ postup v oblastech, kde je to nezbytnû nutné. JiÏ v 6. RP
se objevila pfiíslu‰ná témata, zejména v medicínû, sociálních vûdách,
materiálov˘ch, informaãních a komunikaãních technologiích a v 7. RP
mÛÏeme vidût rostoucí objem témat souvisejících s demografick˘mi
zmûnami. Uveden˘ trend by mûly sledovat i národní programy. 

V na‰em slovníku se objevují stále ãastûji v˘razy jako e-Government,
e-Health, e-Democracy, e-Inclusion, e-Accessibility a dal‰í. Písmeno e-
znamená vÏdy, Ïe se jedná o vazbu na ICT, coÏ pfiedstavuje vyuÏití
elektronick˘ch technologií v urãitém kontextu. Cílem „e-Inclusion“ je
vytvofiení podmínek pfiístupu a moÏnosti pouÏívat digitální technologie
pro obãany znev˘hodnûné z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ od zdravotních pfies
finanãní, vzdûlání, sociální, polohové a dal‰í. Do této oblasti pak patfií
také problematika dÛstojného stárnutí. 

Evropská komise zvefiejnila v roce 2005 iniciativu i2010 - informaãní
spoleãnost pro rÛst a zamûstnanost, ve které bylo mimo jiné navrÏeno
zahájit dal‰í samostatnou iniciativu v oblasti péãe o stárnoucí obãany
s dÛrazem na technickou a technologickou podporu péãe o lidi a se
zamûfiením na technologie podporující nezávisl˘ Ïivot a zdraví do
vysokého vûku. 

DÛstojné stárnutí v informaãní spoleãnosti je tématem nového akãního
plánu Evropské komise, kter˘ byl vyhlá‰en v ãervnu 2007 v návaznos-
ti na iniciativu i2010. Do roku 2013 by mûla b˘t do v˘zkumn˘ch a ino-
vaãních projektÛ v této oblasti investována více neÏ jedna miliarda eur
z vefiejn˘ch a soukrom˘ch zdrojÛ v nûkolika provázan˘ch programech,
poãínaje 7. rámcov˘m programem a programem CIP (Competitiveness
and Innovation Programme) pfies evropsk˘ program „ICT Policy Support
Programme“. 

S pfiáním koherentního pfiístupu v oblasti dÛstojného stárnutí se 13 ãlen-
sk˘ch zemí EU a dále Izrael, Norsko a ·v˘carsko dohodly na vzniku
nového vûdeckého programu pro tuto oblast - AAL (Ambient Assisted
Living) s rozpoãtem 600 mil. €, jehoÏ koneãn˘ návrh pfiedkládá EK
Evropské radû ke schválení. Program má b˘t spolufinancován ze zdrojÛ
7. RP podle ãlánku 169 Smlouvy o zaloÏení Evropského spoleãenství aÏ
do maximální v˘‰e 150 mil. € za pfiedpokladu nejménû stejného finanã-
ního závazku úãastnick˘ch zemí, které budou formou grantÛ podporovat
úãastníky projektu za své zemû. Z vefiejn˘ch zdrojÛ tak bude financová-
no aÏ 50 % nákladÛ projektu a 50 % by mûlo b˘t inves-továno ze sou-
krom˘ch zdrojÛ úãastníky projektÛ. Program bude oficiálnû zahájen
v nejbliÏ‰ích t˘dnech a projektÛ se budou moci úãastnit jen partnefii ze
zemí, jejichÏ vlády se zavázaly financovat své úãastníky. Vláda âR byla

vyzvána ke spoluúãasti na programu, av‰ak doposud Ïádn˘ závazek
nepfiijala (iniciativu v‰ak vítá), a tak se na‰e t˘my zatím nemohou úãast-
nit soutûÏe o 150 mil. € z prostfiedkÛ 7. RP a souãasnû pfiispívat k formu-
laci témat pro projekty. Zajímavé pro úãastníky také bude, Ïe v rámci
zjednodu‰ování administrativy bude vyúãtování provádûno podle pravi-
del v jednotliv˘ch úãastnick˘ch zemích místní odpovûdné agentufie.

V programu ICT v rámci 7. RP je vyuÏití ICT pro dÛstojné stárnutí zamû-
fieno na dlouhodobûj‰í v˘zkum a v˘voj, s dobou realizace a uvedením
produktÛ na trh pfiibliÏnû pût a více let. Spoleãn˘ program AAL bude
tento program doplÀovat o dal‰í smûry orientované na trh, zajímavé
pfiedev‰ím pro malé a stfiední firmy, kde doba uvedení produktu na trh
je dvû a více let. Na oba programy pak pfiímo navazují aktivity progra-
mu CIP, které smûfiují k ovûfiení stávajících fie‰ení na trhu, a tím i uza-
vfiení cyklu od v˘zkumu na trh.

Problematika e-Inclusion byla nûkolik mûsícÛ vefiejnû diskutována jak
na internetu, kde jedin˘ pfiíspûvek za âR poslalo jiÏ neexistující Minis-
terstvo informatiky, tak i na mnoha semináfiích a konferencích vãetnû
konference na ministerské úrovni. Na evropském portálu pro oblast 
e-Inclusion jsou zvefiejnûny profily jednotliv˘ch zemí a v profilu âR se
doãteme, Ïe v této oblasti nemá komplexní integrovanou politiku. Nûk-
teré souãásti jsou fie‰eny jin˘mi dokumenty, napfiíklad e-Government ãi
zmen‰ování tzv. „digitální propasti“ a zvy‰ování poãítaãové gramotnos-
ti. V âR existují podle profilu v souãasné dobû Národní plán podpory
a integrace znev˘hodnûn˘ch osob pro období 2006 - 2009 a Národní
plán pfiípravy na stárnutí populace, kter˘ konãí letos (2003 - 2007).
Téma ICT a stárnutí je v profilu âR pojato pouze z pohledu uÏívání
internetu a rÛzn˘ch programÛ pro vzdûlávání seniorÛ. Je ‰koda, Ïe
nemáme speciální program zamûfien˘ komplexnû na potfieby ãeské
spoleãnosti z pohledu stárnoucí populace, neboÈ o toto téma je mezi
v˘zkumn˘mi t˘my a v˘robními firmami velk˘ zájem. 

VraÈme se ale k novû vyhlá‰enému akãnímu plánu, kter˘ v souãasnosti
ovlivní alokaci finanãních zdrojÛ a souãasnû i vûcná témata pro budou-
cí vûdecké a inovaãní projekty, a co je dÛleÏité, v˘sledky by se mûly
promítnout i do na‰eho Ïivota. Spoleãn˘ plán by mûl napomoci odstra-
nit právní i technické pfiekáÏky, jak˘mi jsou rÛzné systémy úhrad a cer-
tifikací ãi nedostateãná interoperabilita systémÛ. V Evropû zatím neexi-
stuje Ïádná koordinace poptávky a nabídky zejména v oboru podpÛr-
n˘ch technologií.

Byla provedena anal˘za potenciálu novû vznikajícího odvûtví. Evropa-
né nad 65 let vlastní majetek a pfiíjmy v hodnotû pfies 3 bil. €. Trh
s aplikacemi pro inteligentní bydlení (tj. aplikacemi pro osoby se sníÏe-
nou pohyblivostí ãi s omezeními dan˘mi vûkem pro usnadnûní obléká-
ní, nákupÛ, samostatného pohybu apod.) se v letech 2005 – 2020 ztroj-
násobí ze 13 mil. na odhadovan˘ch 37 mil. osob.

âasnûj‰í propou‰tûní pacientÛ z nemocniãního o‰etfiení umoÏnûné
zavedením mobilních moÏností monitorování zdravotního stavu by jen
v Nûmecku u‰etfiilo 1,5 mld. € roãnû. V˘zkumné projekty vyvinuly
technologie pro individuální navádûní v prostoru, pro domácí péãi
a vzdálené sledování zdravotního stavu, pro vzdálené poradenství,
inteligentní alarmy a pfiirozená rozhraní pro dnes jiÏ dostupné techno-
logie. Inovaãní projekty by pak mûly ovûfiené technologie a sluÏby pfii-
vést co nejdfiíve do praxe. 

EK vyz˘vá také technologické platformy, aby se ve sv˘ch strategick˘ch
v˘zkumn˘ch programech zab˘valy ICT a stárnutím. Akãní plán definu-



19

ANAL¯ZY EVROPSKÉHHO V¯ZKUMU

je prioritní oblasti a ãinnosti, ve kter˘ch ICT mohou pomoci dÛstojné-
mu stárnutí. V rámci programu CIP bude v leto‰ním roce podpofieno
nûkolik pilotních projektÛ zamûfien˘ch na samostatné bydlení a sledo-
vání chronick˘ch nemocí. 

V 7. RP je téma ICT pro nezávisl˘ Ïivot a zaãlenûní (ICT for Indepen-
dent Living and Inclusion) jedním ze sedmi pilífiÛ ICT programu.
V první v˘zvû bylo na téma „ICT and ageing“ podáno 156 projektÛ,
z toho 26 integrovan˘ch projektÛ a 111 projektÛ typu STREP a nûkolik
projektÛ podpÛrn˘ch. Úãastníci v podan˘ch projektech poÏadovali
pfies 500 mil. €, ale v rozpoãtu v˘zvy bylo na téma ICT a stárnutí
v pfií‰tím roce k dispozici jen 30 mil. €. Z pomûru alokovan˘ch finan-
cí z rozpoãtu k poãtu podan˘ch projektÛ bylo toto téma zdaleka nej-
více obsazeno, a tedy úspû‰nost podávan˘ch projektÛ byla nejniÏ‰í.
Z podan˘ch 156 projektÛ pro‰lo 56 projektÛ v‰emi hodnotícími krité-
rii, ale bude financováno jen 10 projektÛ a dvou z nich se úãastní 4
ãeské t˘my jak z prÛmyslu, tak z akademické sféry. V âeské republice
byl o toto téma mezi úãastníky velk˘ zájem, 27 úãastníkÛ (ze 154
t˘mÛ ve v‰ech 20 vyhlá‰en˘ch tématech) se úãastnilo ve 21 pfiedklá-
dan˘ch projektech. T̆ m z âR byl koordinátorem jednoho z podan˘ch
integrovan˘ch projektÛ, kter˘ v‰ak nebyl vybrán k financování. Tato
oblast se zfiejmû tû‰í velkému zájmu tûch, ktefií hledají moÏnost reál-
né aplikace rÛzn˘ch podpÛrn˘ch technologií. V souãasné dobû probí-
hají kontraktaãní jednání. 

V souãasnû otevfiené 2. v˘zvû programu ICT je vyhlá‰eno téma „Acce-
sible and Inclusive ICT“ s alokovan˘m rozpoãtem 43 mil. €, pfiedpo-
kládající zv˘‰en˘ zájem partnerÛ z prÛmyslu. Jedním z témat je napfií-
klad v˘voj podpÛrn˘ch systémÛ zaloÏen˘ch na neinvazívní interakci
mozku s poãítaãem, vyuÏitelné napfiíklad pro rehabilitaci, ovládání
umûl˘ch konãetin a pfiístupu k ICT systémÛm pro znev˘hodnûné jedin-
ce. Téma navazuje na problematiku fie‰enou v 6. RP v ãásti IST progra-
mu vûnované základnímu v˘zkumu (FET – Future Emerging Technolo-
gies). V˘voj reáln˘ch technologií, sluÏeb, uÏivatelsk˘ch rozhraní
a zejména zavedení vhodn˘ch standardÛ umoÏÀujících uÏití hlavních
systémÛ ICT osobám se speciálními potfiebami je tématem pro integro-
vané projekty s pfiedpokladem úãasti odpovídajících prÛmyslov˘ch
partnerÛ. Tfietím tématem je ovûfiení a optimalizace interakce systémÛ
ICT se specifick˘mi uÏivateli pomocí simulací a anal˘za v˘sledkÛ
vedoucí k identifikaci potfieb budoucího v˘zkumu. 

V kaÏdé z novû plánovan˘ch v˘zev ICT programu (7. RP) bude zastoupe-
no nûkteré z témat ICT pro stárnutí a zaãlenûní do spoleãnosti. Vûfime, Ïe
se co nejdfiíve otevfie i pro t˘my z âR moÏnost úãasti v novém programu
AAL. Dal‰ím zdrojem informací je portál EU: http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/activities/einclusion/index_en.htm. 

EVA HILLEROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HILLEROVA@TC.CZ

Kalendář vybraných akcí IRC na říjen – listopad 2007 

Více informací: www.circ.cz

Říjen 2007 

3. 10. 2007 1st International Conference on Biodegradable Polymers and Sustainable – Composites - Alicante (Španělsko)  

3. 10. 2007 Eurofinish 2007 - innovation seminar annex partnering meetings brokerage – Gent (Belgie)  

4. 10. 2007 Technology Transfer and Innovation on benefit of SMEs brokerage – Bucharest (Rumunsko)  

5. 10. 2007 Sport TTDays - ALPI 365 Expo – Turin (Itálie)  

5. 10. 2007 Hi-Tech Innovators Partenariat – Thessaloniki (Řecko)  

9. 10. 2007 Brokerage Event on Safety & Security Systems in Europe brokerage – Potsdam (Německo)  

10. 10. 2007 Delivering the future of mobile & wireless communications – Glasgow (Velká Británie)  

10. 10. 2007 Matchmaking at Scanautomatic 2007 brokerage – Göteborg (Švédsko)  

10. 10. 2007 BioMeetingpoint 2007 – Hannover (Německo)  

12. 10. 2007 FETEC 2007 – Athens (Řecko)  

17. 10. 2007 EURO-TRANS Days - Working Conference – Warsaw (Polsko)  

17. 10. 2007 European Wine and Sparkling beverages Technologies Exchange – Epernay (Francie)  

18. 10. 2007 Ambiental 2007 – Santiago (Chile)  

22. 10. 2007 8th Euro-Mediterranean Meetings for a Sustainable Development in the Mediterranean Sea – Naples (Itálie)  

24. 10. 2007 Technicon Innovation 2007 – Gdansk (Polsko)  

26. 10. 2007 Future Fish Eurasia Brokerage Event 2007 – Istanbul (Turecko)  

29. 10. 2007 Murcia food brokerage event – Murcia (Španělsko)  

Listopad 2007 

1. 11. 2007 Technology Brokerage event in the field of ICT during BAIT EXPO 2007 - Sofia (Bulharsko)  

6. 11. 2007 "European Bioalpine Convention 2007" - Colleretto Giacosa (Itálie)  

8. 11. 2007 ÖkoBudapest 2007 - Budapest (Maďarsko)  



Myores je první  evropská síÈ (Network of Excellence)
vûnovaná studiu v˘voje, funkce a regenerace normální-
ho a patologicky se diferencujícího ãi po‰kozeného
svalu. V Evropû je pfies 300 tisíc pfiedev‰ím mlad‰ích
osob postiÏeno svalov˘mi dystrofiemi a souãasnû znaã-
ná ãást star‰í populace (odhady hovofií aÏ o 15 milio-

nech lidí) trpí svalovou atrofií aÏ degenerací, která  sni-
Ïuje mobilitu a vede ke ztrátû schopnosti samostatného
pohybu. To má váÏné následky jak v osobním Ïivotû,
tak na ekonomické úrovni. Cílem projektu je poznání,
jak tûmto problémÛm pfiedcházet a jak tyto zdravotní
problémy léãit.

SíÈ Myores spojuje evropské experty, ktefií se vûnují stu-
diu biologie svalu na rÛzn˘ch úrovních. Originalita sítû
spoãívá ve studiu organismÛ na rÛzném stupni fylogene-
tického v˘voje. Mnohé molekulární mechanismy  regu-
lující svalovou diferenciaci se totiÏ vytvofiily jiÏ
v „raném“ stadiu fylogenetického v˘voje,  takÏe moleku-
lární dráhy mohou b˘t studovány na jednoduch˘ch
modelov˘ch organismech (napfi. hlíst C. elegans nebo
mu‰ka octomilka Drosophila) a poté pouÏity pfii vyhod-
nocování genov˘ch  funkcí u vy‰‰ích obratlovcÛ. Tento
integrovan˘ pfiístup dává nadûji, Ïe pochopení v˘voje
a funkce normálního svalu a jeho patologické dysfunkce
povede rychleji k nov˘m terapeutick˘m pfiístupÛm pfii
léãbû svalov˘ch onemocnûní a svalové ochablosti u lidí. 

Myores sestává ze 40 v˘zkumn˘ch t˘mÛ z 27 ústavÛ ze
6 zemí EU (CZ, DE, ES, FR, IT, UK) a také z Izraele

a z Austrálie. Na fie‰ení se téÏ podílí Evropská  laboratofi
molekulární biologie. MYORES integroval pfii svém
zahájení 154 vûdeck˘ch pracovníkÛ a 61 PhD studentÛ.
Zásadním pfiínosem je sdílení informací o novû identifi-
kovan˘ch  genech a faktorech urãujících vlastnosti sva-
lové tkánû. K tomu slouÏí screening svalov˘ch genÛ na
modelov˘ch organismech s následnou aplikací u savcÛ
(ãlovûka), technické platformy, zamûfiené na funkãní
anal˘zu genÛ, i kontinuálnû aktualizovaná databáze
naz˘vaná v souãasnosti  „COMPARE“  (http://compare.
ibdml.univ-mrs.fr/) zahrnující ve‰keré nové vûdomosti
o genech zapojen˘ch do v˘voje svalu a vzniku svalo-
v˘ch onemocnûní. Dlouhodob˘m cílem je koordinace
úãinného a plynulého pfienosu informací z v˘zkumn˘ch
projektÛ do klinick˘ch a biotechnologick˘ch aplikací
(pro tento úãel projekt disponuje 1 mil. ? pro zapojení
mal˘ch a stfiedních podnikÛ). Dominantní úlohu v Evro-
pû zastává MYORES i v organizaci meetingÛ, worksho-
pÛ, ve v˘mûnû osob a pfii zaji‰Èování vûdeck˘ch instruk-
táÏí v oblasti biologie svalu. Jako místo konání 2. kongre-
su MYORES byla   vybrána Praha (29. 9. – 3. 10. 2006)
a organizací povûfien Fyziologick˘ ústav  AV âR.

SíÈ MYORES umoÏÀuje velmi efektivní  koordinaci akti-
vit rÛzn˘ch laboratofií, urychluje pfienos informací
a podporuje odbornou pfiípravu mlad˘ch pre- i postgra-
duálních vûdeck˘ch pracovníkÛ.  SíÈ  koordinuje
Dr. K. Jagla (INSERM)  a manaÏer projektu A. Ottavi
(Inserm-Transfert SA) ve spolupráci s vedoucími  jedno-
tliv˘ch v˘zkumn˘ch aktivit (pracovních balíkÛ). âinnost
je kontrolována fiídící radou a orgány EU. Pfiidûlené
finance nejsou striktnû pfierozdûleny na „klasické“
poloÏky, ale fie‰itelé si sami urãují podíl nákladÛ na
materiál, investice, osobní v˘daje ãi cestovné. Projekt se
dûlí na 6 vzájemnû propojen˘ch pracovních balíkÛ
(RP1 - Rané jevy ve specifikaci genomu, RP2 - Zdroje
genové exprese ve svalové diferenciaci, RP3 - Diverzifi-
kace typÛ svalov˘ch bunûk, RP4 - Svalov˘ profil, pohyb
bunûk a proces fÛze, RP5 - Normální a patologická
funkce proteinÛ specifick˘ch pro sval a RP6 - Kmenové
svalové buÀky a regenerace svalu).

SíÈ MYORES disponuje uÏ nyní znaãn˘m koordinaãním
potenciálem a aspiruje na vytvofiení „virtuální  institu-
ce“,  která   pfiekoná omezení „kamenn˘ch institucí“
v celém spektru jejich  obvykl˘ch institucionální aktivit. 

RNDr. TOMÁ· SOUKUP, CSc.,

FVZIOLOGICK¯ ÚSTAV AV âR, v. v. i.,

TSOUKUP@BIOMED.CAS.CZ

Úspěšný projekt s českou účastí
Studium v˘voje, funkce a regenerace svalu za normálních a patologick˘ch podmínek 
s vyuÏitím srovnávací anal˘zy organismÛ na rÛzném stupni fylogenetického v˘voje.

Koordinátor: Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
âesk˘ úãastník:  Fyziologick˘ ústav AV âR, v. v. i.,  kontakt: RNDr. Tomá‰ Soukup, CSc.,

tsoukup@biomed.cas.cz

Zprava: RNDr. Tomáš Soukup, CSc., řešitel projektu za českou
stranu, RNDr. Adriana Vadaszová, Ph.D., Mgr. Diana
Špicarová a MUDr. Jiří Paleček, CSc., z  oddělení funkční
morfologie, FGÚ, kteří se různou měrou podíleli na
dosavadním průběhu projektu.



PfiedbûÏn˘ program

9.30 Dana Kuchtová, ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Zahajovací projev

9.45 Ivan Wilhelm, vládní zmocnûnec pro evropsk˘ v˘zkum:
Souãasnost a budoucnost ãeského v˘zkumu v Evropském v˘zkumném prostoru 

10.30 zástupce M·MT
Strukturální fondy a v˘zkum a v˘voj v âR, operaãní program „V˘zkum a v˘voj pro inovace“

11.00 pfiestávka

11.15 Zoran Stanãiã, zástupce generálního fieditele DG Research, Evropská komise
Zelená kniha: Diskuse o Evropském v˘zkumném prostoru a jeho poslání po r. 2010 

12.15 Jan Marek, fieditel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV, M·MT
Legislativní opatfiení usnadÀující úãast ãesk˘ch t˘mÛ v projektech 7. rámcového programu

12.30 obûd 

13.30 Václav Paães, pfiedseda Akademie vûd âeské republiky 
Co oãekávají pracovi‰tû VaV od Evropské v˘zkumné rady a jak zv˘‰it ‰anci na úspûch v celo-
evropské konkurenci?

13.50 Pavel Exner, ãlen vûdeckého v˘boru Evropské v˘zkumné rady 
První rok Evropské v˘zkumné rady, o souãasn˘ch v˘zvách na pfiedkládání projektÛ a oã chce
ERV usilovat 

14.30 Panelová diskuse “Zku‰enosti a postfiehy ãesk˘ch ãlenÛ odborn˘ch panelÛ EVR” 
R. Koteck˘ (Centrum pro teoretická studia, UK), J. Ne‰etfiil (Matematicko-fyzikální fakulta
UK), P. ·ebo (Mikro-biologick˘ ústav AV âR), J. ·afanda (Geofyzikální ústav AV âR). 

15.20 pfiestávka

15.40 Vladimír Albrecht, Technologické centrum AV âR 
Úãast âR v 6. RP a v prvních v˘zvách 7. RP – komparace s EU-27

16.00 Panelová diskuse: Jak ãlenské státy prosazují svá témata do rámcového programu a jak hod-
notí pfiínos své úãasti v nûm 
Zku‰enosti a postfiehy národních kontaktních pracovníkÛ pro rámcové programy ze zahraniãí.

17.15  Závûr konference 

18.00 Veãerní pfiípitek s obãerstvením a sdílením zku‰eností s evropsk˘m v˘zkumem 

Úãast na konferenci je bezplatná, registrace: http://geform.tc.cz/czeder5/

Konference
Páté české dny pro evropský výzkum

Pořádá  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci
s Technologickým centrem AV ČR 

v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6
30. října  2007

Pozvánka

předběžný program




