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Graf 1 -  Kfiivka ukazuje úãasti státÛ EU-27 v kontrahovan˘ch projektech 6. RP (do ãervence 2006), sloupce pak poãet
úãastí pfiipadajících na 1 mil. obyvatel. Nov˘m ãlensk˘m státÛm pfiíslu‰ejí tmavé sloupce.

Graf 2 - Orámované bílé sloupce  ukazují, jaké procento koordinátorÛ EU-27 pochází z daného ãlenského státu. Plné
sloupce ukazují procento koordinátorÛ ze v‰ech úãastníkÛ daného ãlenského státu.

Graf 6 - Poãty úãastí (sloupce) a jimi poÏadovaná podpora (lomená ãára) v prioritách 6. RP a v programu EURATOM.

Graf 7 - Poãty úãastí (sloupce) a jimi poÏadovaná podpora (lomená ãára) v horizontálních prioritách 6. RP.
Poznámky: CohDevPo – provázan˘ rozvoj národních politik, ERANET – rozvoj v˘zkumn˘ch sítí, SME – podpora mal˘ch a stfiedních
podnikÛ, HRMMCA – mobilitní programy Marie Curie, INCO – mezinárodní spolupráce, NEST – nové obory a technologie, Polsup –
v˘zkum na podporu politik, ResInno – v˘zkum a inovace, RInfra – v˘zkumná infrastruktura, SciSoc – vûda a spoleãnost

(Grafy k textu na str. 4 – 9)
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Graf 8 - Svisle ‰rafované sloupce ukazují, jakou procentuální ãást ze v‰ech úãastí EU-27 dané tematické priority, resp.
horizontálního programu, pfiedstavovaly ãeské úãasti. Vodorovnû ‰rafované sloupce pak ukazují, jaká ãást podpory EK
pfiipadla na ãeské úãastníky v dosud kontrahovan˘ch projektech.

Graf 12 - Komparace poãtÛ prÛmyslov˘ch t˘mÛ z EU-27 a jejich podílÛ na jejich souhrnném rozpoãtu.

Graf 13 - Horní ãást grafu ukazuje, jakou ãást souhrnné  podpory prÛmyslov˘ch t˘mÛ EU-27 v jednotliv˘ch tematic-
k˘ch prioritách získaly prÛmyslové t˘my âR, a dolní ukazuje v˘‰i podpory ãeského prÛmyslu vztaÏenou vÛãi souhrn-
né podpofie prÛmyslu nov˘ch ãlensk˘ch státÛ. Grafy se li‰í nejen sv˘m profilem, ale zejména ‰kálou.

(Grafy k textu na str. 4 – 9)
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Vážení čtenáři,
tomuto ãíslu dominují statistiky, najdete zde snad uÏ závûreãn˘ pfiehled
úãasti âR v 6. RP. Pokud by úãast v rámcovém programu byla mûfiítkem
pozice na‰eho v˘zkumu a v˘voje v Evropû, pak nezb˘vá neÏ (skromnû)
konstatovat, Ïe musíme urazit je‰tû dlouhou cestu, aby-
chom se zafiadili mezi vyspûlé státy EU. Úãast je tfieba
posoudit z mnoha hledisek a v tom zatím ani pfiedkládaná
zpráva, byÈ je nejdel‰í z dosud uvefiejnûn˘ch sdûlení
v ECHO o hodnocení, není vyãerpávající. Závûr statistic-
kého pfiehledu se zvlá‰È vûnuje speciálnû úãasti ãeského
prÛmyslu v 6. RP a zde zpráva vyznívá pro na‰i úãast
docela pfiíznivû. 
Rámcov˘ program pfiirozenû není cílen na zvy‰ování kon-
kurenceschopnosti národního prÛmyslu, ale to pfiece
nebrání tomu, aby se zdej‰í univerzitní a akademická pra-
covi‰tû nepokou‰ela zaloÏit svou strategii úãasti v 6. RP na
intenzivnûj‰í spolupráci s ãesk˘m prÛmyslem v tûch obo-
rech, kde jeho reakce na v˘zvy 6. RP byla Ïivá a úspû‰ná?
Tudy totiÏ mÛÏe vést cesta ke zv˘‰ení na‰í národní konkurenceschopnosti.
Rámcov˘ program má pfiispût k dosaÏení cílÛ Lisabonské strategie, v níÏ si EU
vytyãila metu „stát se do r. 2010 nejkonkurenceschopnûj‰í a nejdynamiãtûj‰í
znalostní ekonomikou, schopnou udrÏitelného hospodáfiského rÛstu s více
a lep‰ími pracovními místy a s vût‰í sociální soudrÏností“. Pro mnohé ãeské
ucho, je to typická fráze „eurospeaku“, jiní mají zato, Ïe vûnovat více prostfied-
kÛ na „society needs driven research“, je v˘zvou k degradaci potenciálu zdej-
‰ích v˘zkumn˘ch pracovi‰È. Zavírat oãi pfied realitou, v tomto pfiípadû pfied
nároky globální znalostní ekonomiky, není moudré, takÏe se hodí znát, jak se

tato agenda pojednává jinde ve svûtû, na prvním místû v USA. Tam president
Bush podepsal 9. srpna „America Competes Act“ (viz www.whitehoouse.gov:
„This bill shares the goals of the President's American Competitiveness Initiati-

ve (ACI), a comprehensive strategy to keep America the most
innovative nation in the world by strengthening our scientific
education and research, improving our technological enterp-
rise, attracting the world's best and brightest workers, and
providing 21st century job training“.). I USA mají pocit ãi jiÏ
uvûdomují, Ïe jejich konkurenceschopnost v globální zna-
lostní ekonomice upadá, a tímto zákonem chtûjí svÛj propad
zastavit. 
Proã otevíráme v editorialu toto téma, kdyÏ doménou
ECHA je „evropsk˘ v˘zkum a v˘voj a inovace“? Rádi
bychom se zejména ve spolupráci se ãtenáfiskou obcí
vûnovali obãas i tomu, v jakém prostfiedí vlastnû evropsk˘
v˘zkum funguje, neboÈ vûfiíme, Ïe taková znalost mÛÏe
pfiispût k tomu, abychom si ten evropsk˘ v˘zkum více

osvojili a zejména k tomu, aby pouÏití evropsk˘ch fondÛ pro v˘zkum
a v˘voj nevyvolávalo krize pfii na‰em programování, jak jich vyuÏít. 
Minule jsme slibovali, Ïe v tomto ãísle pfiineseme informaci o zpÛsobu kofi-
nancování projektÛ 7. RP z národních zdrojÛ. Byl to v‰ak ukvapen˘ slib,
takÏe snad takovou informaci najdete v pfií‰tím ãísle, které vyjde pÛl roku
poté, co zákon 171/2007 Sb. moÏnost dofinancování otevfiel. Zákonná
opatfiení se prostû rodí pomalu; napfiíklad diskuse o zmínûném americkém
zákonu probíhá uÏ nûkolik let.
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ANAL¯ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Komparativní analýza účasti ČR v 6. RP a v programu EURATOM

Sdûlení ãerpá údaje z novû koncipované databáze projektÛ 
„E-CORDA“, kterou Evropská komise zpfiístupnila vybran˘m pracovní-
kÛm národních administrativ v ãervenci 2007. I kdyÏ 6. RP byl ukon-
ãen v r. 2006, je tfieba vzít v úvahu, Ïe databáze obsahuje údaje o pro-
jektech, na které Evropská komise celkovû uvolní 15,811 mld. €, tj.
cca 90 % rozpoãtu 6. RP. K úplné informaci o v‰ech projektech fie‰e-
n˘ch v 6. RP chybí tak údaje o rozdûlení posledních asi 10 % rozpo-
ãtu 6. RP, kter˘ (vãetnû programu EURATOM) byl plánován ve v˘‰i
19,1 mld. €.

PfiipomeÀme, Ïe ECHO pfiineslo uÏ dfiíve zprávy o úãasti âR v 6. RP,
které se vztahovaly v naznaãeném smyslu postupnû k rozdûlení „první
‰estiny“, „první tfietiny“ a „první poloviny“ 6. RP. Ukazovalo se, Ïe
mezinárodní statistické komparace úãasti âR vycházející z tûchto
postupnû se roz‰ifiujících dat vedly k závûrÛm, které byly pfiekvapivû
málo ovlivnûny tím, o jak velké ãásti rozpoãtu 6. RP referovaly. Proto
se lze nyní domnívat, Ïe informace o projektech, které budou podpo-
fieny zbyl˘mi pfiibliÏnû 10 % rozpoãtu 6. RP, uÏ nezmûní nijak zásad-
nû náhled na úãast âR v 6. RP. To znamená, Ïe bez ohledu na neúpl-
nost informace lze povaÏovat závûry o úãasti âR v 6. RP, které uvádí-
me v této zprávû, za definitivní. 

Je tfieba pfiedeslat, Ïe hlavní metodické v˘chodisko tohoto sdûlení
o úãasti âR v 6. RP spoãívá v komparaci úãastí ãesk˘ch t˘mÛ s t˘my
ostatních státÛ Evropské unie. Komparativní statistiky jsou v této zprá-
vû vût‰inou uvádûny explicitnû buì pro v‰ech 27 ãlensk˘ch státÛ EU,
nebo je âR porovnávána s agregovan˘mi údaji pro EU-15 („staré ãlen-
ské státy“ EU do 1. 5. 2004) a EU-11 („nové ãlenské státy“, z nichÏ je
ov‰em pfii komparacích âR vyÀata), o které se EU roz‰ífiila v kvûtnu
2004 (tj. – kromû âR - 9 státÛ: CY, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK)
a v lednu 2007 (BG, RO). 

Celková účast ČR v projektech 6. RP

Pfii rozdûlení 15 811 mil. € z rozpoãtu 6. RP byla ukonãena kontrak-
taãní jednání u 8 861 projektÛ, na jejichÏ fie‰ení se bude podílet cel-
kem 69 162 úãastníkÛ (nikoliv nutnû rÛzn˘ch, nûkteré t˘my se úãastní
více projektÛ). Na fie‰ení 830 projektÛ 6. RP se podílí 1015 ãesk˘ch
t˘mÛ (opût: nikoliv nutnû rÛzn˘ch), které kontrahovaly souhrnnû ãást-
ku 124,48 mil. €. âe‰tí úãastníci tak pfiedstavují 1,46 % v‰ech úãastní-
kÛ a ãástka kontrahovaná ãesk˘mi t˘my reprezentuje pfiibliÏnû 0,78 %
ãástky, kterou Evropská komise dosud uvolnila z rozpoãtu 6. RP. PrÛ-
mûrn˘ rozpoãet úãasti ãeského t˘mu ãiní cca 184,3 tis. € a ãesk˘ t˘m
poÏaduje v prÛmûru podporu od EK ve v˘‰i 123,0 tis. €. Mezinárodní
porovnání poãtu úãastí státÛ EU-27 ve financovan˘ch projektech pfiiná-
‰í graf 1 (na barevné str. 2 tohoto ãísla ECHA). 

Z uvedeného grafu 1 je patrné, Ïe nejvy‰‰í poãet úãastí v kontrahova-
n˘ch projektech mají postupnû Nûmecko (DE), Velká Británie (UK),
Francie (FR), Itálie (IT) atd. Je zfiejmé, Ïe poãet úãastí je silnû korelo-
ván s velikostí populace. Pro úãely porovnání jsou proto poãty úãas-
tí t˘mÛ z jednotliv˘ch státÛ pfiepoãítány na 1 mil. obyvatel, které
udává sloupcová ãást grafu 1, v nûmÏ jsou státy sefiazeny podle kle-
sající hodnoty tohoto indikátoru. V âR pfiipadá na 1 mil. obyvatel
58,2 úãastí, coÏ ji fiadí na 21. místo mezi státy EU-27, nebo na 

6. místo mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy. V obou pfiípadech jde o stabil-
ní pozici, kterou âR mûla pfii rozdûlení první ‰estiny, pak první tfieti-
ny a téÏ první poloviny rozpoãtu 6. RP. 

Podle údajÛ EUROSTAT z ledna 2007 vynakládala âR na VaV
v letech 2002 – 2006 vÏdy více neÏ 1,2 % svého HDP. V grafu se âR
nachází pfiibliÏnû v polovinû skupiny 11 státÛ (HU, ES, IT, PT, CZ, LT,
LV, SK, BG, PL, RO), které, s v˘jimkou Itálie, naopak investovaly do
svého systému VaV ménû neÏ 1 % HDP. Anal˘za vztahu mezi poãtem
úãastí v 6. RP a procenty v˘dajÛ na VaV pfiekraãuje rámec tohoto sdû-
lení, a proto zde pouze vyslovíme domnûnku, Ïe „uvedené porovná-
ní naznaãuje, Ïe celkov˘ poãet úãastí ãesk˘ch t˘mÛ mûl b˘t vy‰‰í,
aby se tak âR zafiadila mezi zemû, které vydávají na systém VaV více
neÏ 1,2 % HDP“.

T̆ my, které se podílejí na fie‰ení projektÛ mají ov‰em svou strukturu
a v dal‰ím textu budeme analyzovat jejich institucionální strukturu.
V nejhrub‰ím dûlení lze v‰ak úãastníky rozdûlit podle jejich role
v fie‰itelském konsorciu na koordinátory (fie‰itelsk˘ch konsorcií) 
a ostatní ãleny (fie‰itelsk˘ch konsorcií). V grafu 2 (na barevné str. 2
tohoto ãísla ECHA) je pro kaÏd˘ ãlensk˘ stát EU-27 uvedena dvojice
sloupcÛ. První, tedy bíl˘ orámovan˘ sloupec, znázorÀuje, jaké pro-
cento ze v‰ech koordinátorÛ EU-27 pfiedstavují koordinátofii daného
ãlenského státu. Plné sloupce pak znázorÀují, jaké procento pfiedsta-
vují koordinátofii daného ãlenské státu ze v‰ech jeho úãastníkÛ.
A právû podle hodnoty tohoto procenta jsou státy EU-27 sefiazeny.
Z pln˘ch sloupcÛ je tedy okamÏitû zfiejmé, Ïe v‰echny státy EU-27 se
nacházejí mezi Irskem a âeskem. Zatímco mezi irsk˘mi t˘my je 18,8 %
koordinátorÛ, mezi ãesk˘mi t˘my je pouze 3,4 % koordinátorÛ.
Ambice ãesk˘ch t˘mÛ koordinovat mezinárodní konsorcium je tedy
nejniÏ‰í ze v‰ech ãlensk˘ch státÛ EU-27 a nepochybnû je to i tím, Ïe
koordinaãní aktivity vyÏadují vysokou specifickou odbornost, o jejíÏ
rozvíjení se v âR neusiluje. Poznamenejme je‰tû, Ïe ãe‰tí koordiná-
tofii pfiedstavují 0,4 % koordinátorÛ EU-27, coÏ je fiádovû niÏ‰í pomûr,
neÏ by odpovídal státÛm na‰í velikosti: maìar‰tí koordinátofii mají tfii-
krát vy‰‰í zastoupení (1,2 % z EU-27) a kaÏdá ze zemí AT, SE, GR, BE
má vÏdy více neÏ 3 % koordinátorÛ (z EU-27). 

Rámcov˘ program nemá v Ïádném pfiípadû substituovat národní
v˘zkumné programy, naopak je k nim do urãité míry komplementár-
ní. Dlouhodobá zku‰enost postupnû se pfiipojujících státÛ k jiÏ exis-
tujícímu Evropskému spoleãenství ukazuje, Ïe ãetnost národní úãas-
ti v RP vzrÛstá, aÏ se podíl zastoupení národních t˘mÛ ustálí okolo
procenta zastoupení národní populace ve Spoleãenství. Kfiivky
v grafu 3 (viz str. 5) dokumentují nárÛst zastoupení t˘mÛ z nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ v letech 2003 - 2005, kter˘ v‰ak v letech 2006 -
2007 nepokraãoval. KaÏdopádnû je zfiejmé, Ïe t˘my z nov˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ je‰tû ani zdaleka nejsou zastoupeny v pomûru jejich
národních populací. Hlub‰í anal˘za ukazuje, Ïe prostor ke zv˘‰ení
úãasti mají zejména „vût‰í nové ãlenské státy“. Samotná âR téÏ
vykazuje pozitivní nárÛst trendu úãasti sv˘ch t˘mÛ. Populace âR
pfiedstavuje asi 2,1 % populace EU-27, takÏe z grafu je patrné, Ïe âR
má prostor zv˘‰it zastoupení sv˘ch t˘mÛ mezi t˘my EU-27. Pokles
v r. 2007 nelze povaÏovat za v˘znamn˘, neboÈ statistika z tohoto
roku je zatím neúplná.

ECHO SYSTEMATICKY INFORMUJE O ÚâASTI âR V RÁMCOV¯CH PROGRAMECH (DÁLE RP). V TOMTO SDùLENÍ P¤INÁ·ÍME ANAL̄ ZU âR
V 6. RP A V EURATOM V OBDOBÍ 17. 12. 2002 (KDY BYLY VYDÁNY PRVNÍ V¯ZVY K P¤EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ) AÎ 31. 5. 2007, TJ. REFE-
RUJEME O STATISTIKÁCH PROJEKTÒ, U NICHÎ V TOMTO OBDOBÍ ÚSPù·Nù PROBùHLA KONTRAKTAâNÍ JEDNÁNÍ A PROJEKTY TAK ZÍS-
KALY P¤ÍSPùVEK EVROPSKÉ KOMISE. 
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ANAL¯ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Jakkoliv je poãet národních úãastníkÛ kladnû korelován s velikostí národ-
ní populace, o v˘znamu jejich úãasti rozhoduje ov‰em celá fiada dal‰ích
faktorÛ, mezi nûÏ nepochybnû patfií i schopnost aktivizovat pro úãast pat-
fiiãnou kapacitu (a tak vázat patfiiãnou ãást rozpoãtu RP). Samotn˘ ukaza-
tel „úãasti v projektu“ tedy nevypovídá o závaÏnosti a v˘znamu úãasti,
kterou lépe vystihují prÛmûrné celkové náklady úãasti, resp. prÛmûrná
velikost pfiíspûvku, jímÏ EK podpofií úãast ãesk˘ch t˘mÛ. Základní porov-
nání âR s prÛmûrem EU-11, resp. prÛmûrem EU-15, plyne z tabulky 1.

Je vidût, Ïe prÛmûrn˘ rozpoãet ãeského úãastníka v projektech 6. RP je
vy‰‰í neÏ u úãastníka z EU-11. Nicménû prÛmûrn˘ rozpoãet ãeského
úãastníka je pfiibliÏnû na polovinû prÛmûrného rozpoãtu úãastníka
z EU-15. Stejné pomûry pak platí u prÛmûrn˘ch pfiíspûvkÛ, jimiÏ Evrop-
ská komise podpofií úãast t˘mÛ v projektech 6. RP. Z posledního sloup-

ce tabulky 1 pak je vidût, Ïe pomûr mezi prÛmûrn˘m pfiíspûvkem a prÛ-
mûrn˘m rozpoãtem je nejvy‰‰í u nov˘ch ãlensk˘ch státÛ, kde dosahu-
je témûfi 3/4, v pfiípadû âR jde jen o 2/3 a u EU-15 dokonce o ménû neÏ
2/3. Tyto rozdíly jsou do znaãné míry zpÛsobeny strukturou úãastníkÛ,
typem projektÛ, na nichÏ participují, a pravidly pro stanovení velikosti
pfiíspûvku. Zhruba fieãeno, ãím vy‰‰í procento prÛmyslov˘ch t˘mÛ se
úãastní projektÛ 6. RP, tím niÏ‰ím procentem pfiispûje EK na náklady
jejich úãasti (neboÈ zatímco univerzity mohly získat aÏ 100 % na úhra-

du uznateln˘ch nákladÛ, prÛmyslové podniky
mohou získat jen 50 %). 
V˘‰í kontrahované podpory se âR fiadí na 17.
místo mezi státy EU-27 nebo na 3. místo (za PL
a HU) mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy. Pofiadí státÛ
EU-27 sefiazen˘ch podle v˘‰e získané podpory
ukazuje sloupcov˘ graf 4. 

V‰eobecnû je pfiijímán názor, Ïe procento získané
podpory, která pfiipadá t˘mÛm daného státu, by se
nemûlo pfiíli‰ odli‰ovat od pfiíspûvku, jímÏ ãlensk˘
stát pfiispívá k rozpoãtu rámcového programu. Pfii-
tom procentuální pfiíspûvek ãlenského státu k roz-

poãtu rámcového programu je vlastnû dán procentem, jímÏ stát pfiispívá
k rozpoãtu Evropské komise. Napfi. bûhem trvání 6. RP nûmeck˘ pfiíspû-
vek k rozpoãtu EK, a tedy k rozpoãtu rámcového programu, se pohybu-
je okolo 20 - 21 % a z grafu 2 je zfiejmé, Ïe i podpora EK t˘mÛ Nûmec-
ka dosáhla 21 %. 
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PrÛmûrn˘ Podíl pfiíspûvku EK 
rozpoãet € pfiíspûvek EK € z rozpoãtu

CZ 184 277 123 004 66,7 %

EU-11 151 045 109 504 72,5 %

EU-15 396 228 255 366 64,4 %

Tabulka 1 - Komparace prÛmûrného rozpoãtu úãasti ãesk˘ch t˘mÛ s t˘my EU-11 a EU-15 

Graf 3 - Trend zastoupení t˘mÛ âR, EU-11 a EU-15 mezi t˘my EU-27 v letech 2003 – 2007 

Graf 4 - Pofiadí státÛ EU-27 podle v˘‰e podílu na dosud distribuované podpofie Evropské komise národním t˘mÛm. Nové ãlenské státy jsou oznaãe-
ny pln˘mi sloupci.
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Lze ukázat, Ïe vazba mezi procentem pfiíspûvku daného ãlenského státu
k rozpoãtu rámcového programu a procentem celkové podpory jeho
t˘mÛm je skuteãnû dost tûsná u státÛ EU-15. U nov˘ch ãlensk˘ch státÛ
se v‰ak tato vazba rozvolÀuje, neboÈ ty teprve od r. 2005 platí pln˘ pfiís-
pûvek do EK. V r. 2003 nebyly nové ãlenské státy je‰tû ãleny EU a úãast-
nily se 6. RP za úhradu pouze 70 % fiádného pfiíspûvku do rozpoãtu
rámcového programu, v r. 2004 pak platily nové ãlenské státy jen 2/3
fiádného pfiíspûvku do EU (a z nûho plynula pomûrná ãást do rozpoãtu
6. RP, neboÈ ãleny EU se staly aÏ od kvûtna). Po vstupu do EU lze
u nûkolika nov˘ch ãlensk˘ch státÛ zaznamenat pomûrnû rychl˘ nárÛst
velikosti procenta, jímÏ pfiispívají do rozpoãtu EU, coÏ je dÛsledek ná-
rÛstu jejich hrubého národního produktu. Pokud jde o âR, tak v r. 2003
ãinil její pfiíspûvek asi 0,6 % rozpoãtu 6. RP a v r. 2005 pak hradila 
1,00 % z rozpoãtu EU a pro r. 2006 uÏ bylo plánováno 1,02 %, takÏe lze
mít za to, Ïe bûhem trvání 6. RP by ãeské t˘my mûly kaÏdoroãnû kontra-
hovat více neÏ 0,6 % (neboÈ pfiíspûvek âR byl vÏdy nad touto hodnotou).

Jednotlivé kfiivky grafu 5 ukazují dynamiku úãasti jako podíl poÏadova-
né podpory. I zde je okamÏitû zfiejmé, Ïe nové ãlenské státy trvale zvy-
‰ují svÛj podíl na celkové ãástce, kterou EK podpofií úãastníky z EU-27.
JestliÏe v r. 2003 ãerpaly státy EU-12 jen 3,5 % z celkové podpory 
EU-27, v r. 2006 to uÏ bylo 6,6 %. Pfiesto v‰ak staré ãlenské státy zís-
kávají trvale více neÏ 93 % v‰ech prostfiedkÛ z EU-27, coÏ se mÛÏe
jevit jako nepfiimûfienû vysok˘ podíl. Zde je v‰ak tfieba konstatovat, Ïe
procento získané podpory je velmi tûsnû korelováno s procentem, jímÏ
stát pfiispívá do rozpoãtu RP (aÈ uÏ jde o pfiím˘ pfiíspûvek, jako tomu
bylo v letech 2003 – 2006 u BG a RO, nebo o procento pfiíspûvku do
celkového rozpoãtu EU). 
âR mûla téÏ velmi rychl˘ nárÛst procenta získané podpory a detailnûj‰í
anal˘zy ukazují, Ïe procento získané podpory velmi tûsnû sleduje procen-
to, jímÏ âR pfiispívá do rozpoãtu EU (resp. jímÏ pfiispívala do rozpoãtu RP
v letech 2003 a 2004). A jestliÏe celkovû dosud ãeské t˘my získaly men‰í
podporu, neÏ jaká by odpovídala vkladu âR do rozpoãtu 6. RP, pak je to
zpÛsobeno zejména malou reakcí ãesk˘ch t˘mÛ na poãátku 6. RP, tj.
v r. 2003. KaÏdopádnû je zfiejmé, Ïe zatímco nové ãlenské státy získávají
stále vy‰‰í podíl z rozpoãtu RP, podíl získan˘ státy EU-15 setrvale klesá. 

Charakteristiky účasti ČR v jednotlivých prioritách 6. RP a progra-
mu EURATOM

Sloupcov˘ graf 6 (na barevné str. 2 tohoto ãísla ECHA) ukazuje celko-
vé poãty úãastí ãesk˘ch t˘mÛ v jednotliv˘ch tematick˘ch prioritách 

6. RP a v programu EURATOM, v nichÏ má âR celkovû 653 úãastníkÛ,
ktefií poÏadují od EK podporu ve v˘‰i 92,3 mil. €. Nejvíce ãesk˘ch
t˘mÛ se úãastní 6. tematické priority SD (Sustainable Development –
udrÏiteln˘ rozvoj), v níÏ má âR 164 úãastí. Na druhém místû je pak pri-
orita IST (Technologie informaãní spoleãnosti) – 146 úãastí - a pak
následují prioriy „vûdy o Ïivé pfiírodû“ (LIFE) a „nanotechnologie, nové
materiály a v˘robní procesy“ (NMP), v nichÏ je shodnû 77 úãastí. Ve 
4. prioritû A-S (leteck˘ a kosmick˘ v˘zkum) je 58 úãastí, v 5. prioritû
Food (zdravé a bezpeãné potraviny) je 45 úãastí a v 7. prioritû CIT
(obãané a znalostní spoleãnost) je pak 34 úãastí. V programu
EURATOM jde o 52 úãastí; zde je zvlá‰tû tfieba vzít v úvahu, Ïe úãast-
níci mají v tomto programu typicky mnohonásobné úãasti, jedna insti-
tuce se úãastní více neÏ 30krát.

Lomená ãára v grafu 6 ukazuje rozdûlení celkové kontrahované pod-
pory (92,3 mil. €) na úãastníky v jednotliv˘ch tematick˘ch prioritách.
Nejvy‰‰í podporu (26,32 mil. €) získali úãastníci projektÛ v prioritû
IST, dále pak v tematické prioritû SD (17,86 mil. €) a v prioritû LIFE
(13,56 mil. €). Vzájemná pozice vrcholÛ sloupcÛ a znaãek naznaãu-
je prÛmûrnou v˘‰i poÏadované podpory v jednotliv˘ch oborech.
„NejdraÏ‰í“ jsou v tomto smyslu projekty v prioritách IST, A-S a LIFE,
kde úãastníci v prÛmûru poÏadují podporu na úrovni pfiibliÏnû 180
tis. €. Naproti tomu „nejlevnûj‰í“ jsou projekty v prioritû CIT a v pro-
gramu EURATOM, kde v prÛmûru poÏadují úãastníci na projekt asi 80
tis. €. Zde je ov‰em tfieba konstatovat, Ïe disponibilní rozpoãty jed-
notliv˘ch tematick˘ch priorit se velmi odli‰ovaly (napfi. priorita IST
má více neÏ 10krát vût‰í rozpoãet neÏ priorita CIT atd.), takÏe velikost
získané podpory vlastnû neukazuje úspû‰nost ãesk˘ch úãastníkÛ. To
spí‰e ukazuje, jak velkou ãást z celkové rozdûlené podpory získali
(viz graf 8 dále).

Rozdûlení 359 úãastí a podpory 32,19 mil. € získané v jednotliv˘ch hori-
zontálních prioritách ukazuje graf 7 (na barevné str. 2). Je velmi pozitiv-
ní, Ïe âR zv˘‰ila své úãasti v prioritû zamûfiené na mobilitu v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ (HRM - Marie Curie Mobilita), kde je nyní 89 úãastí. Projek-
ty na mobilitu v˘zkumn˘ch pracovníkÛ nejen umoÏÀují získat jinak
obtíÏnû dosaÏitelné zv˘‰ení kvalifikace v˘zkumn˘ch pracovníkÛ pro-
stfiednictvím studijních pobytÛ, ale navázané kontakty ãasto vedou k ini-
ciaci nov˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ. V neposlední fiadû pak zdej‰í praco-
vi‰tû mají moÏnost získat velmi talentované zahraniãní v˘zkumné pra-
covníky. Dal‰í nesporné pozitivum úãasti v horizontálních programech je
pomûrnû vysoká participace mal˘ch a stfiedních podnikÛ – SME, kde je

Graf 5 - Dynamika procenta poÏadované podpory (EU-27 = 100 % v daném roce) pro fie‰ení projektÛ, které byly kontrahovány postupnû 
v letech 2003 – 2007
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88 úãastí. Tfietí nejvy‰‰í úãast je v projektech na „v˘zkum na podporu
politik“ (Polsup), kde je 57 úãastí. Naproti tomu se jako ménû pfiíznivé
jeví pomûrnû nízká úãast ãesk˘ch institucí v projektech typu ERA-NET,
které mají vést k vytváfiení v˘zkumn˘ch programÛ a v nich pak vyhla‰o-
vat v˘zvy na pfiedkládání projektÛ. V tomto pfiípadû âR pravdûpodobnû
postrádá vhodnou legislativu, která by umoÏnila alokovat vefiejné pro-
stfiedky na vytváfiení spoleãn˘ch rozpoãtÛ se zahraniãními partnery. 
·kála na pravé stranû tohoto grafu udává celkovou v˘‰i poÏadované pod-
pory v jednotliv˘ch horizontálních prioritách. VÛbec nejvy‰‰í podporu
získají tedy úãastníci projektÛ podporujících mobilitu (11,44 mil. €).
Nejmen‰í ãástka pak pfiipadne na podporu „provázaného rozvoje národ-
ních politik v˘zkumu a v˘voje“ (Coherent development of policies –
CohDevPol), kde jde asi o 0,4 mil. €. Vzájemná pozice znaãek pro zís-
kanou podporu a v˘‰ka sloupcÛ v tomto grafu opût naznaãují prÛmûr-
nou v˘‰i získané podpory, a ta je maximální u projektÛ na zpfiístupnû-
ní v˘zkumn˘ch infrastruktur (RInfra), kde dosahuje témûfi 170 tis. €,
a na druhém místû je pak prÛmûrná podpora na jeden studijní pobyt,
která ãiní cca 128 tis. €, a je tak bezmála dvojnásobná v porovnání
s prÛmûrnou podporou úãasti mal˘ch a stfiední podnikÛ, jeÏ je na v˘‰i
75 tis. €. 

Sloupcov˘ graf 8 (na bar. str. 15) ukazuje, jaké procento úãastníkÛ pfied-
stavovaly t˘my âR v jednotliv˘ch tematick˘ch prioritách a horizontál-
ních programech 6. RP, pfiípadnû jaké procento podpory ãe‰tí úãastní-
ci získali v dosud kontrahovan˘ch projektech. Tyto údaje uÏ lze inter-
pretovat jako míru úspû‰nosti ãesk˘ch t˘mÛ v 6. RP. Ve skupinû tema-
tick˘ch priorit a programu EURATOM je zfiejmé, Ïe nejvy‰‰í zastoupe-
ní má âR právû v programu EURATOM, v nûmÏ ãeská úãast pfiedstavu-
je 4,94 % úãasti t˘mÛ EU-27 a ãe‰tí úãastníci poÏadují 2,3 % celkové
podpory rozdûlené Spoleãenstvím EURATOM na fie‰ení projektÛ. 

Na dal‰ím místû pak je priorita „spoleãensk˘ch a humanitních vûd“ 
(7. CIT) a priorita „leteck˘ a kosmick˘ v˘zkum“ (4. A-S). V obou tûchto
prioritách pfiesahuje ãeská úãast 2 % úãastí EU-27 a poÏadovan˘ pfiís-
pûvek velmi v˘raznû pfiesahuje 1 % ãástky, kterou poÏadují t˘my EU-
27 od EK na podporu fie‰ení projektÛ. Vysoká je i úãast v prioritû „udr-
Ïiteln˘ rozvoj“ (6. SD), v níÏ ãeská úãast právû dosahuje 2 % úãastí EU-
27 a ãeské t˘my poÏadují 0,91 % celkové podpory pro v‰echny t˘my
EU-27 (tedy v˘raznû více, neÏ kolik âR prÛmûrnû pfiispívala k rozpoãtu
6. RP v letech 2003 - 2006). 

V tematick˘ch prioritách 1. LIFE, 2. IST, 3. NMP, jejichÏ rozpoãet v sou-
hrnu tvofií pfiibliÏnû 3/4 celkového rozpoãtu v‰ech tematick˘ch priorit,

má v‰ak âR niÏ‰í úãast, a to jak v procentuálním zastoupení mezi t˘my
EU-27, tak i v procentu poÏadované podpory. NejniÏ‰í zastoupení má
âR v tematické prioritû „technologie informaãní spoleãnosti“ (2. IST),
jde o 1,14 % úãasti EU-27. NejniÏ‰í souhrnn˘ pfiíspûvek pak âR poÏa-
duje v prioritû „vûdy o Ïivé pfiírodû“ (1. LIFE), kter˘ zde pfiedstavuje
0,71 % podpory vynaloÏené na v‰echny t˘my  EU-27. V prioritách
„nanotechnologie, nové materiály a v˘robní procesy“ (3. NMP)
a „zdravé a bezpeãné potraviny“ (5. Food) poÏadují ãeské t˘my podpo-
ru na úrovni asi 0,8 % podpory poÏadované v tûchto prioritách v‰emi
t˘my EU-27.

Pokud jde o horizontální priority, je âR nejúspû‰nûj‰í v oblasti „prová-
zan˘ rozvoj národních politik VaV“ (CohDevPOl). Rozpoãet na tuto
prioritu v‰ak pfiedstavuje jen nepatrnou ãást celkového rozpoãtu 6. RP
a jde zde jen o úãast sedmi t˘mÛ z âR. V˘znamn˘ úspûch pfiedstavuje
úãast âR ve „v˘zkumu ve prospûch mal˘ch a stfiedních podnikÛ“
(SME), kde tvofií 2,1 % v‰ech úãastí EU-27 a ucházejí se o podporu ve
v˘‰i 1,8 % celkové podpory vynaloÏené EK na úãast EU-27 v této prio-
ritû. Vysokou pomûrnou ãást rozdûlen˘ch prostfiedkÛ (1,4 %) je‰tû
poÏadují ãe‰tí úãastníci v prioritû „V˘zkum a inovace“. Naproti tomu je
zfiejmé, Ïe vy‰‰í by mûla b˘t úãast v programu na podporu mobility,
kde ãeská úãast pfiedstavuje 1,3 % úãasti EU-27 a poÏadovaná podpo-
ra pak 0,76 % podpory poÏadované v této prioritû v‰emi t˘my EU-27.

Charakterizace účasti ČR v 6. RP podle typů projektů

O v˘znamu a pfiínosu úãasti ov‰em budou rozhodovat v˘sledky dosa-
Ïené v jednotliv˘ch projektech. Nicménû dopfiedu je zfiejmé, Ïe pro-
stfiednictvím úãasti v projektech zamûfien˘ch na v˘zkum, tedy v inte-
grovan˘ch projektech (IP) a specifick˘ch projektech cílovû orientova-

ného v˘zkumu (STREP), pfiíp. v sítích excelence (NoE), lze pravdûpo-
dobnû dosáhnout v˘sledkÛ se zásadnûj‰ím v˘znamem a pfiínosem neÏ
v projektech typu „koordinaãní aktivity“ (CA) ãi ve „specifick˘ch pod-
pÛrn˘ch akcích“ (SSA). Sloupcov˘ graf 9 ukazuje rozdûlení úãastníkÛ
z âR, EU-15 a EU-11 do rÛzn˘ch typÛ projektÛ 6. RP. 

Je vidût, Ïe „skladby projektÛ“ EU-15 a EU-11 se zfietelnû odli‰ují.
Zatímco z EU-15 se nejvy‰‰í procento t˘mÛ úãastní projektÛ STREP
a IP, u EU-11 jde opût nejãastûji o úãastníky v projektech STREP, ale
na druhém místû jsou t˘my EU-11 nejãastûji v projektech SSA – tedy
projektech, které mají podpÛrn˘ charakter. Velk˘ rozdíl je u integro-
van˘ch projektÛ: v nich mají 26,5 % v‰ech sv˘ch úãastníkÛ (tedy

Graf  9 -  Porovnání rozdûlení úãastí v jednotliv˘ch typech projektÛ u t˘mÛ z âR, EU-11 a EU-15. 
Poznámky: IP – integrované projekty, STREP – projekty cílovû orientovaného v˘zkumu, NoE- sítû excelence, HRMCA - lidské zdroje a podpora mobility v˘zkumníkÛ
Marie Curie, SSA - specifické podpÛrné aktivity, CRAFT – projekty ve prospûch mal˘ch a stfiedních podnikÛ, CA- koordinaãní aktivity, II a I3 jsou v˘zkumné infrastruk-
tury, CLR - kolektivní v˘zkum pro asociace mal˘ch a stfiedních podnikÛ. 

[%]



stejnû jako ve STREP) t˘my EU-15, kdeÏto nové ãlenské státy EU-11 v IP
mají 15 %. Je vidût, Ïe v hlavních typech projektÛ, tj. IP, NoE a STREP, se
struktura úãasti âR blíÏí struktufie EU-15, kdeÏto struktura úãasti EU-11 se
naopak právû u tûchto projektÛ odli‰uje od EU-15. 
I kdyÏ ãe‰tí úãastníci, pfiíp. úãastníci z dal‰ích nov˘ch ãlensk˘ch státÛ,
ménû vyuÏívají projektÛ pro mobilitu v˘zkumn˘ch pracovníkÛ (HRMCA)
neÏ t˘my z EU-15, je nepfiíznivé, Ïe âR v tûchto projektech zaostává i za
ostatními EU-11. Souãasnû je vidût, Ïe sektor mal˘ch a stfiedních podni-
kÛ v âR reaguje velmi Ïivû na v˘zvy 6. RP: âR má v projektech typu
CRAFT vy‰‰í procento sv˘ch úãastí neÏ EU-15 ãi EU-11. 

Sloupcov˘ graf 10 pak porovnává rozdûlení celkové podpory, kterou
poÏaduje âR, EU-11 a EU-15 na svou úãast v jednotliv˘ch typech
projektÛ. Z uvedeného porovnání vypl˘vá, Ïe nejvy‰‰í procento cel-
kové podpory získají ãe‰tí úãastníci integrovan˘ch projektÛ. Na dru-
hém místû jsou projekty STREP (Specific Target Research Projects –
projekty cílovû orientovaného v˘zkumu). Je tedy velmi pfiíznivé, Ïe
ãeské t˘my jsou iniciativní právû v projektech, které pfiedstavují
hlavní nástroje 6. RP evropského v˘zkumu a v˘voje. Na tfietím místû
jsou pak sítû excelence (NoE), tedy opût velké projekty, které mají
vést k budování virtuálních v˘zkumn˘ch institucí, a tím pfiekonávat
omezení, s nimiÏ se nutnû musejí pot˘kat evropské „kamenné“ insti-
tuce VaV.

Souãasnû je vidût, Ïe zemû EU-11 získávají z projektÛ SSA asi 12 % cel-
kové podpory své úãasti v 6. RP, coÏ je pfiibliÏnû dvojnásobnû vysok˘
podíl, neÏ získává âR ãi zemû EU-15. ZváÏíme-li v‰ak , Ïe projekty SSA
pfiedstavují (podle grafu 9) druh˘ nejãastûj‰í typ projektÛ, jichÏ se tyto
zemû úãastní, je jasné, Ïe z hlediska „návratnosti prostfiedkÛ, jimiÏ státy
pfiispívají k rozpoãtu RP“, je rozhodující úãast v projektech zamûfie-
n˘ch primárnû na v˘zkum (tj. IP a STREP). 

Charakteristika účasti ČR v 6. RP podle typu účastníků

Databáze umoÏÀuje nejhrub‰í rozdûlení fie‰itelsk˘ch t˘mÛ podle jejich
pfievaÏujících aktivit. Uvádíme proto strukturu úãastníkÛ 6. RP v ãlenûní
na vysoké ‰koly, v˘zkumné instituce, prÛmyslové úãastníky, „ostatní“
a kategorie N/A (tj. t˘my, které neuvedly svou pfievaÏující aktivitu). Sloup-
ce v grafu 11 (viz str. 11) umoÏÀují porovnat strukturu úãastníkÛ z âR,
s odpovídajícími strukturami z EU-15 a EU-11. Je zfiejmé, Ïe âR má niÏ‰í
procento sv˘ch úãastníkÛ z vysok˘ch ‰kol neÏ EU-15 ãi EU-11.
V porovnání s EU-15 a EU-11 má naopak âR nejvy‰‰í procento úãast-

níkÛ z v˘zkumn˘ch ústavÛ. Jde o dÛsledek
pomûrnû velké úãasti ústavÛ AV âR. 

Poznamenejme, Ïe distribuce poÏadovan˘ch
pfiíspûvkÛ na jednotlivé typy úãastníkÛ 6. RP se
pfiíli‰ neodli‰uje od distribuce úãastí. âeské
vysoké ‰koly stejnû jako v˘zkumné instituce
poÏadují 35 % z celkové podpory, kterou EK
poskytne ãesk˘m t˘mÛm. Zatímco ãesk˘ prÛ-
mysl poÏaduje 17 % z celkové podpory pro âR,
prÛmysl zemí EU-15 poÏaduje 19 % z celkové
podpory v‰ech t˘mÛ EU-15. Naproti tomu prÛ-
mysloví úãastníci z EU-11 poÏadují jen 9,4 %
z celkové podpory pro t˘my EU-11, coÏ je
poloviãní úroveÀ neÏ v EU-15 (a tedy vlastnû

i v âR). Naznaãuje se tak, Ïe právû úãast ãeského prÛmyslu zásad-
ním zpÛsobem pfiibliÏuje strukturu ãesk˘ch úãastníkÛ ke struktufie
úãastníkÛ z EU-15. 

Charakteristiky účasti českého průmyslu v 6. RP

Vzhledem k tomu, Ïe pfiíspûvek Evropské komise souvisí s celkov˘m
rozpoãtem prÛmyslového úãastníka dosti komplikovan˘m zpÛsobem
(na v˘zkumné aktivity pfiispûje EK maximálnû do 50 %, na demonstraã-
ní maximálnû do 35 %, jiné aktivity v‰ak mÛÏe podpofiit aÏ 100 %),
charakterizuje úãast prÛmyslu daného státu lépe souhrnn˘ rozpoãet
úãastníka (neÏ pfiíspûvek EK). Závûrem uvádíme úãast ãeského prÛmys-
lu je‰tû prostfiednictvím ãtyfi komparativních statistik pro EU-27. Jednak
jde o absolutní poãty prÛmyslov˘ch partnerÛ z jednotliv˘ch zemí 
EU-27, jednak o jejich podíl ze souhrnného rozpoãtu v‰ech prÛmyslo-
v˘ch úãastníkÛ EU-27, viz graf 12 (na barevné str. 15).

V uvedeném grafu jsou zemû EU-27 sefiazeny právû podle svého podí-
lu na souhrnu rozpoãtÛ v‰ech prÛmyslov˘ch úãastníkÛ EU-27. Celkovû
se zatím na projektech 6. RP úãastní 11 823 t˘mÛ z EU-27 a z nich je
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PrÛmûrn˘ rozpoãet Pomûr 
celkov˘ € prÛmyslového rozpoãtÛ

úãastníka EK €

CZ 184277 258299 1,40

EU-11 151045 169461 1,12

EU-15 396228 468885 1,18

Tabulka 2 - Porovnání celkov˘ch prÛmûrn˘ch rozpoãtÛ s prÛmûrn˘mi rozpoãty prÛmyslov˘ch
úãastníkÛ

Graf  10 - Porovnání distribuce poÏadované podpory na jednotlivé typy projektÛ fie‰ené t˘my CZ, EU-11 a EU-15. Zkratky jsou stejné jako u grafu 8.

[%]



pak 162 prÛmyslov˘ch partnerÛ z âR. Souhrnn˘ rozpoãet prÛmyslo-
v˘ch t˘mÛ EU-27 dosahuje 5,3 mld. €. Souhrnn˘ rozpoãet ãesk˘ch prÛ-
myslov˘ch t˘mÛ je 41,8 mil. €, tj. pfiibliÏnû 0,79 % souhrnu rozpoãtÛ
prÛmyslov˘ch partnerÛ EU-27. Touto hodnotou se âR fiadí na 
13. místo mezi zemûmi EU-27 (viz graf 12 na bar. str. 15), a pfiedstihuje
tak v˘raznû v‰echny nové ãlenské státy a i tfii státy (PT, IE, LU) z EU-15.

Lze oãekávat, Ïe rozpoãty prÛmyslov˘ch partnerÛ budou v prÛmûru
vy‰‰í neÏ rozpoãty univerzitních a akademick˘ch t˘mÛ. To potvrzují
i údaje v tab. 2. Souãasnû je vidût, Ïe zatímco prÛmûrn˘ ãesk˘ úãast-
ník z prÛmyslu investuje do své participace pfiibliÏnû o 40 % vy‰‰í
ãástku, neÏ je prÛmûrn˘ rozpoãet v‰ech ãesk˘ch úãastníkÛ, v EU-15 je
to o 18 % více a v nov˘ch ãlensk˘ch státech (bez âR) jen o 12 % více.

Jednotlivé sektory ãeského prÛmyslu se ov‰em 6. RP úãastní velmi roz-
dílnû, a tedy i pfiispívají k naznaãené pozici ãeského prÛmyslu v evrop-
ském v˘zkumu nestejnou mûrou. Horní ãást grafu 13 (na barevné str.
15 tohoto ãísla ECHA) ukazuje, jakou ãást (procento) získaly ãeské prÛ-
myslové t˘my z ãástky, kterou získaly od EK souhrnnû v‰echny prÛmy-

slové t˘my zemí EU-27. Dolní ãást tohoto grafu pak udává obdobn˘
pomûr, základem v‰ak je souhrnná podpora, kterou získaly nové ãlen-
ské státy (EU-12). Tematické priorita „4“ a „6“ jsou tentokrát je‰tû ãle-
nûny podle sv˘ch hlavních „podpriorit“. 
Oba grafy ukazují, Ïe ãesk˘ prÛmysl se neúãastní priority „kosmick˘
v˘zkum“ (4. Space) a jen málo se úãastní v˘zkumu v oblasti v˘zkumu
v pfiírodních vûdách (1. Life), v potravináfiském v˘zkumu (5. Food), ve
v˘zkumu v oblasti energie (6. Energy) a souãasnû je vidût, Ïe je i nízká
úroveÀ úãasti prÛmyslu v programu EURATOM, v nûmÏ je jinak âR
vysoce úspû‰ná. Naopak velmi úspû‰ná je úãast ãeské prÛmyslu
v oblasti Globální zmûny klimatu (6. Global) a v leteckém v˘zkumu 
(4. Aero) a téÏ v projektech v oblasti energie a dopravy (6. Tren), jejíÏ
rozpoãet v‰ak byl pomûrnû mal˘. Nelze pfiehlédnout, Ïe z dolní ãásti
grafu 13 plyne, Ïe cel˘ch 60 % z podpory prÛmyslov˘ch t˘mÛ
z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ v leteckém v˘zkumu získaly t˘my âR. Sou-
ãasnû je vidût, Ïe v oblasti globálních zmûn klimatu ãesk˘ prÛmysl zís-
kal 50 % ze souhrnné podpory nov˘ch ãlensk˘ch státÛ. 

Závěr

Do konce kvûtna 2007 rozdûlila Evropská komise pfiibliÏnû 90 % pláno-
vaného rozpoãtu 6. RP. EK tak podporuje fie‰ení 8 861 projektÛ 6. RP. Na
fie‰ení 830 projektÛ se pak podílí 1012 t˘mÛ z âR. Anal˘zy ukazují, Ïe
podle poãtu úãastí pfiipadajících v dané zemi na 1 mil. obyvatel se âR

fiadí na 22. místo v EU-27, a to do skupiny státÛ, které do VaV vesmûs
investují men‰í procento svého hrubého domácího produktu neÏ âR
(jejich v˘daje na VaV vesmûs nepfiekraãují 1 % HDP, zatímco âR bûhem
6. RP investovala vÏdy více neÏ 1,25 % HDP). Statistika ukazuje, Ïe âR
má nejmen‰í poãet koordinátorÛ ze v‰ech státÛ EU-27.

Podle celkové v˘‰e získané podpory pak âR pfiipadá 17. místo mezi
EU-27. Anal˘za naznaãuje, Ïe úãast âR bude v 6. RP vy‰‰í, neÏ byla
její úãast v 5. RP. JestliÏe v 5. RP (tj. bûhem období 1999 – 2002) kon-
trahovaly ãeské t˘my celkovou podporu na úrovni pfiibliÏnû 68 mil. €,
v‰e naznaãuje, Ïe v 6. RP (za období 2003 – 2006) podpora ãesk˘ch
t˘mÛ pfiesáhne 125 mil. €. Z hlediska finanãního objemu tak jde témûfi
o zdvojnásobení aktivit. 
I kdyÏ intenzita úãasti (aÈ uÏ mûfiená poãtem úãastí ãesk˘ch t˘mÛ, nebo
jimi získanou podporu) v dosud kontrahovan˘ch projektech má
v letech 2003 – 2006 zfietelnû rostoucí tendenci, pfiece jen se ukazuje,
Ïe v prvních tfiech tematick˘ch prioritách (LIFE, IST, NMP), na které jsou
alokovány asi 3/4 souhrnného rozpoãtu tematick˘ch priorit 6. RP, by
mûla dosahovat vy‰‰ího stupnû. Stejnû jako v 5. RP, tak v 6. RP se potvr-

zuje, Ïe ãeské t˘my se úspû‰nû úãastní projektÛ v oblasti trvale udrÏi-
telného rozvoje a v programu EURATOM. Dosavadní prÛbûh naznaãu-
je, Ïe se v porovnání s 5. RP zlep‰ilo vyuÏití programÛ podporujících
mobilitu v˘zkumn˘ch pracovníkÛ.

Narozdíl od ostatních nov˘ch ãlensk˘ch státÛ (které se hojnû úãastní
pomocn˘ch ãi pfiípravn˘ch projektÛ) se v‰ak ãeské t˘my úãastní nároã-
n˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ (integrovan˘ch projektÛ a projektÛ STREP
a sítí excelence) pfiibliÏnû stejn˘m podílem, v jakém se jich úãastní
t˘my z EU-15. JestliÏe úãast ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol je niÏ‰í, neÏ je tomu
v EU-15 ãi v ostatních nov˘ch ãlensk˘ch státech, je naopak úãast ães-
kého prÛmyslu pomûrnû vysoká: podle souhrnného rozpoãtu prÛmy-
slov˘ch partnerÛ zaujímá âR se znaãn˘m náskokem 1. místo mezi
nov˘mi ãlensk˘mi státy a celkovû 13. místo v EU-27. Mimofiádnû
úspû‰ná je úãast ãeského prÛmyslu v leteckém v˘zkumu a v oblasti glo-
bálních zmûn klimatu. 

âR má nepochybnû potenciál pro zv˘‰ení své úãasti v právû zahájeném
7. rámcovém programu. Z uvedené anal˘zy je zfiejmé, Ïe je tfieba
vytvofiit podmínky pro to, aby se projektÛ rámcového programu více
úãastnily zejména vysoké ‰koly.

VLADIMÍR ALBRECHT, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ
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Graf 11 -  Rozdûlení úãastí z âR, EU-15 a EU-11 pfii ãlenûní: UNI- vysoké ‰koly, VU- v˘zkumné ústavy, IND- prÛmysl, Ostatní a “N/A” oznaãuje
t˘my, které neuvedly svou hlavní aktivitu.
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Podpůrné dokumenty vztahující se k finančnímu řízení projektů 7. RP
- novinky a aktualizace

V prÛbûhu léta 2007 zvefiejnila Evropská komise (EK) nûkolik nov˘ch
a nûkolik aktualizovan˘ch podpÛrn˘ch dokumentÛ upravujících otáz-
ky související s finanãním fiízením projektÛ 7. RP. Konkrétnû je to (1)
dokument t˘kající se ovûfiování existence a právního statusu úãastníkÛ
7. RP a jejich operaãní a finanãní kapacity, (2) prÛvodce negociaãním
procesem, (3) aktualizovaná verze finanãního prÛvodce a (4) dokument
t˘kající se osvûdãení o finanãních v˘kazech a osvûdãení o metodolo-
gii. V budoucnu má b˘t také zvefiejnûn (5) prÛvodce t˘kající se podá-
vání zpráv a v˘kazÛ. V‰echny dokumenty jsou dostupné (pouze v ang-
lickém jazyce) na http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html.

(1) Rules on verification of existence, legal status, operational
and financial capacity

Jedná se o rozhodnutí Evropské komise, které má zajistit konzistent-
ní pfiístup EK k ovûfiování existence a právního statusu úãastníkÛ 
7. RP a jejich operaãní a finanãní kapacity. Podobné rozhodnutí
v pfiedchozích RP neexistovalo, coÏ mûlo za následek nejednotné
posuzování úãastníkÛ RP ze strany úfiedníkÛ EK, a to zejména z toho
dÛvodu, Ïe rámcové programy jsou spravovány nûkolika generální-
mi fieditelstvími EK. Dokument byl schválen Komisí 13. ãervna 2007
a je platn˘ pro v‰echny nepfiímé akce (tj. projekty) 7. RP, které mají
formu grantu.

Pfiístup Evropské komise k uvedené problematice je zaloÏen na nûkoli-
ka základních principech: 
- poÏadovány budou pouze informace, které jsou nezbytné; 
- jakmile vznikne jednotn˘ registraãní nástroj - URF (Unique Registrati-

on Facility), budou úãastníci poskytovat základní údaje a data pouze
jednou; 

- ve‰keré informace budou vyÏadovány pouze v okamÏiku, kdy bude
probíhat ovûfiování (coÏ znamená, Ïe informace, které budou poÏa-
dovány bûhem podávání návrhu projektu nebudou vyÏadovány
znovu pfii negociacích, a informace, které budou vyÏadovány pfii
vyjednávání podmínek Grantové dohody, nebudou vyÏadovány pfii
podávání návrhu projektu);

- ovûfiování by mûlo spoléhat co nejvíce to bude moÏné na prohlá‰ení
úãastníkÛ (self-declaration) a vnitfiní kontrolu (auto-verification);

- vzhledem k tomu, Ïe byl v 7. RP novû zfiízen Garanãní fond, nebu-
dou od úãastníkÛ vyÏadovány Ïádné dodateãné záruky (jako napfi.
sníÏení zálohové platby pro urãité úãastníky, finanãní záruky ãi
zádrÏné).

Ověření existence a právního statusu účastníka 7. RP

Grant mÛÏe b˘t udûlen pouze existujícímu právnímu subjektu, kter˘
pfiedloÏil formálnû správn˘ návrh projektu. Pfii podávání návrhu musí
kaÏd˘ subjekt poskytnout své právní a administrativní údaje (napfi. název
organizace, adresu ãi DIâ). V této fázi nejsou poÏadovány Ïádné podpÛr-
né dokumenty, které by ovûfiovaly pravdivost uveden˘ch údajÛ. V rámci
negociací, kdy je pÛvodní návrh projektu upraven a transformován do
Grantové dohody s EK, v‰ak jiÏ musí autorizovan˘ zástupce instituce
ãestn˘m prohlá‰ením potvrdit, Ïe základní administrativní a právní data
jsou správná, a poskytnout Komisi dokumenty vyjmenované v tomto roz-
hodnutí (v závislosti na typu instituce). Na základû získan˘ch informací
a pfiedloÏen˘ch dokumentÛ uzná EK existenci právního subjektu. 
V pravidlech úãasti pro 7. RP jsou definovány rÛzné kategorie práv-
ních subjektÛ. Rozdíly mezi tûmito subjekty jsou dány pfiedev‰ím
právním statusem a charakteristick˘mi znaky subjektu. RÛzné katego-
rie právních subjektÛ mají odli‰ná práva a povinnosti t˘kající se: v˘‰e
pfiíspûvku ES (maximální limity refundace), povinnosti kontroly
finanãní kapacity, moÏnosti vystavení osvûdãení o finanãních v˘ka-
zech státním úfiedníkem a finanãní odpovûdnosti pfii realizaci projek-
tu (v souvislosti s Garanãním fondem). Pro urãení právního statusu
mohou b˘t, pokud to bude nutné, Komisí poÏadovány dodateãné
informace ãi dokumenty.
Základní kategorie právních subjektÛ, které by mûly b˘t identifikovány
jsou: vefiejné subjekty (ziskové ãi neziskové, mezinárodní organizace),
instituce stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, neziskové v˘zkumné
organizace, malé a stfiední podniky a subjekty jejichÏ úãast v 7. RP
garantuje ãlensk˘ nebo asociovan˘ stát.

Ověření operační a finanční kapacity

Operaãní kapacitu konsorcia i úãastníka (napfi. profesní vybavenost,
kvalifikace, dostupné nástroje a znalosti) je tfieba zhodnotit proto, aby
byla zaruãena schopnost úãastníka zajistit a dokonãit naplánované ãin-
nosti. Operaãní kapacita bude hodnocena externími hodnotiteli
v rámci hodnocení návrhu projektu. KaÏd˘ úãastník by mûl Komisi
poskytnout ãestné prohlá‰ení, Ïe má k dispozici dostatek ãasu a potfieb-
né zdroje k realizaci projektu.
Dfiíve, neÏ je podepsána Grantová dohoda s EK, je ovûfiena v nûkter˘ch
pfiípadech finanãní zpÛsobilosti subjektu a jeho finanãní kapacita pro
spolufinancování. Kontrola finanãní zpÛsobilosti (financial viability
check) se t˘ká pouze koordinátora projektu, úãastníkÛ projektu, ktefií
poÏadují pfiíspûvek ES vy‰‰í neÏ 500 tis. €, a subjektÛ u nichÏ je dÛvod-
né podezfiení finanãní nestability. Kontrola kapacity pro spolufinanco-
vání (co-financing capacity check) se t˘ká v urãit˘ch pfiípadech pouze
subjektÛ, které poÏadují pfiíspûvek ES vy‰‰í neÏ 500 tis. €. Ovûfiení
finanãní kapacity se nevztahuje na vefiejné subjekty, instituce stfiedního
a vysoko‰kolského vzdûlávání a subjekty, jejichÏ úãast v 7. RP garantu-
je ãlensk˘ nebo asociovan˘ stát. 
Cel˘ postup je v dokumentu podrobnû popsán. Nejdfiíve jsou identifiko-
vány subjekty, u kter˘ch musí b˘t finanãní kapacita povinnû ovûfiována.
Tyto instituce poskytnou Evropské Komisi informace o své finanãní situ-
aci. Na jejich základû Komise vypracuje struãnou finanãní anal˘zu
sestávající z kontroly finanãní zpÛsobilosti a v relevantních pfiípadech
také kontroly kapacity pro spolufinancování a v pfiípadû potfieby uãiní
odpovûdn˘ úfiedník Komise nutná opatfiení vãetnû provedení hloubkové
finanãní anal˘zy. V prÛbûhu negociací by mûly subjekty, které jsou práv-
nick˘mi osobami, Komisi poskytnout úãetní rozvahu a v˘kaz ziskÛ

Dokument Datum zvefiejnûní/
aktualizace           

(1) Rules on verification of existence, legal status, 
operational and financial capacity 13/06/07

(2) Negotiation Guidance Notes 10/09/07

(3) Guide to Financial Issues 24/07/07

(4) Guidance Notes on Audit Certification 23/07/07

(5) Reporting Guide Je‰tû není k dispozici

Tabulka  -  Nové a aktualizované dokumenty upravující otázky souvise-
jící s finanãním fiízení projetkÛ 7. RP
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a ztrát za poslední uzavfiené úãetní období a zprávu auditora. Není
moÏné pfiedkládat pouze pfiedpokládané finanãní údaje. Jedinou v˘jim-
ku mají „mladé“ právní subjekty (napfi. start-ups), které je‰tû nemají ani
jedno uzavfiené úãetní období. Tyto subjekty mohou pfiedkládat obchod-
ní plán, popfiípadû jiné podobné relevantní dokumenty. 
Právní subjekt, u kterého bude Komisí konstatována slabá (weak)
finanãní kapacita, nebude akceptován jako koordinátor projektu
a bude vystaven dÛkladnûj‰ímu sledování bûhem realizace projektu.
Pokud bude zhodnocena finanãní kapacita subjektu jako nedostaãující
(insufficient) a tento subjekt neposkytne dodateãné garance, oznámí
neprodlenû Komise koordinátorovi nemoÏnost tohoto subjektu úãastnit
se projektÛ 7. RP.

(2) Negotiation Guidance Notes

Jedná se o prÛvodce negociaãním procesem, tj. vyjednáváním podmí-
nek Grantové dohody (GA) mezi koordinátorem (zastupujícího konsor-
cium) s EK poté, co byl projekt na základû hodnocení evaluátory vybrán
k financování ze zdrojÛ 7. RP. V rámci negociací je pÛvodní návrh pro-
jektu upraven a transformován do Grantové dohody s Evropskou komi-
sí. Zejména je tfieba se dohodnout na znûní Annexu I GA (technického
dodatku), kter˘ vznikne modifikací ãásti B návrhu projektu na základû
pfiipomínek hodnotitelÛ a EK a vyplnûním formuláfiÛ pro pfiípravu Gran-
tové dohody, tzv. Grant agreement Preparation Forms (GPFs), které jsou
kompatibilní s formuláfii A návrhu projektu (obsahují i tabulku s indika-
tivním rozpoãtem rozdûlen˘m na jednotlivé ãinnosti a partnery).
Je moÏné, Ïe na základû hodnocení externími hodnotiteli bude Evrop-
ská komise v rámci negociací poÏadovat sníÏení rozpoãtu projektu.
Zásadní pro úspûch negociací je tedy dohoda o maximálním pfiíspûvku
ES. Dále je tfieba vyjednat v˘‰i zálohové platby podle potfieb projektu
a identifikovat pfiípadné subdodávky, jiné tfietí strany a zvlá‰tní doloÏ-
ky. Cel˘ proces je podrobnû popsán v pfiíruãce vãetnû ukázek formulá-
fiÛ pro pfiípravu Grantové dohody.
Dokument byl zvefiejnûn 31. ãervence 2007 a poprvé aktualizován 
10. záfií 2007. Je urãen pouze pro specifické programy 7. RP Spoluprá-
ce a Kapacity (tj. pro následující typy projektÛ: CP, NoE, CSA, Research
for the benefit of specific groups). EK vydá pozdûji prÛvodce negociací
i pro akce ERC (specifick˘ program My‰lenky) a Marie Curie (specific-
k˘ program Lidé). 

(3) Guide to Financial Issues

Úãelem tohoto prÛvodce (FG) je snaha pomoci úãastníkÛm projektÛ 
7. RP (konkrétnû specifick˘ch programÛ Spolupráce a Kapacity) poro-
zumût finanãním pravidlÛm Modelové grantové dohody (MGA), na
jejímÏ základû je uzavírána Grantová dohoda s Evropskou komisí
a správnû tato pravidla interpretovat. PrÛvodce má stejnou strukturu
a ãíslování jako MGA, coÏ umoÏÀuje ãtenáfii lep‰í orientaci v textu. Pro
lep‰í srozumitelnost je prÛvodce doplnûn praktick˘mi pfiíklady. Záro-
veÀ je tfieba upozornit, Ïe tato pfiíruãka je pouh˘m nezávazn˘m v˘kla-
dem textu MGA a neodráÏí oficiální stanoviska a postoje EK. Závazná
jsou pouze ustanovení Grantové dohody podepsané s EK. 
První verze finanãního prÛvodce vy‰la 24. dubna 2007. Dokument by
mûl b˘t pravidelnû (zhruba jednou za 6 mûsícÛ) aktualizován, nové
verze by mûly odráÏet nové poznatky získané na základû zku‰eností
z realizace 7. RP a odpovídat na novû vznikající otázky a poÏadavky
uÏivatelÛ. První aktualizovaná verze vy‰la 27. ãervence 2007. Na první
pohled není z dokumentu patrné, k jak˘m zmûnám v textu do‰lo. Zde
jsou hlavní podstatné zmûny a novinky, které se v nové verzi objevily:
- K v˘znamn˘m zmûnám a doplnûním do‰lo v ãásti vûnující se Ovûd-

ãení o metodologii v˘poãtu osobních a nepfiím˘ch nákladÛ. Detail-
nûj‰í informace t˘kající se Osvûdãení o metodologii je moÏné nalézt

také v novém prÛvodci Guidance Notes on Audit Certification, kter˘
vy‰el 23. ãervence 2007 (podrobnûji viz dále).

- Obohacena byla ãást t˘kající se tfietích stran. Detailnûji je popsaná
pasáÏ zab˘vající se speciálním pfiípadem nadací a spin-off spoleãnos-
tí zaloÏen˘ch za úãelem fiízení administrativních ãinností úãastníka.
Je zdÛraznûno, Ïe moÏnost vyuÏití tfietí strany v projektu by mûla b˘t
projednána s odpovûdn˘m úfiedníkem EK (tzv. Project Office). Do této
ãásti byl vloÏen nov˘ názorn˘ pfiíklad.

- Vût‰í pozornost je vûnována také otázce zaznamenávání pracovní
doby a v˘poãtu produktivních hodin. Je zdÛraznûno, Ïe úãinn˘
systém zaznamenávání ãasu prokazující skuteãnû odpracované hodi-
ny (napfi. timesheet) je nutn˘ k tomu, aby byly osobní náklady v pfií-
slu‰né v˘‰i povaÏovány za uznatelné. Pouhá existence pracovní
smlouvy (ãi dohody) se povaÏuje za nedostateãnou. V pfiíruãce je
novû uveden i pfiíklad pro v˘poãet produktivních hodin.

- Novû je definován speciální pfiípad v˘poãtu osobních nákladÛ fyzic-
k˘ch osob (FO) a osobních nákladÛ majitelÛ mal˘ch a stfiedních pod-
nikÛ (MSP) úãastnících se projektu 7. RP. 

- Pozornost je vûnována i odli‰ení subdodávky od spotfiebního materi-
álu (popfiípadû dlouhodobého majetku). Nûkdy je koupû majetku ãi
materiálu spojena s poskytnutím sluÏby. Podle povahy poskytnuté
sluÏby se mÛÏe jednat o subdodávku ãi nikoliv. 

- V novém FG je snaha také lépe a pfiehlednûji popsat jednotlivé meto-
dy vykazování nepfiím˘ch nákladÛ v projektech 7. RP. Jsou uvedeny
napfi. minimální podmínky pro pouÏití zjednodu‰ené metody vykazo-
vání nepfiím˘ch nákladÛ. Celá tato problematika s ohledem na nové
aktuální informace je jiÏ detailnû popsána v ECHO ã. 4/2007 v ãlánku
nazvaném „Metody kalkulace nepfiím˘ch nákladÛ v projektech 7. RP“.

- Detailnûji jsou definovány podmínky t˘kající se tfietích zemí (tzv.
ICPC zemû). Úãastníci z tûchto zemí mají v projektech 7. RP moÏnost
rozhodnout se pro financování prostfiednictvím náhrady uznateln˘ch
nákladÛ nebo pro pau‰ální ãástku (lump sum). Problematika t˘kající
se lump sum je názornû pfiedvedena na pfiíkladu.

- Novû byla do FG vloÏena celá kapitola zab˘vající se v˘zkumem ve
prospûch mal˘ch a stfiedních podnikÛ. Informace v této kapitole v‰ak
nejsou Ïádnou novinkou, celá kapitola je jiÏ souãástí existujícího
dokumentu, kter˘ je moÏné nalézt na ftp://ftp.cordis.lu/pub/
fp7/docs/research_smes_en.pdf.

(4) Guidance notes on audit certification

Tento dokument byl pfiipraven speciální pracovní skupinou pro 7. RP
(sloÏenou ze zástupcÛ nûkolika generálních fieditelství EK) jako prÛvod-
ce pro úãastníky a auditory. T̆ ká se vydávání Osvûdãení o finanãních
v˘kazech a Osvûdãení o metodologii (cel˘m názvem „Guidance Notes
For Beneficiaries and Auditors on the Certificates Issued By External
Auditors“). Cílem prÛvodce je poskytnout pfiehled poÏadavkÛ a ustano-
vení podstatn˘ch pro Ïádání úhrady nákladÛ a certifikaci finanãních
v˘kazÛ a pouÏívané metodologie. Je tfieba upozornit na to, Ïe tato pfií-
ruãka neodráÏí oficiální stanoviska a postoje EK. Závazná jsou pouze
ustanovení Grantové dohody podepsané s EK. Dokument byl zvefiejnûn
23. ãervence 2007 a bude prÛbûÏnû aktualizován. V souãasné dobû
obsahuje obecné principy, ãást t˘kající se Osvûdãení o metodologii
a pfiílohu s nejãastûj‰ími otázkami a odpovûìmi na nû.
Osvûdãení o finanãních v˘kazech a Osvûdãení o metodologii jsou
nezávislé zprávy „independent report of factual findings“ vypracované
externím auditorem (popfiípadû nezávisl˘m povûfien˘m úfiedníkem)
s cílem poskytnout Evropské komisi relevantní podklady pro zhodnoce-
ní, zda náklady vykazované konkrétním úãastníkem v rámci projektu 
7. RP jsou v souladu s právními a finanãními ustanoveními Grantové
dohody. Obû osvûdãení musí b˘t vyhotovena ve stanovené formû (for-
muláfi D a formuláfi E Grantové dohody).



12

FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Bez ohledu na to, zda úãastník pfiedkládá Komisi Osvûdãení o finanã-
ních v˘kazech ãi Osvûdãení o metodologii, mÛÏe b˘t kdykoliv prove-
den audit samotnou Evropskou komisí (popfi. prostfiednictvím jejího
zástupce), a to aÏ do pûti let od ukonãení projektu.
Auditor má smluvní vztah pouze s úãastníkem, ne s EK. Komise neza-
sahuje do Ïádn˘ch sporÛ mezi auditorem a úãastníkem. KaÏd˘ úãast-
ník si mÛÏe vybrat auditora vãetnû svého obvyklého externího audito-
ra za pfiedpokladu, Ïe splÀuje podmínku nezávislosti na pfiíjemci a má
kvalifikaci k provádûní statutárních auditÛ podle národní legislativy.
V pfiípadû vefiejn˘ch subjektÛ, v˘zkumn˘ch organizací a institucí stfied-
ního a vysoko‰kolského vzdûlávání mÛÏe Osvûdãení o finanãních
v˘kazech vydat pfiíslu‰n˘ povûfien˘ úfiedník.
Náklady na vystavení Osvûdãení o finanãních v˘kazech jsou uznateln˘m
nákladem projektu v pfiípadû, Ïe je jeho vystavení pro úãastníka povinné,
a jsou 100% hrazeny z projektu v rámci manaÏerské ãinnosti. Pokud jde
o externího auditora, je na sluÏbu pohlíÏeno jako na subdodávku, a tudíÏ
se k tûmto nákladÛm nepfiipoãítává reÏie. Náklady na Osvûdãení o meto-
dologii jsou (po dohodû s EK) také uznateln˘m nákladem projektu 7. RP.
Poplatek auditorovi je v tomto pfiípadû uznateln˘m nákladem pouze jed-
nou (popfiípadû vícekrát v pfiípadû zmûny metodologie), a to v rámci
finanãního v˘kazu pfiedkládaného po schválení metodologie Komisí.
Náklady vztahující se k vytváfiení metodologie (tvorba, implementace,
zdokonalení úãetní metodologie) Evropskou komisí hrazeny nejsou.

Osvědčení o metodologii

Osvûdãení o metodologii je novinkou v 7. RP. Jedná se o nástroj, kter˘
má zajistit, aby metody vykazování nákladÛ pouÏívané úãastníky v pro-
jektech 7. RP byly v souladu s jeho pravidly. Na základû zku‰eností
z minul˘ch rámcov˘ch programÛ se ukázalo, Ïe nejvíce chyb a problé-
mÛ vznikalo v oblasti osobních a nepfiím˘ch nákladÛ. Je snahou pfied-
cházet tûmto chybám v 7. RP tím, Ïe si úãastník nechá dopfiedu audi-
torem certifikovat a Komisí schválit pouÏívanou metodologii. Osvûdãe-
ní o metodologii musí b˘t vyhotoveno ve stanovené formû (formuláfi E),
ovûfieno externím auditorem (resp. kompetentním státním úfiedníkem)
a schváleno Komisí. Formuláfi E má dvû ãásti: ãást t˘kající se osobních
nákladÛ a ãást t˘kající se nepfiím˘ch nákladÛ. Úãastník si tedy mÛÏe
nechat schválit metodologii v˘poãtu jak osobních nákladÛ (skuteãn˘ch
nebo prÛmûrn˘ch), tak i nepfiím˘ch nákladÛ (tj. Osvûdãení o metodo-
logii v˘poãtu osobních a nepfiím˘ch nákladÛ) nebo pouze metodologii
vztahující se pouze k prÛmûrn˘m osobním nákladÛm (tj. Osvûdãení
o prÛmûrn˘ch osobních nákladech).
Zatímco Osvûdãení o finanãních v˘kazech je pfiedkládáno aÏ v oka-
mÏiku, kdy jsou vynaloÏené náklady vykazovány Komisi, Osvûdãení
o metodologii je Komisi pfiedkládáno ke schválení pfiedem. Jakmile je
Osvûdãení o metodologii Komisí pfiijato, platí po celou dobu trvání 

7. RP, pokud se úãastníkova metodologie nezmûní. Jakákoliv zmûna
musí b˘t úãastníkem ohlá‰ena. Osvûdãení mÛÏe b˘t vydáno kdykoliv
v prÛbûhu 7. RP, nejdfiíve v‰ak po podpisu první Grantové dohody
podepsané úãastníkem projektu 7. RP. 

Osvědčení o metodologii výpočtu osobních a nepřímých nákladů

Úãastník projektu 7. RP mÛÏe pfiedloÏit Komisi ke schválení Osvûdãení
o metodologii, kterou pouÏívá pfii pfiípravû finanãních v˘kazÛ, t˘kající se
jak osobních, tak nepfiím˘ch nákladÛ (jin˘ch nákladÛ se toto osvûdãení
net˘ká). Osvûdãení o metodologii není povinné a je urãeno pro subjek-
ty, které fie‰í velké mnoÏství projektÛ z rámcov˘ch programÛ. PoÏádat EK
o moÏnost podání tohoto osvûdãení mohou prozatím jen subjekty, které
mûly alespoÀ 8 úãastí v 6. RP s pfiíspûvkem pfievy‰ujícím 375 tis. €.
Pokud Komise Osvûdãení o metodologii akceptuje, odpadá úãastníkovi
povinnost pfiedkládat Osvûdãení o finanãních v˘kazech na prÛbûÏné
platby. Osvûdãení o finanãních v˘kazech bude nutné podávat jen na
konci projektu (ne kaÏdé zúãtovací období kdy je kumulativní pfiíspûvek
ES roven nebo vy‰‰í neÏ 375 tis. €). Toto osvûdãení musí pokr˘vat
v‰echny uznatelné náklady projektu. U osobních a nepfiím˘ch nákladÛ
se v‰ak auditor zamûfií pouze na to, zda byly náklady vykázány v soula-
du se schválenou metodologií, nikoliv na kontrolu jednotliv˘ch poloÏek.
Schválená a správnû aplikovaná metodologie je zárukou, Ïe pfii vykazo-
vání nákladÛ nenastanou problémy, protoÏe pfiípadné nedostatky spoje-
né s uznatelností a vykazováním osobních a nepfiím˘ch nákladÛ jiÏ byly
identifikovány a odstranûny pfii tvorbû metodologie.

Osvědčení o metodologii výpočtu průměrných osobních nákladů

Toto osvûdãení je povinné pro v‰echny úãastníky, ktefií mohou a chtûjí pou-
Ïívat prÛmûrné osobní náklady. Na rozdíl od Osvûdãení o metodologii
v˘poãtu osobních a reÏijních nákladÛ není tedy omezeno jenom na úãast-
níky podávající urãité mnoÏství projektÛ. PouÏívá se pro nûj stejn˘ formu-
láfi jako pro osvûdãení o metodologii, ale vyplÀují se pouze ty ãásti formu-
láfie E, které se t˘kají osobních nákladÛ. Pokud je metodologie ovûfiená
auditorem a schválená EK, organizace mÛÏe pouÏívat prÛmûrné osobní
náklady, které se tímto povaÏují jako ne v˘raznû se li‰ící od skuteãn˘ch
nákladÛ. Na rozdíl od Osvûdãení o metodologii v˘poãtu osobních a nepfií-
m˘ch nákladÛ, nezpro‰Èuje úãastníka povinnosti podat Osvûdãení
o finanãním v˘kazu, jakmile je dosaÏena hranice 375 tis. € pfiíspûvku ES.
Informace o dal‰ích novû vydan˘ch a aktualizovan˘ch pfiíruãkách
budou zvefiejÀovány v ãe‰tinû na http://www.fp7.cz/cz/vice-o-financo-
vani-7rp/. 

LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, LEPICOVA@TC.CZ

V rámci projektu NICER spravuje Technologické centrum AV âR inter-
netové stránky www.fp7.cz. V záfií 2007 byly obohaceny o nov˘ por-
tál „Více o financování projektÛ 7. RP“, které poskytující informace
a poradenství související s finanãním fiízení projektÛ 7. RP

http://www.fp7.cz/cz/vice-o-financovani-7rp/
Tento portál je spravován národním kontaktním bodem pro finanãní
a právní záleÏitosti. Na uvedené adrese jsou dostupné základní doku-
menty, informaãní materiály a prezentace k uvedené problematice.
Dále jsou publikovány informace t˘kající se nejrÛznûj‰ích semináfiÛ
a akcí s finanãní tematikou a aktuality odráÏející v˘voj v této oblasti
na národní i evropské úrovni. Uvedeny jsou také e-mailové adresy, na
které je moÏné zasílat dotazy t˘kající se financování projektu 7. RP.

S dotazem v ãe‰tinû je moÏné obrátit se prostfiednictvím
finance@tc.cz pfiímo na specializované pracovníky TC. Informace,
které nám budou prostfiednictvím tohoto emailu zaslány, budou pova-
Ïovány za dÛvûrné a nebudou dále ‰ífieny. Nejãastûj‰í  otázky a odpo-
vûdi v‰ak mohou b˘t pfievedeny do obecné podoby a zafiazeny do
neustále aktualizovaného  informaãního materiálu „Otázky a odpovû-
di k financování projektÛ 7. RP“, kter˘ je rovnûÏ dostupn˘ na tûchto
stránkách. Je také moÏné formulovat dotazy v angliãtinû a prostfiednic-
tvím uveden˘ch odkazÛ je zaslat pfiímo na Komisi nebo Finance-Help-
desk.  

LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

LEPICOVA@TC.CZ

Nový portál o financování projektů 7. RP 
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Předběžná témata pracovního programu 2008
pro tematickou prioritu BIO

V tematické prioritû BIO aktuálnû probíhá hodnocení 1. kola v˘zvy
FP7-KBBE-2007- 2A. Pouze projekty, které projdou úspû‰nû prvním
kolem, postoupí do 2. kola hodnocení s uzávûrkou 19. 2. 2008. V sou-
ãasné dobû je pfied dokonãením pfiíprava pracovního programu 2008,
kter˘ bude obsahovat témata pro v˘zvu FP7-2007-2B. Vyhlá‰ení této
v˘zvy se pfiedpokládá v listopadu 2007 s uzávûrkou v únoru 2008.
Hodnocení projektÛ bude jednokolové, jedná se zejména o men‰í pro-
jekty – tzv. malé projekty spolupráce (SCP) a koordinaãní a podpÛrné
akce (CSA). NíÏe uvedená témata s oznaãením SICA indikují nutnost
spolupracovat v fie‰itelském t˘mu s partnery ze tfietích zemí, ãasto je
pfiímo uveden cílov˘ region pro spolupráci. Indikativní rozpoãet
budoucí v˘zvy je 96,41 mil. €. V pracovním programu bude uveden
i maximální pfiíspûvek EK na projekt, pfiedpokládá se, Ïe tento limit
bude u SCP 3 mil. € a u CSA 1 mil. €. Informace o aktuálních v˘zvách
a dal‰í relevantní informace (vãetnû zahraniãních nabídek spolupráce)
k tematické prioritû BIO jsou k dispozici na stránkách
http://www.fp7.cz/zemedelstvi-potraviny-a-biotechnologie-bio/

Předběžný přehled témat pracovního programu 2008

Aktivita 2.1: UdrÏitelná produkce a fiízení biologick˘ch zdrojÛ pÛdní-
ho, lesního a vodního prostfiedí

2.1.1 KBBE-2008-1-1-01: Rozvoj nov˘ch nástrojÛ a procesÛ zaloÏe-
n˘ch na inovaãních genov˘ch technologiích ve v˘zkumu a v˘voji pro
‰lechtûní plodin
SCP
2.1.1 KBBE-2008-1-1-02: Regulace environmentální odezvy a v˘vojo-
v˘ch procesÛ pfii vyuÏití epigenetiky u plodin
SCP
2.1.2 KBBE-2008-1-2-01: V˘voj indikátorÛ vztahu mezi ekologick˘m
zemûdûlstvím/zemûdûlstvím se sníÏen˘mi vstupy a biodiverzitou
SCP
2.1.2 KBBE-2008-1-2-02: Nové a konvergující technologie pro preciz-
ní chov hospodáfisk˘ch zvífiat v evropsk˘ch systémech Ïivoãi‰né pro-
dukce
CSA (koordinace)
2.1.2 KBBE-2008-1-2-03: Hodnocení a zmírnûní dopadu vlivu akvakul-
tur na pfiirozené populace 
SCP
2.1.2 KBBE-2008-1-2-04: Mikrobiální kontrola pro udrÏitelnûj‰í akva-
kultury
SCP
2.1.2 KBBE-2008-1-2-05: Zlep‰ené agrolesnické systémy pro udrÏitel-
né hospodafiení
SCP - SICA
2.1.2 KBBE-2008-1-2-06: Prognóza lesní diverzity v podmínkách kli-
matick˘ch zmûn a dÛsledky pro stabilitu a produktivitu lesních eko-
systémÛ
SCP
2.1.2 KBBE-2008-1-2-07: Lesní energie – lesnictví s krátk˘m rotaãním
cyklem jako udrÏiteln˘ a ekologicky úãinn˘ systém fiízení hospodafiení
na pÛdû za úãelem náhrady fosilních paliv v rámci projektÛ CDM.
CSA (koordinace)
2.1.3 KBBE-2008-1-3-01: Zlep‰ení zdraví produkãních zvífiat a bezpeã-
nosti potravin prostfiednictvím v˘zkumu fyziologie stfieva hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, gastro-intestinální mikroflory a jejich interakce 
SCP

2.1.3 KBBE-2008-1-3-02: Slintavka a kulhavka: zlep‰ené nebo novû
vyvinuté vakcíny, vakcinaãní strategie a diagnostické rozbory pro volné
i endemické prostfiedí 
SCA -SICA
2.1.3 KBBE-2008-1-3-03: Zlep‰ení nástrojÛ a strategií pro prevenci
a kontrolu praseãího moru
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-01: V˘voj nov˘ch detekãních metod pro podpo-
ru politiky v oblasti zdraví rostlin
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-02: ¤ízení hlubokomofiského rybáfiství 
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-03: ¤ízení rybáfiství zaloÏené na maximálních
pfiípustn˘ch limitech negativních dopadÛ
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-04: Spoleãná zemûdûlská politika – dynamick˘
a prostorov˘ rozmûr
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-05: Makroekonomická anal˘za konkurence-
schopnosti vãetnû mimocelních bariér
SCP
2.1.4 KBBE-2008-1-4-06: Spoleãensk˘ dopad ekologického zemûdûl-
ství 
CSA (supporting)
2.1.4 KBBE-2008-1-4-07: Zkoumání pro a proti ve vyuÏití GM hospo-
dáfisk˘ch zvífiat a ryb a vnímání postojÛ vefiejnosti
CSA (podpÛrná akce)
2.1.4 KBBE-2008-1-4-08: Charakteristika a zhodnocení pÛdní mikrobi-
ální diverzity And pro podporu rostlinné produkce a agroekosystémÛ
(JiÏní Amerika – oblast And)
SCP - SICA
2.1.4 KBBE-2008-1-4-09: Centrum pro podporu agroekonomického
modelování
CSA (podpÛrná akce)
2.1.4 KBBE-2008-1-4-11: Pfiekonání mezery mezi Strategick˘mi
v˘zkumn˘mi agendami (SVA) relevantních Evropsk˘ch technologic-
k˘ch platforem a pfiipraveností vûdecké komunity v Evropû – na podpo-
ru zavedení SVA
CSA (podpÛrná akce)

Aktivita 2.2: Od stolu po farmu: Potraviny (vãetnû potravin mofiského
pÛvodu), zdraví a kvalita Ïivota

2.2.1 KBBE-2008-2-1-01: Opatfiení zacílená na podporu zdrav˘ch stra-
vovacích návykÛ
SCP
2.2.2 KBBE-2008-2-2-01: Optimální funkce lidsk˘ch bunûk a v˘Ïiva 
SCP
2.2.2 KBBE-2008-2-2-02: Bioaktivní látky v tradiãních potravináfisk˘ch
produktech (âernomofiská oblast)
SCP (SICA)
2.2.2 KBBE-2008-2-2-03: Prevence obezity ve Stfiedomofiské oblasti
(partnerské zemû Stfiedozemí)
SCP (SICA)
2.2.3 KBBE-2008-2-3-01: Zkoumání mikrostruktury potravin 
SCP
2.2.3 KBBE-2008-2-3-02: Alternativy k sifiiãitanÛm v potravinách 
SCP



Projekt ERA-Link podporuje spolupráci se zeměmi mimo EU
Odhaduje se, Ïe v souãasné dobû Ïije a pracuje v zemích mimo EU
více neÏ 100 tis. evropsk˘ch vûdcÛ - pfieváÏná vût‰ina z nich v USA.
Evropská komise má zájem na tom, aby tito vûdci dlouhodobû udrÏo-
vali pracovní kontakty s Evropsk˘m v˘zkumn˘m prostorem.  Z tohoto
dÛvodu EK iniciovala a financuje projekt nazvan˘ ERA-Link (European
Researchers Abroad Link). Hlavním cílem tohoto projektu je vytvofiení
neformální komunikaãní sítû evropsk˘ch vûdcÛ, ktefií pracují ve tfietích
zemích.  Tito vûdci se mohou prostfiednictvím internetu bezplatnû zare-
gistrovat a stát se tak uÏivateli sítû ERA-Link, ãímÏ získají snadnûj‰í pfií-
stup k informacím z Evropského v˘zkumného prostoru.

V rámci projektu ERA-Link, kter˘ je urãen vûdeck˘m pracovníkÛm ve
v‰ech fázích jejich odborné kariéry,  byly jiÏ vytvofieny specializované
webové stránky informující o mezinárodních konferencích, ‰koleních,
voln˘ch pracovních místech a moÏnostech spolupráce s vûdci v ãlen-
sk˘ch a asociovan˘ch zemích EU.  V budoucnosti se poãítá nejenom
s roz‰ifiováním náplnû existujících webov˘ch stránek, ale také s organi-
zováním  pravideln˘ch ‰kolení, na kter˘ch by byli evrop‰tí vûdci ve tfie-
tích zemích seznamováni s postupy pfii podávání Ïádostí o rÛzné druhy
evropsk˘ch grantÛ.
V první ãásti projektu, která byla zamûfiena na evropské vûdce v USA,

se do sítû  ERA-Link pfiihlásilo pfiibliÏnû 3000 vûdcÛ,
z nichÏ témûfi tfietinu tvofiily Ïeny. Zastoupení vûd-
ních oblastí, vûková struktura zúãastnûn˘ch vûdcÛ,
struktrra jejich zamûstnavatelÛ a doby pobytu jsou
uvedeny v tabulkách.

Indikativní rozpoãet projektu na rok 2007 je 750 tis. €,
z ãehoÏ  500 tis. € je urãeno na posílení sítû ERA-Link
v USA a 250 tis. € na roz‰ífiení sítû ERA-Link do dal-
‰ích zemí. Podrobnûj‰í informace: http://cordis.
europa.eu/eralink/

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CZ
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2.2.3 KBBE-2008-2-3-03: ·kolení a rozvoj kariéry budoucích v˘zkum-
níkÛ v potravináfisk˘ch vûdách
CSA (podpÛrná akce)
2.2.4 KBBE-2008-2-4-01 Perfluorované organické slouãeniny v potravi-
nách 
SCP
2.2.4 KBBE-2008-2-4-02: Biocidy a antibiotická rezistence 
SCP
2.2.5 KBBE-2008-2-5-01: Vliv potravinov˘ch kontaminantÛ na ãasné
programování vedoucí k obezitû
SCP
2.2.5 KBBE-2008-2-5-02: Strategická vize pro posílení dynamiky trhu
potravin
CSA (podpÛrná akce)
2.2.5 KBBE-2008-2-5-03: ·ífiení v˘sledkÛ v˘zkumn˘ch projektÛ
v potravináfiském sektoru
CSA (podpÛrná akce)

Aktivita 2.3: Vûdy o Ïivé pfiírodû, biotechnologie a biochemie pro udr-
Ïitelné nepotravináfiské produkty a procesy

2.3.1 KBBE-2008-3-1-01: Pfiírodní rostlinné produkty – alternativní
zdroje pro syntézu bioaktivních nebo prÛmyslov˘ch produktÛ s pfiida-
nou hodnotou
SCP
2.3.1 KBBE-2008-3-1-02: âirok cukrov˘ – alternativní energetická plo-
dina pro produkci biopaliv v semiaridních oblastech a oblastech mírné-
ho pásma (JiÏní Amerika, JiÏní Afrika, Indie)
SCP - SICA
2.3.1 KBBE-2008-3-1-03: Evropské plodiny pro nepotravináfiské vyuÏi-
tí a jejich prÛmyslové uplatnûní
CSA (koordinace)
2.3.1 KBBE-2008-3-1-04: Rostlinné vakcíny (Rusko a dal‰í tfietí zemû)
SCP - SICA

2.3.1 KBBE-2008-3-1-05: V˘voj technologií a aplikací pro produkci
rekombinantních proteinÛ a biochemikálií z rostlin
SCP
2.3.2 KBBE-2008-3-2-01: Molekulární modelování pro racionální
design prÛmyslov˘ch enzymÛ (Rusko)
SCP - SICA
2.3.2 KBBE-2008-3-2-02: PrÛmyslové bioprocesy pro produkci ãist˘ch
a speciálních chemikálií
CSA (koordinace)
2.3.2 KBBE-2008-3-2-03: Nanobiosenzory pro optimalizované biopro-
cesy 
SCP
2.3.2 KBBE-2008-3-2-04: Nové nanobiotechnologické procesy a pro-
dukty
CSA (podpÛrná akce)
2.3.2 KBBE-2008-3-2-05: Anal˘za Ïivotnosti a socioekonomické hod-
nocení integrovan˘ch biorafinerií
CSA (koordinace)
2.3.2 KBBE-2008-3-2-06: V˘voj vysoce v˘konn˘ch kompozitÛ na bázi
lnu a konopí
CSA (koordinace)
2.3.2 KBBE-2008-3-2-07: Biotechnologické prÛmyslové produkty
a procesy z mofisk˘ch zdrojÛ
SCP
2.3.3 KBBE-2008-3-3-01: Zlep‰ené vyuÏití dfieva, jeho reziduí a humuso-
v˘ch látek pro produkci chemikálií a materiálÛ s pfiidanou hodnotou: od
porozumûní biologick˘m procesÛm po inovativní aplikace – SICA (Rusko) 
SCP - SICA
2.3.3 KBBE-2008-3-3-02: Anaerobní bioremediace sedimentÛ
SCP

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

KONICKOVA@TC.CZ

Vûdy o neÏivé pfiírodû 43 %
Vûdy o Ïivé pfiírodû 39 %
Spoleãenské a humanitní vûdy 18 %

Tabulka 1 – Vûdní oblasti

25 aÏ 35 let 57 %
36 aÏ 45 let 26 %
nad 45 let 17 %

Tabulka 2 – Vûková struktura

Vysoké ‰koly 65 %
Státní v˘zkumné ústavy 19 %
Soukromé firmy 8 %
Soukromé v˘zkumné ústavy 5 %
Ostatní 3 %

Tabulka  3 – Zamûstnavatel

do 4 let 45 %

4 aÏ 6 let 21 %

7 aÏ 15 let 22 %

nad 15 let 12 %

Tabulka 4 – Délka pobytu v USA



Konferenci ve dnech 19. - 21. 9. 2007 pofiádala Spo-
leãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot Karlovy Vary
a Mûsto Karlovy Vary ve spolupráci s Národní sítí
Zdrav˘ch mûst âR a s Technologick˘m centrem Aka-
demie vûd âR. Konference se uskuteãnila pod zá‰ti-
tou ministra Ïivotního prostfiedí a za finanãní pomo-
ci Státního fondu Ïivotního prostfiedí. Konference se

ve tfiech tematick˘ch blocích zab˘vala pfiedev‰ím
pfiíklady dobré praxe vyuÏívání obnoviteln˘ch zdro-
jÛ a alternativních paliv v dopravû a energetice,
nov˘mi technologiemi, aktuální legislativou
a finanãními zdroji pro danou oblast v âR a EU.
„Desát˘ roãník se v˘znamnû li‰í od tûch pfiedcho-

zích, kter˘ch jsem se
úãastnil“, fiekl ministr
Ïivotního prostfiedí
Martin Bursík, pfii ãtvr-
teãní panelové diskusi.
„Hlavní rozdíl je v tom,
Ïe dnes se jiÏ bavíme
také o aktivitách a pro-
jektech, které byly nebo
právû jsou realizovány,
coÏ je velk˘ posun od
doby, kdy jsme tuto
konferenci zakládali“,
dodal Bursík. 

Mezi nejzajímavûj‰í
pfiíspûvky z témûfi dvou
desítek prezentací patfii-
ly plynofikace dopravy
ãi vyuÏívání vodíku
a dal‰ích alternativních
paliv ve vozidlech

MHD. Zdravá mûsta rovnûÏ prezentovala ukázkové
vyuÏívání alternativních zdrojÛ energie a také zpÛ-
soby, jak energii u‰etfiit, jak tomu je napfiíklad v Leto-
vicích. Îe lze roz‰ifiování obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie mezi vefiejností podpofiit také z mûstského
rozpoãtu, a to nezanedbatelnou ãástkou 40 tisíc Kã
na jednu instalaci, dokazuje systém finanãních dota-
cí v Litomûfiicích.

Alternativní pohony byly také pfiedmûtem Ïivé pane-
lové diskuse, které se zúãastnila mimo jiné primátor-
ka hostitelského mûsta Veronika Vlková. Z diskuse
vyplynulo, Ïe Ministerstvo Ïivotního prostfiedí bude
mít v brzké dobû nové automobily Lexus a Toyota na
hybridní pohon, a k této aktivitû se pfiipojil také Stát-
ní fond Ïivotního prostfiedí. „Chceme jít jako vrchol-
né orgány státní správy ostatním pfiíkladem a ukázat,
Ïe to funguje a Ïe jízda za 4 litry benzínu je reali-
tou“, spoleãnû prohlásili ministr Bursík a ‰éf Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR Petr ·tûpánek. 

Konference v‰ak upozornila také na nûkteré dÛleÏité
aspekty pfiechodu k ‰etrnûj‰ím formám dopravy.
Napfiíklad vyuÏívání palmového oleje jako obnovi-
telného paliva pro automobily by mohlo vést ke
kácení pralesÛ v zemích tfietího svûta a pfiemûnû této
plochy na monokulturní palmové plantáÏe. „Tûchto
vedlej‰ích efektÛ se musíme vyvarovat, neboÈ nema-
jí s udrÏiteln˘m rozvojem nic spoleãného“, upozor-
nil v debatû Bursík.  

ANTONÍN TYM,

NÁRODNÍ SÍË ZDRAV¯CH MùST âR,

TYM@NSZM.CZ

Pohled do jednacího sálu konference při zahajovacím projevu
primátorky Karlových Varů Veroniky Vlkové

Za předsednickým stolem při panelové diskusi zasedli (zleva)
Karel Havlíček (Státní fond dopravní infrastruktury), Petr
Štěpánek (Státní fond životního prostředí), Petr Švec (Národní síť
Zdravých měst ČR), Martin Bursík (ministr životního prostředí),
Veronika Vlková (Město Karlovy Vary), Pavel Žlebek (Společnost
pro trvale udržitelný život) a Dalibor Stráský (MŽP – externí
poradce).

Foto M. Škarka

Pěšky po Karlových Varech:
ředitel konference Pavel Žlebek
s primátorkou Veronikou
Vlkovou

DOPRAVA A TECHNOLOGIE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI JIŽ PODESÁTÉ

JUBILEJNÍ 10. ROâNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V KARLOV¯CH VARECH P¤INESL ¤ADU ZAJÍMA-
V¯CH INFORMACÍ O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH VZTAHU DOPRAVY A ENERGETIKY K DLOUHODOBù
UDRÎITELNÉMU ROZVOJI NA·Í SPOLEâNOSTI.  




