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V rámci v˘zvy vyhlá‰ené Evropskou komisí v tomto RP vznikly
projekty vytváfiející národní informaãní sítû identického
charakteru, které budou souãástí zmínûné celoevropské sítû
s názvem Enterprise Europe Network (EEN). Propojením
národních sítí v evropském mûfiítku a jejich napojením na
komunitární instituce získá síÈ vysok˘ potenciál z hlediska kvality
a kompetentnosti sv˘ch aktivit.
V âeské republice bude ãinnost národní sítû, jeÏ je souãástí
Enterprise Europe Network, zaji‰Èována prostfiednictvím projektu
BusInesS and InnOvation Support Network for the CR - BISONet,
o jehoÏ realizaci se postará konsorcium jedenácti projektov˘ch
partnerÛ koordinované Technologick˘m centrem AV âR.



Ve snaze podpofiit malé a stfiední podniky v rozvoji
jejich inovaãního potenciálu a zv˘‰it jejich povûdo-
mí o evropsk˘ch politikách podpory podnikání
iniciovala Evropská unie vznik celoevropské sítû pfii-
pravené poskytovat podpÛrné sluÏby a nezbytné
informace pro podnikatele. Tak vznikla za podpory
Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost
a inovace síÈ Enterprise Europe Network, která je
nástupnickou institucí znám˘ch evropsk˘ch sítí Euro
Info Center a Innovation Relay Centres.  

NejdÛleÏitûj‰ím a prvofiad˘m úkolem nové sítû je
oznámit ‰iroké podnikatelské vefiejnosti, Ïe je pfii-
pravena poskytovat kvalifikovan˘ servis dosaÏiteln˘
v‰em podnikatelÛm z celé republiky. Informaãní
kampaÀ, která pfiinese osvûtu o úkolech a poslání jak
celoevropské sítû, tak i její ãeské ãásti, byla zaháje-
na konferencí organizovanou 28. února 2008 v pro-
storách sídla Hospodáfiské komory âeské republiky.
Úãastníci konference po zahajovacím projevu fiedi-
tele sekce podnikání Ministerstva prÛmyslu a obcho-
du pana Martina Turnovského mohli vyslechnout
informaci zástupkynû Evropské komise paní Martine
Diss, fieditelky sekce „Animace“ novû zfiízené Exe-
kutivní agentury pro konkurenceschopnost a inova-
ce. Paní Diss bude ve své pozici jednou z hlavních
hodnotitelÛ ãinnosti nové celoevropské sítû, takÏe
její pohled na strategii a koncepci pfiiblíÏil zámûr
Evropské komise pfii navrhování základních podmí-
nek pro zaji‰tûní kvalitní funkce sítû. 

Informace o práci b˘val˘ch sítí Euro Info Center
a Innovation Relay Center, pfiednesené Marií PavlÛ
a Evou Kudrnovou, poskytly obrázek o sluÏbách
poskytovan˘ch tûmito sítûmi, jejichÏ ãinnost pfiejde
v témûfi nezmûnûné podobû do nové sítû Enterprise
Europe Network. PfiestoÏe lidé s letitou praxí v tûch-
to pÛvodních sítích budou pokraãovat v plnûní stej-

n˘ch úkolÛ dál, nebylo moÏné pfiehlédnout urãitou
nostalgii pfii louãení se „starou dobrou znaãkou“,
o jejíÏ dobré jméno se v‰ichni ãlenové sítû EIC a IRC
velkou mûrou zaslouÏili. Neménû zajímavá byla
prezentace aktivit a cílÛ Agentury pro podporu pod-
nikání CzechInvest. 

Zajímavé bylo poslechnout si zástupce firem, mají-
cích velmi dobré zku‰enosti se sluÏbami, které jim
EIC ãi IRC v minulosti poskytly. Svaz ãesk˘ch
a moravsk˘ch v˘robních druÏstev se podílel na spo-
leãném projektu s EIC pfii ‰ífiení informací pro své
ãleny o programech, fondech a legislativû EU pro-
stfiednictvím internetov˘ch kurzÛ. Firma SENTACO,
s. r. o., získala prostfiednictvím BIC PlzeÀ z databáze
IRC pfiístup k nové inovaãní technologii pfii v˘robû
posilovacích a rehabilitaãních strojÛ. Firma
WINDSYSTEM CZ, s. r. o., si zase pochvalovala kva-
lifikovan˘ pfiístup manaÏerÛ sítû IRC v Technologic-
kém centru AV âR, ktefií jí asistovali pfii vyhledání
a pfienosu nové technologie pro úpravu listÛ vrtulí
pro malé vûtrné elektrárny.  

Konference, jako první informaãní akce o síti Enterp-
rise Europe Network v âeské republice, svÛj cíl spl-
nila a urãitû si 120 úãastníkÛ konference odneslo
základní pfiedstavu o tom, jak bude „staronová“ síÈ
v âR fungovat a jaké sluÏby a informace od ní
mohou poÏadovat.

Dal‰í konkrétní informace o síti Enterprise Europe
Network uvádí ECHO na str. 14 – 15 tohoto ãísla.

DANIELA VÁCHOVÁ

Za předsednickým stolem konference zasedli kromě jiných ředitel
TC Karel Klusáček, zástupce MPO Martin Turnovský
a zástupkyně EK Martine Diss. Foto B. Koč

V předsálí konference byl živý zájem o publikace o výzkumných
programech a podporách pro podnikání. Foto B. Koč

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK V ČESKÉ REPUBLICE
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Vážení čtenáři,
toto ãíslo pfiiná‰í informaci o zahájení ãinnosti sítû Enterprise Europe Net-
work, která má pfiispût ke zvy‰ování evropské konkurenceschopnosti a posi-
lovat inovaãní aktivity. Aktivity této sítû budou v âeské republice zaji‰Èová-
ny konsorciem 11 partnerÛ koordinovan˘ch Technologic-
k˘m centrem AV âR. V dal‰ím sdûlení se mÛÏete seznámit
s obsahem v˘zvy Rámcového programu pro konkurence-
schopnost a inovace (CIP). Zvy‰ování konkurenceschop-
nosti a posilování inovací je ov‰em evergreenem evrop-
sk˘ch reformních procesÛ. Konkurence je velká, coÏ ostat-
nû dokládá DG-Research ve svém posledním pfiehledu
indikátorÛ v˘zkumu, v˘voje a inovací „Key figures 2007“.
Ten uÏ neporovnává EU jen s USA a Japonskem, n˘brÏ
poprvé i s âínou a Indií. V úvodu komisafi Potoãnik konsta-
tuje, Ïe „znalost je‰tû nikdy nebyla tak rovnomûrnû rozdû-
lena po svûtû jako nyní“. 
JelikoÏ âíÀanÛ je více neÏ EvropanÛ a znalosti jsou vyrov-
nané âína uÏ pfiedbíhá EU v objemu svûtového exportu
s produkty high-tech. 

Odpovûì na otázku „jak si stojí âR“ závisí na tom, koho se zeptáme. Cent-
rum pro evropskou reformu (www.cer.org.uk) zvefiejnilo uÏ sedm˘ pfiehled
indikátorÛ, sledujících jak ãlenské státy EU naplÀují Lisabonskou strategii.
V pfiehledu se âR propadla z 10. místa v r. 2006 na 14. místo v r. 2007.
DÛvodÛ propadu uvádí CER nûkolik: âR má pfieregulovan˘ trh v komuni-
kaãních technologiích a velmi nepfiíznivé prostfiedí pro vznik zaãínajících
(start up) firem; âesko má pfieregulovanou legislativu, která ovlivÀuje plnû-
ní Lisabonské strategie atd. Vytváfiíme si tedy pravidla, která blokují ná‰
potenciál b˘t moderní (znalostní) ekonomikou… 

Po takto nastaveném zrcadle snad pfiijde vhod krátk˘ ãlánek ECHA infor-
mující o stanovisku Ministerstva financí k v˘kladu novely zákona o vrace-
ní DPH v evropsk˘ch projektech. MF pfiijalo v˘klad novely pfiedloÏen˘

Komorou auditorÛ, bez kterého by novela na sebe jinak
pfiímo svolávala kritiku artikulovanou CER. Zmínûné Key
figures 2007 naproti tomu naznaãují, Ïe si legislativní
pfieregulovaností aÏ tak úplnû národní potenciál nepod-
vazujeme: Podíl pfiidané hodnoty vysoce specializova-
n˘ch sluÏeb pro pokroãilé technologie (knowledge-inten-
sive high-tech services) z pfiidané hodnoty v‰ech sluÏeb
dosahuje v âR 14,7 %, coÏ je nejvy‰‰í hodnota v EU-27
(napfi. v „high-tech Finsku“ tento podíl ãiní 9,1 %). Stejn˘
zdroj pak uvádí, Ïe podíl „high-tech“ produktÛ na celko-
vém ãeském exportu dosahuje 14 % (prÛmûr EU-27 ãiní
18 %) a kaÏdoroãnû se zvy‰uje o 15 %, coÏ je nejrych-
lej‰í nárÛst v EU-27. âtenáfi se mÛÏe hloubûji seznámit se
stavem ãeského v˘zkumu a v˘voje a jeho tendencemi

v Zelené knize v˘zkumu, v˘voje a inovací o jejímÏ pfiedstavení referuje
ECHO na zadní stranû obálky.

IndikátorÛm VaV a jejich mezinárodním komparacím se budou vûnovat
pfií‰tí ãísla ECHA stejnû jako Evropskému technologickému institutu (EIT),
k jehoÏ zfiízení Rada EU vydala spoleãnou pozici a tu uÏ schválil v˘bor ITRE
Evropského parlamentu (http://ec.europa.eu/eit). Tak tedy vzhÛru do vytvá-
fiení znalostních a inovaãních spoleãenství, která budou jádrem EIT!
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První rok 7. RP a Evropské výzkumné rady (ERC) 

ERC, která byla formálnû spu‰tûna na konferenci v Berlínû 27.- 28. 2.
2007, disponuje celkov˘m rozpoãtem 7,5 mld. € na 7 let. Pro porov-
nání: americká National Science Foundation má na kaÏd˘ rok rozpoãet
4 mld. €. 
Bûhem prvního roku se úfiadu ujal management rady – pfiedseda
prof. Fotis Kafatos z Imperial College London a generální tajemník
Ernst-Ludwig Winnacker, b˘val˘ pfiedseda Nûmecké v˘zkumné rady.
Personál rady tvofií doposud 110 zamûstnancÛ. Byly vyhlá‰eny první
dvû v˘zvy pro pfiedkládání návrhÛ. První v˘zva, zamûfiená na granty
pro mladé vûdce, ktefií získali PhD. titul v prÛbûhu posledních 2 - 9 let,
spustila lavinu 9 167 návrhÛ. Financováno bude pfiibliÏnû 300 návrhÛ.
Druhá v˘zva, zacílená na zku‰ené v˘zkumníky, je nyní otevfiená pro
pfiedkládání návrhÛ. Zaãíná v‰ak také jak˘si politick˘ test – jak se
evrop‰tí politici vyrovnají s faktem, Ïe ERC nepracuje na principu „juste
retour“, kdy kaÏd˘ ãlensk˘ stát oãekává, Ïe získá zpût pfiibliÏnû tolik
penûz, kolik do programu vloÏil. 

Jak uvedl E. L. Winnacker pro Science / Business, v˘sledky první v˘zvy
ukázaly, Ïe princip „juste retour“ opravdu neplatí. Vûdci si jako hosti-
telské instituce vybírali nejvíce britské ústavy vzhledem k jejich dobré
úrovni a znalosti jazyka. Zmínil také pfiíklad Nizozemska, kde v 90. le-
tech probûhla reorganizace univerzitního systému, ãi ·v˘carska
s cury‰skou ETH, která je pro v˘zkumníky velmi atraktivní – na studen-
ta zde vynakládají 45 tis. € na rok (nejlep‰í nûmecké univerzity jen 
9 tis. €). Winnacker také soudí, Ïe instituce v zemích, které do v˘zku-
mu investují ménû neÏ 1,75 % HDP, jsou pro v˘zkumníky ménû atrak-
tivní. Winnacker pozitivnû hodnotí práci vûdecké vefiejnosti v hodnoti-
telsk˘ch panelech (20 panelÛ po 12 - 15 ãlenech). Jako velmi uÏiteãné
vidí rozhovory s 550 pfiedkladateli návrhÛ projektÛ (tj. návrhÛ, které
postoupily do 2. kola hodnocení), ktefií byli pozváni do Bruselu na 
30 - 45 minutová interview. 

V˘znam ERC jako „dÛleÏité revoluce“ v 7. RP vyzdvihl ve svém hodno-
cení pro CORDIS News i komisafi pro v˘zkum Janez Potoçnik. Uvedl,
Ïe úspûch první v˘zvy byl extrémnû dÛleÏit˘ vzhledem k budoucnosti
ERC. Potoãník se zamûfiil i na 7. RP jako celek. Velkou novinkou 7. RP
jsou po ERC i Spoleãné technologické iniciativy, které vycházejí

z potfieb soukromého sektoru a mûly by fie‰it problémy s velk˘m poten-
ciálem pro budoucnost: palivové ãlánky a vodíkové technologie, nano-
elektroniku, leteckou dopravu ‰etrnou k Ïivotnímu prostfiedí, embed-
ded computing a inovativní medicínu. Je brzy pro hodnocení tûchto
dlouhodob˘ch iniciativ, ale dle Potoçnika je dosavadní odezva velmi
pozitivní. U mnoha nov˘ch nástrojÛ 7. RP byl management projektÛ
pfieveden do rukou externích organizací. Potoçnik by dal‰í kroky
v tomto smûru uvítal i u následujícího rámcového programu. 

Oblastí, která volá po zlep‰ení, je úãast nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU 
v 7. RP. Pokud se v˘zkumníci z tûchto zemí v˘zev úãastní, je jejich
úspû‰nost porovnatelná se star˘mi ãlensk˘mi státy. Problémem ale
zÛstává jejich malá úãast. Je nutné, aby se národní kontaktní organiza-
ce zamûfiily na mezinárodní spolupráci, nikoli pouze na informaãní
ãinnost uvnitfi státu. 

Dal‰í oblastí, na kterou se v minul˘ch rámcov˘ch programech soustfie-
dila pozornost, byla úãast mal˘ch a stfiedních podnikÛ. Navzdory pfiání
Potoçnika (kter˘ nevûfií v „normy“, ale spí‰e v pobídky) byl stanoven cíl
15% úãasti MSP. Zdá se, Ïe úãast MSP v 7. RP dosud pfiekonala oãeká-
vání a smûfiuje spí‰e ke 20 %. DÛvodem mÛÏe b˘t zavedení Garanãní-
ho fondu a snaha o zjednodu‰ení programu. 

Patrnû nejv˘znamnûj‰ím úspûchem Potoçnika je zv˘‰ení povûdomí
o dÛleÏitosti v˘zkumu. To vedlo kupfiíkladu ke stanovení mnoha cílÛ
zejména v oblasti energetiky a Ïivotního prostfiedí, které jsou zaloÏeny
na pevn˘ch vûdeck˘ch podkladech. V médiích se v poslední dobû
objevily ãlánky kritizující cíle EU v oblasti biopaliv, které mají mít
negativní dopad na Ïivotní prostfiedí, cenu potravin a dostupnost vody.
Návrh EK publikovan˘ 23. 1. 2008 je revizí pfiedchozích návrhÛ a uka-
zuje, Ïe EK vzala nové v˘zkumy t˘kající se biopaliv v úvahu. Potoçník
nicménû konstatoval, Ïe biopaliva mají budoucnost. Dodal, Ïe nové
poznatky a informace pfiicházejí kaÏd˘ den a je dÛleÏité, Ïe je strategie
EK na jejich základû vÏdy pfiezkoumána.

JANA âEJKOVÁ

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

Systém na podporu pfiípravy projektÛ (dále jen Systém) byl poprvé spu‰-
tûn v r. 2004 s cílem podpofiit úãast ãesk˘ch t˘mÛ zejména ve velk˘ch
projektech, kdy je nutné poãítat s fiadou jednání jak v âR, tak i v zahra-
niãí, coÏ je ãasto spojeno se znaãn˘mi finanãními náklady. To mohlo
nûkteré zájemce o úãast v projektech odradit, protoÏe jejich instituce
mûly problém tyto náklady uhradit (pfiípadnû chybûla ochota financo-
vat nejist˘ v˘sledek).

Rok 2007 byl jiÏ ãtvrt˘m rokem, kdy ãeské t˘my podílející se na pfií-
pravû vybran˘ch typÛ projektÛ v rámcov˘ch programech mohly zís-
kat finanãní podporu prostfiednictvím Systému, kter˘ z povûfiení
M·MT administruje Technologické centrum AV âR (TC). V prvním
pololetí roku 2007 byla ve spolupráci s M·MT upravena pravidla pro
poskytování pfiíspûvku s ohledem na strukturu a pravidla 7. RP.
O podporu mohli poÏádat jen úãastníci projektÛ (tj. právnické osoby

a nikoliv pracovníci, ktefií projekt pfiipravovali), ktefií splnili podmín-
ky pro její udûlení. Základní podmínkou bylo dodrÏení minimální
v˘‰e rozpoãtu ãeského úãastníka alespoÀ 250 tis. €, pfiiãemÏ pod-
mínka „minimálního rozpoãtu“ se nevztahovala na koordinátory
a fie‰itele projektÛ ERC (je snaha, aby se ãeské t˘my zapojily do „vel-
k˘ch projektÛ“ a aby se zv˘‰il poãet ãesk˘ch koordinátorÛ a fie‰itelÛ
ERC). Nezbytn˘m pfiedpokladem bylo doloÏit, Ïe návrh projektu byl
formálnû správn˘, tj. vyhovûl podmínkám formální kontroly, kterou
provádí Evropská komise, pfiíp. ERC, a vstoupil do procesu hodnoce-
ní. K tomuto úãelu staãilo potvrzení ãi prohlá‰ení koordinátora nebo
hlavního fie‰itele projektu ERC. Pfiíspûvek se poskytoval na cestovní
náklady na úãast na pfiípravn˘ch jednáních o návrhu projektu ãi na
náklady související s jejich organizací. Maximální v˘‰e pfiíspûvku
byla 50 tis. Kã v pfiípadû úãastníka projektu nebo 100 tis. Kã, pokud
se jednalo o koordinátora.

Systém na podporu přípravy projektů  v roce 2007

VZNIK ERC BYL V BRUSELU NùâÍM NOV¯M - POâÁTKEM VùDECKÉ AGENTURY ZCELA ODDùLENÉ OD BùÎN¯CH POLITICK¯CH VYJEDNÁ-
VÁNÍ A POSKYTUJÍCÍ GRANTY V¯HRADNù PODLE DOPORUâENÍ VùDECK¯CH PANELÒ NA ZÁKLADù V¯JIMEâNÉ KVALITY PROJEKTÒ.
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ProtoÏe Systém bûÏí od svého zaãátku v elektronické formû, ve‰keré
potfiebné informace (podmínky pro udûlení pfiíspûvku, seznam podpo-
rovan˘ch v˘zev, formuláfi Ïádosti) byly uvedeny na speciální webové
stránce www.tc.cz/grant a jejím prostfiednictvím probíhal i proces
registrace Ïádostí o podporu.

Přehled využití systému

V r. 2007 byl Systém otevfien pro projekty podané do uzávûrek 7. RP
v období prosinec 2006 (první uzávûrky 7. RP) aÏ fiíjen 2007. Bylo
podáno 25 Ïádostí, 20 z nich splÀovalo poÏadovaná kritéria, jedna
Ïádost byla duplicitní a ãtyfii nesplÀovaly kritéria. Komise sloÏená ze
zástupcÛ M·MT a TC, která v prosinci Ïádosti vyhodnocovala, doporu-
ãila v‰ech 20 Ïádostí k udûlení podpory. Celková v˘‰e udûlené podpo-
ry v rámci Systému v roce 2007 ãinila 755 041,50 Kã. Pfiehled institu-
cí spolu s oblastí 7. RP, do které byl projekt podán, a zemí koordináto-
ra je uveden v tabulce.

Z tabulky je zfiejmé, Ïe instituce z akademické (V· a ústavy AV âR)
i podnikové sféry byly zastoupeny rovnomûrnû, ale podniky Ïádaly

o celkov˘ pfiíspûvek pfiibliÏnû v dvoj-
násobné v˘‰i neÏ V· a ústavy AV 
(491 851 Kã oproti 263 191 Kã). Je
zajímavé, Ïe nejvíce pfiíspûvkÛ bylo
poÏadováno na projekty podané do
oblasti ICT, i kdyÏ Systém byl propa-
gován „rovnomûrnû“ – jednak cílenû
jednotliv˘mi NCP v jim pfiíslu‰ejících
oblastech, jednak na hromadn˘ch
informaãních akcích a prostfiednic-
tvím webov˘ch stránek TC. Témûfi
polovina projektÛ, na které byl pfiidû-
len pfiíspûvek v rámci Systému, získa-
la finanãní podporu od Evropské
komise (EK), bohuÏel se nejedná
o Ïádn˘ projekt, kter˘ koordinuje âR.
V Systému byl vyplacen pfiíspûvek
„úspû‰n˘m“ projektÛm, tj. tûm, které
následnû získaly finanãní podporu od
EK, v celkové v˘‰i 313 942 Kã, „neús-
pû‰n˘m“ pak celkem 441 099 Kã.

UvaÏujeme-li prÛmûrnou v˘‰i pfiíspûv-
ku v r. 2007 na jednu Ïádost 37 750 Kã,
mohla b˘t celková ãástka, kterou na
Systém kaÏdoroãnû vyãleÀuje M·MT,
teoreticky rozdûlena dvojnásobnému
poãtu ÏadatelÛ. I kdyÏ se v rámci
Systému nepodporují nûkteré typy pro-
jektÛ a Ïadatelé musí dodrÏet podmín-
ku „minimálního“ rozpoãtu (viz v˘‰e),
vezmeme-li v úvahu (pfiibliÏn˘) poãet
2000 návrhÛ projektÛ podan˘ch ães-
k˘mi t˘my do uzávûrek v prvním roce
7. RP, jeví se poãet 25 ÏadatelÛ o pod-
poru neúmûrnû mal˘ a nastavení
Systému diskutabilní. Na druhé stranû
je tfieba zváÏit, Ïe úspû‰nost v rámco-
vém programu je kvÛli nesmírné
evropské konkurenci vÏdy nízká
(pohybuje se okolo 20 %), takÏe od

samého poãátku Systém nemûl vést k masové finanãní podpofie pfiípra-
vy projektÛ (coÏ by nutnû znamenalo podpofiit vysok˘ poãet neúspû‰-
n˘ch návrhÛ), a proto byly stanoveny zmínûné meze pro minimální
rozpoãet. I tak se v‰ak ukazuje, Ïe nûkdy instituce Ïádají o tak nízk˘
pfiíspûvek, Ïe to s ohledem na cenu jeho administrace vyvolává otázku
po efektivitû Systému. 

V na‰ich podmínkách má jen málo institucí jasnou strategii své úãasti
v rámcov˘ch programech a „nápad úãastnit se“ vychází spí‰e z osobní
iniciativy jednotlivce neÏ z institucionální strategie. Îadatelem o pfiís-
pûvek je sice instituce, ale Systém chce pfiedev‰ím sníÏit moÏné barié-
ry, s nimiÏ se iniciativní jednotlivci musejí vypofiádat. Proto se domní-
váme, Ïe by nemûla b˘t zavedena dolní mez pro poÏadovan˘ pfiíspû-
vek a uzávûrka pfiíjmu Ïádostí by mûla b˘t posunuta tak, aby instituce
mohly snáze vyuÏít získanou podporu v daném kalendáfiním roce.
V tomto smyslu povede TC jednání s M·MT o nastavení Systému v roce
2008 (za pfiedpokladu, Ïe Systém bude otevfien).

EVA SVOBODOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SVOBODOVA@TC.CZ

Organizace Typ organizace Oblast Zemû 
7. RP koordinátora

ÎIVOT 90, obãanské sdruÏení PNP-Private - Non Profit ICT ES

CESNET, zájmové sdruÏení právnick˘ch osob PNP-Private - Non Profit INFRA CH

CESNET, zájmové sdruÏení právnick˘ch osob PNP-Private - Non Profit INFRA IT

GISAT, s. r. o. PRC-Private Comerc. Org. Vesmír FR

ANECT, a. s. PRC-Private Comerc. Org. ICT ES

GISAT, s. r. o. PRC-Private Comerc. Org. Vesmír DE

IDS Scheer âR, s. r. o.          PRC-Private Comerc. Org. ICT CZ

ANECT, a. s.                      PRC-Private Comerc. Org. ICT CZ

IDS Scheer âR, s. r. o.        PRC-Private Comerc. Org. ICT CZ

Clever Technologies, s. r. o. PUC-Public Comerc. Org. ICT SE

UK, 3. LF V· Zdraví CZ

VUT Brno, FCH V· NMP LU

UPOL, Pfiírodovûdecká fakulta V· ICT AT

V·CHT V· BIO NL

UK, MFF V· ICT DE

Jihoãeská univerzita, â. B., VURH V· MSP CZ

ÚTIA AV âR, v. v. i.          AV ICT CZ

ÚTAM AV âR, v. v. i. AV NMP DE

Fyzikální ústav AV âR, v. v. i. AV Doprava FR

ÚTIA AV âR, v. v. i.           AV ICT NL

Tabulka - Pfiehled ãesk˘ch institucí, spolu s oblastí 7. RP, do které byl jejich projekt podán, a zemí koordinátora 

Vysvûtlivky k tabulce: 
ICT -  informaãní a komunikaãní technologie; INFRA - v˘zkumné infrastruktury; Vesmír -  kosmick˘ v˘zkum;
NMP - nanovûdy, nanomateriály a nové technologie; BIO - zemûdûlství, potraviny a biotechnologie; 
MSP -  v˘zkum pro MSP;  Doprava - doprava vãetnû letectví.
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V prosinci minulého roku probûhlo setkání zástupcÛ ãesk˘ch národ-
ních technologick˘ch platforem (TP) se zástupci agentury CzechInvest
a Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR (MPO). TP patfií vedle klastrÛ
k podporovan˘m aktivitám v rámci programu Spolupráce Operaãního
programu podnikání a inovace (OPPI), pro kter˘ je MPO fiídícím orgá-
nem a CzechInvest zprostfiedkujícím subjektem. Cílem programu je
podpofiit pfiedev‰ím provoz TP (pronájem kanceláfie, osobní náklady,
náklady na pracovní setkání apod.) a úãast zástupcÛ domácích TP na
odborn˘ch konferencích, semináfiích a zasedáních evropsk˘ch TP
a podobnû. 
První v˘zva v rámci programu Spolupráce Prioritní osy 5 „Prostfiedí pro
podnikání a inovace“ (OPPI) je v souãasné dobû plánována na kvûten
2008, pfiíjem registraãních Ïádostí by mûl zaãít v ãervenci 2008 a pfií-
jem pln˘ch Ïádostí od 1. 9. 2008. V˘‰e podpory se bude pohybovat
mezi 75 – 80 % uznateln˘ch nákladÛ a pfiíjemci bude vyplacena aÏ na
základû skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ v rámci Ïádosti o platbu za
ukonãenou etapu projektu. Náklady projektu budou uznatelné od data
schválení registraãní Ïádosti.
Zástupci MPO a agentury CzechInvest pfiednesli na setkání návrh, aby
jedna etapa projektu trvala jeden rok. Na základû diskuse s úãastníky
setkání v‰ak bude tento návrh upraven tak, aby mûly TP moÏnost pfii-
pravit harmonogram na základû metodiky etapizace pro OPPI, kde je
minimální délka jedné etapy stanovena na tfii mûsíce, a tím získat moÏ-
nost ãastûj‰ího podání Ïádosti o platbu. Podpora bude udûlována na
základû pravidla de minimis, kdy podnikatel nesmí získat za jakákoliv
tfii po sobû jdoucí úãetní, resp. zdaÀovací, období podpory malého roz-
sahu pfiesahující v souãtu ãástku 200 tis. €. V souladu s platn˘mi

mechanismy OPPI není pfiedfinancování projektÛ ze strany poskytova-
tele moÏné. Finanãní prostfiedky na úvodní etapu projektu musí subjekt
získat z jin˘ch zdrojÛ. 
O podporu by v rámci první v˘zvy mûla Ïádat obãanská sdruÏení nebo
zájmová sdruÏení právnick˘ch osob, tzn., Ïe zaloÏené TP, asociace,
svazy a komory, které chtûjí b˘t Ïadateli ãi koordinovat projekt, musí
mít tuto právní formu. Sídlo TP mÛÏe b˘t i na území hl. mûsta Prahy za
podmínky, Ïe v˘stupy ãinnosti TP smûfiují do regionÛ âR; v textu v˘zvy
v‰ak bude stanoven minimální podíl ãlenÛ se sídlem mimo Prahu
(pfiedpokládá se, Ïe pÛjde nejménû o 50 % ãlenÛ).
Základními v˘stupy TP (souãasnû také závazn˘mi ukazateli pro pfiizná-
ní podpory), které budou podpofieny z programu Spolupráce, by mûly
b˘t Strategická v˘zkumná agenda a Implementaãní akãní plán. Strate-
gická v˘zkumná agenda (SRA) bude dle evropského vzoru definovat,
kam by mûl smûfiovat V&V v odvûtví reprezentovaném TP ve stfiednû-
dobém aÏ dlouhodobém období (15 – 20 let). Implementaãní akãní
plán pak stanoví, jak bude vize stanovená SRA realizována v konkrét-
ních krocích. Je nutné si uvûdomit, Ïe realizace samotn˘ch v˘zkum-
n˘ch projektÛ definovan˘ch Implementaãním akãním plánem nemÛÏe
b˘t financována v rámci tohoto typu podpory. Tyto projekty mohou b˘t
ale financovány z jin˘ch zdrojÛ – aÈ uÏ se jedná o jiné operaãní progra-
my, napfi. Operaãní program V˘zkum a v˘voj pro inovace ãi Operaãní
program Vzdûlávání pro konkurenceschopnost, nebo 7. RP a jiné.

LENKA HAVLÍâKOVÁ, KATE¤INA KLUSÁâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR.

HAVLICKOVA@TC.CZ, KLUSACKOVA@TC.CZ

Podpora Technologických platforem ze strukturálních fondů (2007 – 2013)

âasopis ECHO se jiÏ v minulosti problematice vracení DPH v rámci
zahraniãní pomoci  u projektÛ v˘zkumu a v˘voje vûnoval (4/2007). V této
souvislosti nyní pfiiná‰íme dal‰í dobré zprávy. Dne 16. fiíjna 2007 byl
vyhlá‰en ve Sbírce zákonÛ (v ãásti 85) pod ãíslem 261/2007 Sb., zákon
o stabilizaci vefiejn˘ch rozpoãtÛ. V rámci tohoto zákona byla schválena
zmûna § 81 zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, díky níÏ
bude moÏné Ïádat o vrácení DPH zaplacené v souvislosti s projekty 7. RP
(v pfiípadû, Ïe není moÏné uplatnit její odpoãet). V § 81 se za odstavec 1
vkládá nov˘ odstavec 2, kter˘ vãetnû poznámky pod ãarou ã. 59a zní:

„(2) Nárok na vrácení danû má rovnûÏ osoba, která poÏádá o vráce-
ní danû zaplacené z prostfiedkÛ nenávratné zahraniãní pomoci nebo
z prostfiedkÛ ze zdrojÛ Evropské unie poskytnut˘ch jako podpora
v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch prostfiedkÛ podle zákona upravující-
ho tuto podporu 59a) , pokud podle pravidel poskytovatele prostfied-
kÛ nemohou b˘t tyto prostfiedky pouÏity na úhradu danû.“
---------------------------------------------------------------------------------------
59a) Zákon ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiej-
n˘ch prostfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon
o podpofie v˘zkumu a v˘voje), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ."

Jak se v‰ak ukázalo, formulace tohoto zákona je nepfiesná a pfiiná‰ela
obavy, zda univerzity a vefiejné v˘zkumné instituce (v. v. i.) budou oprav-
du moci o vracení DPH v projektech rámcov˘ch programÛ Ïádat. Prob-
lém byl právû ve zv˘raznûném slovû „zaplacené". V souladu s Nafiízením
Evropského spoleãenství ã. 1906/2006, kter˘m se stanoví pravidla pro
úãast podnikÛ, v˘zkumn˘ch stfiedisek a vysok˘ch ‰kol na akcích v rámci

7. RP, musejí b˘t náklady, aby byly povaÏovány za uznatelné, oãi‰tûny
od nákladÛ neuznateln˘ch, zejména od identifikovateln˘ch nepfiím˘ch
daní vãetnû DPH. Komise tedy DPH neproplácí. Gramatick˘ v˘klad
zákona by tak uplatnûní Ïádosti o vrácení DPH neumoÏÀoval. 
Zámûrem zákonodárce v‰ak bylo umoÏnit vrácení danû za podmínky,
Ïe daÀ nelze hradit z prostfiedkÛ EU, a to bez ohledu na primární zdroj.
Na konci loÀského roku tedy pfiedloÏila daÀová poradkynû paní Olga
Holubová za podpory Technologického centra na jednání Koordinaãní-
ho v˘boru s Komorou daÀov˘ch poradcÛ âR pfiíspûvek t˘kající se vra-
cení danû zaplacené v souvislosti s poskytnutím prostfiedkÛ ze zdrojÛ
Evropské unie na podporu projektÛ v˘zkumu a v˘voje. Pfiíspûvek je
moÏné nalézt na  http://www.fp7.cz/cz/vice-o-financovani-7rp/. Podle
schváleného pfiíspûvku bude daÀ na vstupu vrácena pfii splnûní ostat-
ních zákonn˘ch podmínek i v pfiípadû, Ïe bude hrazena z jin˘ch zdro-
jÛ (napfi. bude-li ji hradit sám Ïadatel). Tento pfiíspûvek byl Minister-
stvem financí âR schválen. Byl tak odstranûn problém spojen˘ s do-
slovnou aplikací jazykového znûní zákona. O vrácení zaplacené DPH
u pfiijat˘ch vstupÛ je nutné poÏádat a Ïádost podloÏit pfiíslu‰n˘mi
daÀov˘mi doklady. Nárok se musí uplatnit nejpozdûji do 15 mûsícÛ od
konce kalendáfiního mûsíce, ve kterém se uskuteãnilo zdanitelné plnû-
ní. Po uplynutí zákonné lhÛty nárok na vrácení danû zaniká. Îádost
o vrácení danû se podává podle § 81 zákona ã. 235/2004 Sb. písemnû
u pfiíslu‰ného finanãního úfiadu. 

KATE¤INA KLUSÁâKOVÁ, LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KLUSACKOVA@TC.CZ, LEPICOVA@TC.CZ

Stanovisko Ministerstva financí k vracení DPH u evropských 
výzkumných projektů
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ERC přiděluje první granty
Evropská v˘zkumná rada (ERC) zaãala projednávat a uzavírat smlouvy
o grantech pro zaãínající v˘zkumné pracovníky (ERC Starting Grants).
Jedná se o v˘zkumné projekty, které byly vybrány z návrhÛ pfiedloÏe-
n˘ch na v˘zvu uvefiejnûnou 22. 12. 2006.  Do uzávûrky prvního kola
v˘bûrového fiízení (25. 4. 2007) bylo pfiedloÏeno celkem 9 167 návrhÛ.
Do druhého kola postoupilo 559 návrhÛ.  Uzávûrka druhého kola byla
17. 9. 2007. ERC pfiedpokládá, Ïe bude financovat pfiibliÏnû 300 nej-
lep‰ích projektÛ.

V prosinci 2007  uvefiejnila ERC  pfiedbûÏné statistické údaje charak-
terizující 300 návrhÛ, které byly ve druhém kole nejlépe hodnoceny.
PrÛmûrn˘ vûk pfiedkladatelÛ tûchto návrhÛ (Principal Investigators) je
35 let, pfiiãemÏ 26 % pfiedkladatelÛ jsou Ïeny.  ERC uspofiádala sta-

tistická data do 10 diagramÛ a umístila je na webovou stránku
http://erc.europa.eu/pdf/memo.pdf . 

Posoudit, které diagramy jsou pro ãtenáfie nejzajímavûj‰í, je obtíÏné,
pfiesto jsem si dovolil pro ilustraci vybrat dva a ty jsem pfievedl do tabu-
lek. V tabulce 1 je uvedeno rozdûlení 300 návrhÛ podle státní pfiíslu‰-
nosti hlavního fie‰itele (Principal Investigator). Tabulka 2 zachycuje roz-
loÏení 300 návrhÛ podle zemí, ve kter˘ch se budou projekty realizovat.
Z tohoto pomûrnû malého souboru dat nelze vyvozovat definitivní
závûry. Údaje v tabulce 2 v‰ak naznaãují, Ïe nejatraktivnûj‰í evropskou
zemí pro mladé v˘zkumné pracovníky je Spojené království Velké Bri-
tánie a Severního Irska.

EMIL  KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ  CENTRUM  AV  âR,KRAEMER@TC.CZ

Stát Poãet
hlavních fie‰itelÛ

Nûmecko 40
Itálie 35
Francie 32
Spojené království 29
Izrael 23
Nizozemsko 21
·panûlsko 20
Belgie 16
·védsko 12
Finsko, Maìarsko 8
·v˘carsko 7
Rakousko, ¤ecko 6
USA 5
Irsko, Japonsko, Kypr, Polsko, Portugalsko 3
Argentina, âína, Dánsko, Kanada, Turecko 2
Austrálie, âesko, Norsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovensko, Slovinsko 1

Tabulka 1 – Rozdûlení podle státní pfiíslu‰nosti hlavního fie‰itele
Hlavní fie‰itelé 300 vybran˘ch návrhÛ pocházejí ze 32 zemí

Stát Poãet 
hostitelsk˘ch institucí

Spojené království 58
Francie 39
Nûmecko 33
Nizozemsko 26
Itálie 25
Izrael, ·panûlsko 24
·v˘carsko 16
Belgie, ·védsko 11
Finsko 7
Maìarsko 6
Rakousko, ¤ecko 4
Dánsko 3
Irsko, Kypr, Portugalsko 2
Bulharsko, âesko, Norsko 1

Tabulka 2 – Rozdûlení podle sídla hostitelské instituce
Hostitelské instituce ve vybran˘ch 300 návrzích sídlí ve 21 zemích

Jednotný způsob registrace v 7. RP
Evropská komise (EK) se v rámci 7. RP snaÏí o sníÏení administrativní-
ho zatíÏení úãastníkÛ projektÛ. Jedním z cílÛ se proto stalo zavedení
jednotného zpÛsobu registrace institucí úãastnících se 7. RP (Unique
Registration Facilty, URF), na kterém v rámci Generálního fieditelství
pro v˘zkum pracuje od poãátku roku 2007 speciální t˘m.

V návaznosti na zvefiejnûní pfiedbûÏného pofiadí projektov˘ch návrhÛ
v rámci aktuálnû hodnocen˘ch v˘zev jsou Ïadatelé o pfiíspûvek EK,
ktefií budou s nejvût‰í pravdûpodobností vybráni k financování, porov-
náni s jiÏ ovûfien˘mi právními subjekty. Pokud nûkter˘ z ÏadatelÛ je‰tû
není zaregistrován, kontaktuje ho EK s Ïádostí o zaslání údajÛ o institu-
ci a dodání potfiebn˘ch dokladÛ. Tím je zahájeno ovûfiení existence
a právního statusu. Díky tomu je na zaãátku negociací s EK vût‰ina sub-
jektÛ jiÏ ovûfiena.

KaÏdá instituce, která úspû‰nû projde ovûfiovacím procesem, obdrÏí od
EK identifikaãní kód úãastníka (Participant Identification Code, PIC).

K lednu 2008 bylo tímto  zpÛsobem ovûfieno jiÏ nûkolik tisíc institucí.
V nûkter˘ch pfiípadech se kvÛli nejednotnosti dodan˘ch podkladÛ
stalo, Ïe organizace obdrÏela více identifikaãních kódÛ. V tom pfiípadû
je nutné kontaktovat EK, která v rámci systému zajistí sjednocení záz-
namÛ.

Organizacím, jejichÏ existence a právní status jsou na zaãátku pfiíprav
grantové dohody ovûfieny, se v on-line sluÏbû pro vyjednávání s EK
(Negotiation Facility, NEF) objeví ovûfiená data (jen pro ãtení) a stav
ovûfiovacího procesu. AÏ do jara roku 2008 budou instituce o stavu
ovûfiovacího procesu informovány pouze prostfiednictvím NEF.

Zdroj: Finance Helpdesk Newsletter (16)

KATE¤INA KLUSÁâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KLUSACKOVA@TC.CZ
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Katalog projektů 6. RP v prioritě Kvalita a bezpečnost potravin
Evropská komise vydala katalog projektÛ, které jsou financovány
v rámci tematické priority Kvalita a bezpeãnost potravin v 6. RP. Projek-
ty fie‰ené v této prioritû pfiispívají zejména k naplnûní poÏadavku evrop-
sk˘ch spotfiebitelÛ na kvalitní a bezpeãné potraviny. V˘zkum zahrnuje
danou problematiku v celém potravinovém fietûzci – od stolu po farmu
- pfii vyuÏití nejnovûj‰ích poznatkÛ postgenomického v˘zkumu, biotech-
nologií a také pfii zohlednûní zdravotních rizik spojen˘ch s environmen-
tálními zmûnami, které mají dopad na potravinov˘ fietûzec. 

Evropská komise pfiispûla v letech 2002 - 2006 na tuto tematickou pri-
oritu ãástkou 751 mil. € a podpofiila celkem 181 projektÛ. Z celkové-
ho poãtu financovan˘ch projektÛ bylo 60 projektÛ cílovû orientované-
ho v˘zkumu (STREP) zamûfieno na získávání nov˘ch znalostí a ovûfiení
nov˘ch technologií. Projekty napfiíklad fie‰ily inovativní netepelné tech-
nologie pro v˘robu jídel urãen˘ch k okamÏité spotfiebû, zji‰Èování vlivu
reziduí farmaceutick˘ch produktÛ pfiítomn˘ch v potravinách na lidskou
fertilitu nebo úãinky flavonoidÛ obsaÏen˘ch v potravinách na sníÏení
rizika kardiovaskulárních chorob a posílení imunitního systému. 

Sedm financovan˘ch projektÛ typu koordinaãní akce bylo zamûfieno na
lep‰í definování a spoleãné fiízení v˘zkumn˘ch iniciativ, jejichÏ cílem je
odstranit duplicity a naopak zajistit souãinnost ãlensk˘ch státÛ pro lep‰í
integraci evropského v˘zkumu. Celkem 71 specifick˘ch podpÛrn˘ch
akcí  usnadnilo zapojení specifick˘ch skupin úãastníkÛ projektÛ v pro-
jektech rámcového programu (napfi. mal˘ch a stfiedních firem, úãastníkÛ

z tzv. „tfietích“ zemí a podobnû) a pfiispûlo také k ‰ir‰ímu uplatnûní
v˘sledkÛ v˘zkumu dosaÏen˘ch v projektech, stejnû jako napfi. k plnûní
cílÛ evropské strategie pro oblast „life science“ a biotechnologie.

Integrované projekty, kter˘ch bylo financováno celkem 31, pfiispûly
k plnûní ambiciózních cílÛ posílení globální konkurenceschopnosti
evropského prÛmyslu v dané oblasti prostfiednictvím v˘zkumu,
a koneãnû 12 sítí excelence pfiispûlo k lep‰ímu propojení existujících
zdrojÛ pro v˘zkum a excelentních znalostí a posílilo integraci a vzá-
jemnou spolupráci pracovi‰È tvofiících v˘zkumnou síÈ. 

Kromû informace o vlastním zamûfiení projektu je v katalogu k dispozi-
ci informace o institucionálním sloÏení fie‰itelsk˘ch konsorcií vãetnû
kontaktÛ na koordinátory projektu. Vzhledem k tomu, Ïe fiada priorit-
ních oblastí pro v˘zkum v tematické oblasti Zemûdûlství, potraviny,
rybáfiství a biotechnologie v 7. RP (2007 – 2013) úzce navazuje na
v˘sledky dosaÏené v 6. RP, je informace o tom, co bylo fie‰eno v 6. RP
jistû i cenn˘m vodítkem pfii úvahách o zapojení do 7. RP.

Katalog projektÛ v elektronické formû je k dispozici na adrese
http://cordis.europa.eu/food/projects.htm

NAëA KONÍâKOVÁ

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

KONICKOVA@TC.CZ

Sborníky projektů řešených v 6. RP v oboru dopravy
Generální fieditelství pro v˘zkum Evrop-
ské komise publikovalo sborníky pro-
jektÛ fie‰en˘ch v 6. rámcovém progra-
mu EU pro v˘zkum a technologick˘
rozvoj v oboru pozemní a letecké
dopravy v letech 2002 aÏ 2006. První
sborník Sustainable Surface Transport,
2002 -2006 Projects Synopses, má 485
stan a obsahuje základní informace
o 145 v˘zkumn˘ch projektech, fie‰e-
n˘ch na základû v˘zev publikovan˘ch
tímto fieditelstvím. Druhá publikace
Aeronautics Research, 2002 - 2006 Pro-
jects, je dvoudílná a obsahuje celkem
700 stran informací o 181 projektech. 

V jednotliv˘ch abstraktech jsou uvedena základní data projektu, celkov˘
rozpoãet projektu, seznam fie‰itelÛ a detailní kontakt na koordinátora.
Obû publikace obsahují rejstfiíky fie‰itelsk˘ch organizací, pfiehledy rozdû-

lení projektÛ podle témat a typÛ pro-
jektÛ a dal‰í informace o zamûfiení
v˘zkumu. Publikace z letectví obsahu-
je navíc adresáfie pracovníkÛ sekcí
letectví Generálního fieditelství pro
v˘zkum (DG Research) a Generálního
fieditelství pro dopravu a energetiku
(DG Transport and Energy) a adresáfi
národních kontaktních pracovníkÛ.

Sborníky je moÏno získat bezplatnû
v ti‰tûné nebo elektronické podobû.
Na webové stránce http://ec.
eu ropa .eu / re sea rch / t r anspor t /
more_info/publications_en.cfm je

moÏno materiály objednat nebo stáhnout jejich elektronickou verzi.

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SKARKA@TC.CZ

Evropsk˘ úãetní dvÛr se zamûfiil na to, zda EK zvolila adekvátní pfiístup
pro vyhodnocování programÛ na podporu v˘zkumu. Audit pokr˘val
období 1995 - 2006 (tj. 4. aÏ 6. RP) s v˘hledem pro 2007 - 2013 
(7. RP). EK se momentálnû podílí na podpofie v˘zkumu v prÛmûru 
7,2 mld. € za rok, v porovnání s 2,7 mld. € roãnû v prÛbûhu 4. rámco-
vého programu. Ze zprávy vypl˘vá, Ïe ‰patnû definované cíle programÛ
znemoÏÀují efektivní monitoring a hodnocení. Chybou je i absence uce-
lené evaluaãní strategie v rámci generálních fieditelství zab˘vajících se

v˘zkumem. Hodnocení rámcov˘ch programÛ bylo decentralizované
a koordinaãní mechanismy mezi generálními fieditelstvími nebyly efek-
tivní. Zpráva rovnûÏ uvádí, Ïe hodnotitelÛm nebyly poskytnuty dostateã-
né metodologické pokyny. Vzhledem k uveden˘m nedostatkÛm byl
hodnotící systém EK pro rámcové programy jen ãásteãnû uÏiteãn˘ pro
rozhodovací sféru. Zpráva obsahuje doporuãení, jak zlep‰it hodnocení
RP v následujících letech, a je k dispozici na http://eca.europa.eu/
portal/pls/portal/docs/1/651520.PDF

Auditoři zjišťovali, jak EK vyhodnocuje programy na podporu výzkumu
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Výzva programu  Konkurenceschopnost a inovace 
Evropská komise vyhlásila v˘zvu k podávání návrhÛ projektÛ do komu-
nitárního programu Konkurenceschopnost a inovace, pfiíp. jeho pod-
programu Podnikání a inovace. Tuto v˘zvu pro Evropskou komisi admi-
nistruje Evropsk˘ investiãní fond (EIF), na kter˘ by se také mûli obracet
potenciální Ïadatelé. Îadateli jsou v tomto pfiípadû komerãní subjekty
(banky, poji‰Èovny, leasingové spoleãnosti a pod.) v jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státech, které následnû budou tyto finanãní nástroje poskytovat
mal˘m a stfiedním podnikÛm (MSP). MSP tedy nemohou samy Ïádat
o podporu. V˘zva je otevfiená do 31. 12. 2013.

Mechanismus GIF

V rámci Mechanismu pro rychle rostoucí a inovativní MSP (GIF –
Growth and Innovation SME Facility) investuje Evropsk˘ investiãní fond
do specializovan˘ch fondÛ, které poskytují rizikov˘ kapitál pro finan-
cování MSP. Cílem je (a) zlep‰it pfiístup k financím pro zaãínající
a rychle rostoucí MSP a (b) investice do inovaãních aktivit, vãetnû eko-
inovaãních. 

GIF se snaÏí dosáhnout tohoto cíle pfiíspûvkem k vytváfiení a financová-
ní MSP a sniÏování mezery na trhu rizikového kapitálu a vlastního
jmûní (equity), která brání MSP ve vyuÏití jejich potenciálu rÛstu. Cílem
je zlep‰it trh rizikového kapitálu v Evropû. Dal‰ím prostfiedkem dosaÏe-
ní cíle je podpora inovativních MSP s vysok˘m potenciálem rÛstu,
zejména ty, které provádí vlastní v˘zkum, v˘voj a jiné inovace.

Mechanismus GIF je tvofien dvûma nástroji:
1. GIF1 je zamûfien na investice v ran˘ch fázích podnikání (poãáteãní
fáze a fáze zahájení). Investuje do specializovan˘ch fondÛ rizikového
kapitálu, napfi. fondÛ pro rané fáze, regionálnû pÛsobících fondÛ, fondÛ
zamûfien˘ch na urãitá odvûtví, technologie nebo v˘zkum a technolo-
gick˘ rozvoj, jakoÏ i fondÛ spjat˘ch s inkubátory, které pak následnû
poskytují kapitál MSP. MÛÏe rovnûÏ spoluinvestovat do fondÛ a inves-
tiãních nástrojÛ podporovan˘ch investory typu „business angels“. 
Îadateli mohou b˘t specializované fondy rizikového kapitálu, nadná-
rodní fondy, fondy s obzvlá‰È velk˘m katalytick˘m efektem v urãité
technologii nebo konkrétním regionu, víceúãelové fondy a subjekty
provozující transfer technologií. Obvyklá délka investice do fondu by
mûla b˘t 5 - 12 let. Pfiíspûvek EIF mÛÏe ãinit mezi 10 – 25 %, v˘jimeã-
nû aÏ 50 % (pfii investování do ekoinovací a sítí Business Angels). Maxi-
mální pfiíspûvek je stanoven na 30 mil. €.
2. GIF2 je zamûfien na investice ve fázi rozvoje a investuje do specia-
lizovan˘ch fondÛ rizikového kapitálu, které pak následnû inovativním
MSP s vysok˘m rÛstov˘m potenciálem poskytují bûhem fáze rozvoje
kvazivlastní nebo vlastní kapitál a umoÏní jim tak vyhnout se prodeji
nebo náhradû kapitálu pro likvidaci ãásti majetku. 
Îadateli mohou b˘t specializované fondy rizikového kapitálu, koneã-
n˘mi pfiíjemci pak jiÏ konkrétní inovativní MSP ve fázi expanze
s potenciálem rychlého rÛstu. Pfiíspûvek EIF je mezi 7,5 – 15 %, v˘ji-
meãnû aÏ 25 % (pro nové a perspektivní fondy), k tomu je moÏné pfii-
poãíst pfiíspûvek aÏ 25 % za investice do ekoinovací. Maximální pfiís-
pûvek mÛÏe ãinit 30 mil. €. Obvyklá délka investice do fondu by se
mûla pohybovat v rozmezí 5 – 12 let.

Mechanismus SMEGF

V rámci Záruãního mechanismu pro MSP (SMEGF – SME Guarantee
Facility) poskytuje Evropsk˘ investiãní fond portfolio záruk, které

pokr˘vají financování MSP. Hlavním cílem je (a) zlep‰it pfiístup
k financím pro zaãínající a rychle rostoucí MSP a (b) investice do
inovaãních aktivit, vãetnû ekoinovaãních. 

Mechanismus SMEGF tvofií celkem ãtyfii nástroje:
1. Dluhové financování prostfiednictvím úvûrÛ nebo leasingu. Tento
nástroj by mûl zmen‰it obtíÏe, se kter˘mi se setkávají obzvlá‰tû MSP,
potfiebují-li si zajistit pfiístup k finanãním prostfiedkÛm, a to buì
v dÛsledku toho, Ïe investice do urãit˘ch ãinností souvisejících s vûdo-
mostmi, jak˘mi jsou napfi. technologick˘ rozvoj, inovace ãi pfienos
technologií, jsou vnímány jako rizikovûj‰í, nebo v dÛsledku nedostateã-
ného zaji‰tûní.
ÎadatelÛm budou poskytovány protizáruky, spoluzáruky na garanãní
schémata a pfiímé záruky na poskytování pÛjãek (na dobu del‰í neÏ 
18 mûsícÛ, minimum je 12 mûsícÛ) a leasingu koneãn˘m pfiíjemcÛm.
Ti by mûli tyto prostfiedky vyuÏít pro rozvoj podnikání, k dodání pro-
vozního kapitálu nebo k financování inovaãních aktivit.

Îadateli mohou b˘t poskytovatelé záruãních schémat vãetnû organiza-
cí se vzájemn˘mi zárukami, instituce poskytující mikrofinancování,
leasingové spoleãnosti a jiné spoleãnosti financující MSP. Koneãn˘mi
pfiíjemci profitujícími z tohoto nástroje jsou MSP. Délka poskytování
jednotliv˘ch nástrojÛ zprostfiedkovateli bude upfiesnûná ve smlouvách
individuálnû. Pfiíspûvek na poskytování záruk by nemûl pfiekroãit 50 %
závazku jednotlivého poskytovatele.

2. Záruky za mikroúvûry. EIF podpofií finanãní instituce v poskytová-
ní mikroúvûrÛ mal˘m podnikÛm, zejména zaãínajícím. Poskytuje
jim spoluzáruky, záruky a protizáruky na pokrytí dluhÛ. Îadateli
mohou v tomto pfiípadû b˘t vefiejní i soukromí poskytovatelé záruã-
ních schémat vãetnû organizací se vzájemn˘mi zárukami, instituce
poskytující mikrofinancování a jiné spoleãnosti financující MSP.
Koneãn˘mi pfiíjemci jsou mikropodniky. Pfiíspûvek na poskytování
záruk by nemûl pfiekroãit 75 % závazku jednotlivého poskytovatele.
Mikroúvûr by mûl b˘t poskytnut na dobu 1 – 5 let. Maximální poskyt-
nutá ãástka je 25 tis. €.

3. Záruky pro investování do vlastního nebo kvazivlastního kapitá-
lu MSP. Tento nástroj zahrnuje investice, které poskytují kapitál pro
poãáteãní fázi nebo fázi zahájení podnikání, aby se sníÏily obtíÏe,
kter˘m MSP ãelí kvÛli své malé finanãní síle, a obtíÏe související
s pfievodem ãi pfiechodem podnikÛ. O pfiíspûvek mohou Ïádat
poskytovatelé mezzaninového financování – banky, specializované
finanãní instituce a poskytovatelé garanãních schémat vãetnû orga-
nizací se vzájemn˘mi zárukami. Koneãn˘mi pfiíjemci budou MSP,
které poÏívají v˘hod mezzaninového financování a investic do vlast-
ního nebo kvazivlastního kapitálu. Pfiíspûvek na kaÏdou poskytnutou
záruku v portfoliu by nemûl pfiekroãit 50 % závazku jednotlivého
poskytovatele. Záruka by mûla b˘t poskytnuta na dobu 1 – 10 let.
Maximální poskytnutá ãástka je 500 tis. €.

4. Sekurizace portfolií pohledávek MSP. Poslední nástroj mobilizuje
dodateãné dluhové financování MSP na základû pfiíslu‰n˘ch ujedná-
ní o sdílení rizik s dotãen˘mi institucemi. Îadateli mohou u tohoto
nástroje b˘t banky, leasingové spoleãnosti, poskytovatelé záruãních
schémat, subjekty se zvlá‰tním úãelem (special purpose entity), insti-
tuce poskytující mikrofinancování a jiné spoleãnosti financující MSP.
Pfiíspûvek na sekurizaci mÛÏe dosahovat aÏ 100 %. Za poskytnutí
sekurizace jsou v‰ak vyÏadovány poplatky a minimálnû 70 % seku-
rizovaného portfolia musí tvofiit MSP. Îadatelé budou následnû



10

Mezinárodní konference eHealth v Regensburgu
Ve dnech 2. – 5. prosince 2007 se v Univerzitním medicínském centru
v Regensburgu konala mezinárodní konference „eHealth: spojení zdra-
votnické telematiky, telemedicíny, biomedicínského inÏen˘rství a bioin-
formatiky“ (eHealth: Combining Health Telematics, Telemedicine, Biome-
dical Engineering and Bioinformatics to the Edge). Konference byla pofiá-
dána spoleãnû nûkolika institucemi: eHealth Competence Center Regens-
burg (eHCC) za podpory International Center for Telemedicine (ICT), Inter-
national Medical Informatics Association (IMIA), European Federation for
Medical Informatics (EFMI), International Society for Telemedicine and
eHealth (IsfTeH). Vûdecké semináfie probûhly v osmi sekcích. 

Na konferenci vystoupili pfiední svûtoví odborníci v oblastech t˘kají-
cích se eHealth. âesko zastupovali napfi. prof. J. Zvárová, prof. O. Kitt-
nar, MUDr. P. Struk (Medtel), Ing. T. Trpi‰ovsk˘ (IMA), MUDr. P. KubÛ
(CNFeH) i zástupci nûkolika nemocnic (Ing. M. Zeman - Masarykova

krajská nemocnice, Ústí nad Labem, MUDr. M. Jiránek - Mûstská
nemocnice Litomûfiice, a fiada dal‰ích.

V bohatém programu byla zdÛraznûna ãtyfii témata: 
1. vyjádfiení k potenciálu moÏné spolupráce v oblasti eHealth mezi

Evropou a Latinskou Amerikou (ELAN); 
2. anal˘za pfieshraniãní spolupráce mezi Nûmeckem, Rakouskem

a âeskou republikou;
3. pfiedstavení souãasného stavu a úspûchÛ organizace Medtel (âR); 
4. pfiedstavení prezentací v oblasti telematick˘ch a telemedicínsk˘ch

aplikací. 

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

Kulatý stůl eHealth
Skupina Strategick˘ch studií TC AV âR ve spolupráci se sdruÏením
Medtel  uspofiádala  4. 2. 2008 v Lékafiském domû v Praze kulat˘ stÛl
o problematice eHealth. Diskuse byla zamûfiena na  studii „V˘zkum
a v˘voj v oblasti ICT pro eHealth“. 
PfiipomeÀme, Ïe eHealth pfiedstavuje aplikace informaãních a komuni-
kaãních technologií napfiíã cel˘m spektrem funkcí ovlivÀujících zdraví
a zdravotnictví. Oblast eHealth zahrnuje nástroje a fie‰ení vãetnû produk-
tÛ, systémÛ a sluÏeb, nástroje pro fiízení zdravotnictví, zdravotnická zafií-
zení, zdravotní profesionály v‰ech skupin stejnû jako personalizované
zdravotní systémy pro pacienty a obãany. Problematika eHealth je v˘raz-
nû zastoupena v 7. RP v nûkolika prioritách programu „Spolupráce“,
napfi. v ICT a Nanotechnologiích  a samozfiejmû v prioritû Zdraví.

Kulatého stolu se úãastnili v˘znamní odborníci z âR, jmenujme ales-
poÀ iniciátora  âeského národního fóra pro eHealth, MUDr. M. Cabr-
nocha,  MUDr. P. Struka (Medtel, o. s.),  Ing. F. Schimu, fieditele odbo-
ru informatiky Ministerstva zdravotnictví âR, Ing. J. Válka  (Spoleãnost
biomedicínckého inÏen˘rství a lékafiské informatiky âeské lékafiské
spoleãnosti J.  E. Purkynû). Dále byli pfiítomni zástupci nûkolika nemoc-
nic, Ing. M. Zeman (CIO Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem),
Ing. I. Burger (námûstek pro IT v MN Litomûfiice) a dal‰í.  Za Svûtovou
zdravotnickou organizaci (WHO) se úãastnila Dr. A. ·teflová (fieditelka
Styãné kanceláfie WHO v Praze), která se podílí na  projektu WHO
„Global eHealth Survey“.

V první ãásti programu pfiedstavil M. FaÈun (TC AV âR) cíle, teze
a v˘sledky zmínûné studie. Následná diskuse pak zhodnotila její
v˘znam a pfiínos a konstatovala  souãasn˘ stav problematiky eHealth
v evropském kontextu. M. Cabrnoch pfiítomn˘m pfiedstavil âeské
národní fórum pro eHealth  a vyzval ke spolupráci a vzájemné koor-
dinaci aktivit, zástupci nemocnic informovali o sv˘ch zku‰enostech
a stávajících problémech pfii sdílení dat a informací o pacientech
mezi jednotliv˘mi lékafisk˘mi zafiízeními. ZdÛraznûna byla potfieba
zavedení jednotného elektronického identifikátoru pacientÛ (poji‰-
tûncÛ) a poskytovatelÛ zdravotnick˘ch sluÏeb. Zástupci severoães-
k˘ch nemocnic konstatovali nutnost rychlej‰ího postupu v oblasti
eHealth i vzhledem k rychle se roz‰ifiující pfiíhraniãní spolupráci
s nûmeck˘mi partnery.  

V‰ichni pfiítomní, vãetnû zástupcÛ Ministerstva zdravotnictví,  se shod-
li na nutnosti  systematického vzdûlávání ve‰kerého zdravotního perso-
nálu  v oblasti eHealth. Diskuse  potvrdila, Ïe neexistence jednotné
koncepce eHealth v âR brání rychlej‰ímu rozvoji této oblasti. Je Ïádou-
cí, aby  âR i nadále udrÏela krok s Evropou,  která prochází obdobím
dramatického  nárÛstu technologií eHealth.

JUDITA KINKOROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

poskytovat koneãn˘m pfiíjemcÛm dluhové nástroje na podporu
nov˘ch investic, start-up spoleãností a transferu podnikÛ a jiné formy
mezzaninového financování. Preferováno bude stfiednû aÏ dlouho-
dobé financování (déle neÏ 18 mûsícÛ, minimum je 12 mûsícÛ).
Délka poskytování tûchto nástrojÛ bude dohodnuta individuálnû,
obvykle do 3 let.

Ve‰keré dal‰í informace o v˘zvû vãetnû pfiesn˘ch podmínek a kontaktÛ
jsou k dispozici na stránkách Evropského investiãního fondu (v anglic-
kém jazyce): http://www.eif.org/ 

LUCIE CHROUSTOVÁ,

MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU, Oddûlení inovací a investic,

CHROUSTOVA@MPO.CZ

Pouze ‰est ãlensk˘ch státÛ EU (Belgie, Maìarsko, Nûmecko, Portu-
galsko, Rakousko a Rumunsko) plnû pfieneslo do národní legislativy
smûrnici t˘kající se víz pro v˘zkumníky, jejíÏ termín vypr‰el 12. fiíjna
2007. Evropská komise upozornila na moÏnost zahájení fiízení proti
ostatním státÛm EU. Cílem smûrnice je umoÏnit vûdcÛm ze tfietích

zemí provádût v˘zkum v zemích EU. Akreditované v˘zkumné orga-
nizace potvrdí status ÏadatelÛ o víza, ovûfií existenci v˘zkumného
projektu a dal‰í náleÏitosti. Jakmile bude povolení udûleno, v˘zkum-
níci se mohou pohybovat mezi státy Schengenské dohody (plus
Irska).  

Víza pro výzkumníky 
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Výsledky prvního stupně výzvy Výzkum pro asociace
První v˘zva 7. RP k pfiedkládání návrhÛ projektÛ V˘zkum pro asociace
MSP (FP7-SME-2007-2)  byla publikována 22. 12. 2006. V této v˘zvû
bylo poÏadováno pfiedkládání návrhÛ projektÛ ve dvou stupních. Uzá-
vûrka prvního stupnû byla 1. 7. 2007, uzávûrka druhého stupnû byla
28. 11. 2007. Pro financování projektÛ bylo k dispozici celkem 58 mil. €.
V souãasné dobû jsou známy v˘sledky hodnocení prvního stupnû. 

Do uzávûrky prvního stupnû bylo podáno celkem 167 návrhÛ, 
11 z nich mûlo formální nedostatky a nebylo hodnoceno, 86 projektÛ
splnilo hodnotící kritéria. Koordinátofii v‰ech  86 projektÛ byli vyzváni
k pfiedloÏení kompletního návrhu projektu do druhého stupnû hodno-
cení. Celková úspû‰nost vztaÏená ke v‰em pfiedloÏen˘m návrhÛm tedy
ãinila 51,5 %. Poãty projektÛ vybran˘ch pro postup do druhého stup-
nû, rozdûlen˘ch podle zemû koordinátora, jsou uvedeny v tabulce 1.

âe‰tí úãastníci figurovali v 17 návrzích projektÛ a v 11 projektech
vybran˘ch do 2. stupnû. V‰echny pfiedloÏené návrhy s ãesk˘mi úãast-

níky byly formálnû správné a byly hodnoceny. Úspû‰nost projektÛ
s ãesk˘mi fie‰iteli tedy  ãinila 64,5 %. Poãty projektÛ s ãeskou úãastí,
ãlenûné podle zemû koordinátora, jsou uvedeny v tabulce 2.

V tûchto projektech se rozli‰ují tfii formálnû rozdílné skupiny fie‰itelÛ.
Jedná se o svazy, v˘zkumné organizace a jiné podniky a koneãné uÏi-
vatele. Skladba ãesk˘ch fie‰itelÛ je uvedena v tabulce 3. 

V návrzích se objevilo celkem 20 ãesk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ, v projek-
tech vybran˘ch pro 2. stupeÀ jich bylo 14. Z v˘zkumn˘ch organizací
byl jednou zastoupen ústav AV âR a jednou komerãní v˘zkumn˘ ústav.
Mezi fie‰iteli nebyla Ïádná univerzita. V jednom návrhu i projektu,
vybraném pro 2. stupeÀ, se úãastnili dva ãe‰tí fie‰itelé, v jednom pfiípa-
dû tfii ãe‰tí fie‰itelé. Jeden svaz figuroval ve tfiech návrzích i vybran˘ch
projektech, jeden MSP ve dvou návrzích a jednom vybraném projektu.
Oborové zamûfiení projektÛ s ãeskou úãastí je uvedeno v tabulce 4.

Zájem o tento typ projektÛ byl v˘raznû men‰í neÏ u poslední pfiedchá-
zející v˘zvy FP6-2004-SME-COLL s uzávûrkou 1. stupnû 14. 9. 2005.
Do uzávûrky bylo podáno celkem 167 návrhÛ proti 265 návrhÛm,
podan˘m do pfiedchozí uzávûrky. RovnûÏ poãet ãesk˘ch fie‰itelÛ
v návrzích – dvacet, je niÏ‰í neÏ 51 v pfiedchozí uzávûrce. O dÛvodech
men‰ího zájmu mÛÏeme spekulovat. Jeho pfiíãinou mÛÏe b˘t pomûrnû
nízká úspû‰nost pfii pfiekládání tûchto projektÛ, která v prÛmûru u v‰ech
tfií uzávûrek 6. RP ãinila 12 %. Dále to mÛÏe b˘t nedostateãná pfiipra-
venost fie‰itelÛ pfiedloÏit návrh projektu - v prvních v˘zvách b˘vá poãet
návrhÛ podstatnû niÏ‰í neÏ v dal‰ích v˘zvách. 

Zemû koordinátora Poãet projektÛ vybran˘ch pro 2. stupeÀ

·panûlsko 20

Velká Británie 18

Itálie 13

Belgie 8

Nûmecko 7

Norsko 5

Francie 3

¤ecko 2

Maìarsko 2

Nizozemsko 1

Rakousko 1

Irsko 1

Malta 1

Rumunsko 1

·v˘carsko 1

Dánsko 1

Estonsko 1

Celkem 86

Tabulka 1 – Poãty projektÛ vybran˘ch pro 2. stupeÀ

âlenûní ãesk˘ch V pfiedloÏen˘ch V projektech  
fie‰itelsk˘ch t˘mÛ návrzích vybran˘ch

do 2. stupnû

Svazy 6 5

V˘zkumné organizace 2 1

Jiné podniky a koneãní uÏivatelé 12 8

Celkem 20 14

- z toho fie‰itelé splÀující kritéria MSP 15 10

Tabulka  3 – Poãty a struktura ãesk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ 

Oborové zamûfiení projektÛ PfiedloÏené Projekty vybrané  
s ãeskou úãastí návrhy do 2. stupnû

Zemûdûlství a potraviny 4 4

Chemie a plasty 3 2

Textil 3 3

PoÏární bezpeãnost 2 1

Sypké hmoty 1 1

Stavebnictví 1 0

Zpracování kamene 1 0

Strojírenství 1 0

Informaãní technologie 1 0

Celkem 17 11

Tabulka  4 – Oborové zamûfiení projektÛ s ãeskou úãastí

Zemû koordinátora PfiedloÏené návrhy Projekty vybrané do 2. stupnû

Itálie 4 4

Velká Británie 4 2

SRN 3 1

·panûlsko 2 2

Norsko 2 1

·védsko 1 0

Belgie 1 1

Celkem 17 11

Tabulka  2 – Poãty projektÛ s ãeskou úãastí
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V˘zva FP7-SME-2007-3 k pfiedkládání návrhÛ projektÛ koordinaãní
a podpÛrná akce byla publikována 22. 12. 2006 v tematické ãásti V˘z-
kum ve prospûch MSP programu Kapacity. Uzávûrka byla 10. 5. 2007,
rozpoãet v˘zvy ãinil 2 mil. €. V˘zva byla zamûfiena jednak na podpo-
ru rozsáhlej‰ího vyuÏití a ‰ífiení v˘sledkÛ projektÛ pro MSP, jednak na
identifikaci prioritních v˘zkumn˘ch témat pro asociace MSP. 

Do uzávûrky bylo podáno celkem 27 návrhÛ, v‰echny návrhy byly bez
formálních nedostatkÛ a byly hodnoceny. V‰echna hodnotící kritéria
splnilo 10 návrhÛ (37 %). Pro financování byly vybrány 3 projekty, to
je 11 % pfiedloÏen˘ch návrhÛ. 

Mezi nejaktivnûj‰í pfiedkladatele návrhÛ patfií Itálie (7 návrhÛ), SRN
a Turecko (po 4 návrzích), Velká Británie (3 návrhy), Polsko (2 návrhy), dále
·panûlsko, ·védsko, ¤ecko, Rakousko, ·v˘carsko, Maìarsko a Francie (po
jednom návrhu). Pro financování byly vybrány dva projekty ze SRN a jeden
z Polska.  V návrzích figurovalo 166 fie‰itelÛ, ve vybran˘ch projektech bylo
21 úãastníkÛ, to je 12,7 %. âeská republika nepfiedloÏila Ïádn˘ návrh. Jedi-
ná ãeská firma se zúãastní v projektu s polsk˘m koordinátorem.

MARTIN ·KARKA, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Mezi navrhovateli projektÛ vÏdy dominovali pfiedkladatelé z velk˘ch
evropsk˘ch zemí. Tento trend pokraãoval i poslední v˘zvû. Je potû‰i-
telné, Ïe se mezi nû podafiilo dostat i nûkter˘m nov˘m ãlensk˘m
zemím. âeská republika v‰ak do této v˘zvy nepfiedloÏila Ïádn˘ návrh,
v 6. RP pfiedloÏila dva návrhy - informace o v˘sledcích v˘zev 6. RP
a ãeské úãasti byla publikována v ECHU 4/2006.

Publikování nové v˘zvy k pfiedkládání návrhÛ projektÛ V˘zkum pro
asociace FP7-SME-2008-2 je plánováno na ãerven 2008 s uzávûrkou
prvního stupnû 26. 9. 2008.

MARTIN ·KARKA,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SKARKA@TC.CZ

Výsledky výzvy koordinační a podpůrná akce pro MSP

První v˘zva 7. RP k pfiedkládání návrhÛ projektÛ V˘zkum pro MSP
(FP7-SME-2007-1) byla publikována 22. 12. 2006 s uzávûrkou 4. 9.
2007. V této v˘zvû bylo poÏadováno pfiedkládání kompletních návrhÛ
projektÛ pro hodnocení jednostupÀovou procedurou. Pro financování
projektÛ bylo k dispozici 100 mil. €.  

Do uzávûrky bylo podáno celkem 592 návrhÛ, 15 z nich mûlo formál-
ní nedostatky a nebylo hodnoceno. Z 577 formálnû správn˘ch návrhÛ
splnilo 323 návrhÛ (56 %) hodnotící kritéria. Pro financování bylo
vybráno 99 projektÛ s hodnocením 12,5 bodu a vy‰‰ím. Dále byly
vybrány  ãtyfii projekty s hodnocením 12 bodÛ. Ve formálnû správn˘ch
návrzích figurovalo celkem 4 864 úãastníkÛ, v projektech vybran˘ch
pro financování zÛstalo celkem 835 fie‰itelsk˘ch t˘mÛ. PrÛmûrn˘ roz-
poãet projektÛ vybran˘ch pro financování ãinil 1 420 tis. €, prÛmûrn˘
poÏadovan˘ pfiíspûvek v tûchto projektech ãinil 1 020 tis. €.  Pfiímo
MSP je koordinováno 72 % financovan˘ch projektÛ (projekty v‰ak

mohou koordinovat i v˘zkumné organizace a dal‰í fie‰itelé). Tematické
rozdûlení projektÛ je uvedeno v tabulce.

V návrzích bylo celkem 119 ãesk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ, v projektech
vybran˘ch pro financování zÛstalo 22 fie‰itelÛ. Celkov˘ poÏadovan˘
pfiíspûvek ãesk˘ch fie‰itelÛ v návrzích ãinil 13 648 tis. €, celkov˘ pfiís-
pûvek EK ãesk˘m fie‰itelÛm v projektech vybran˘ch pro financování
ãinil 2 745 tis. €. âeské organizace navrhly ãtyfii projekty, pro financo-
vání nebyl vybrán Ïádn˘. Ve tfiech pfiípadech navrhovatelé nesplnili
hodnotící kritéria. Jeden návrh splnil v‰echna hodnotící kritéria, ale cel-
ková v˘‰e bodového hodnocení 11,5 bodu nebyla dostateãná pro zís-
kání finanãního pfiíspûvku EK. Na‰e úspû‰nost je niÏ‰í neÏ u jin˘ch
nov˘ch ãlensk˘ch zemí. Navrhovatelé z Maìarska získali financování
pro tfii projekty, po jednom byly pro financování  vybrány návrhy z Pol-
ska, Estonska a Chorvatska.

Zájem o tento typ projektÛ byl men‰í neÏ u poslední v˘zvy 6. RP s uzá-
vûrkou 14. 9. 2005.  Do uzávûrky v roce 2007 bylo podáno celkem
592 návrhÛ proti 770 návrhÛm, podan˘m do pfiedchozí uzávûrky. Rov-
nûÏ poãet ãesk˘ch fie‰itelÛ v návrzích je niÏ‰í neÏ v pfiedchozí uzávûr-
ce (119/185). Pfiíãinou men‰ího zájmu mÛÏe b˘t pomûrnû nízká úspû‰-
nost pfii pfiedkládání tûchto projektÛ, která v prÛmûru u v‰ech ãtyfi uzá-
vûrek 6. RP ãinila 12 %. Dále to mÛÏe b˘t nedostateãná pfiipravenost
fie‰itelÛ pfiedloÏit návrh projektu - v prvních v˘zvách b˘vá poãet návr-
hÛ podstatnû niÏ‰í neÏ v dal‰ích v˘zvách. (Informace o v˘sledcích
v˘zev 6. RP a ãeské úãasti byla publikována v Echu 4/2006.)

Druhá v˘zva k pfiedkládání návrhÛ projektÛ V˘zkum pro MSP FP7-
SME-2008-1 byla publikována 30. 11. 2007. Uzávûrka v˘zvy je pláno-
vána na 11. 4. 2008, rozpoãet ãiní 93 mil. €.  Detaily v˘zvy je moÏno
nalézt na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=User
Site.CapacitiesCallsPage&id_activity=14. 

MARTIN ·KARKA, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Výsledky první výzvy projektů Výzkum pro MSP

Tematické zamûfiení Poãet projektÛ

¤ídící systémy, informaãní a komunikaãní technologie, 
elektronika a elektrotechnika 15

Potravináfiství, zemûdûlství, rybáfiství a lesnictví 29

Biotechnologie, genomika, zdravotní péãe, lékafiská 
a biomedicínská technika 11

Doprava 1

Energetika 5

Îivotní prostfiedí 6

Materiály 6

Procesy a technologie 23

Stavebnictví 3

Celkem 99

Tabulka – Tematické rozdûlení projektÛ 1. v˘zvy V˘zkum pro MSP
schválen˘ch k financování.
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Výsledky výzvy CIVITAS PLUS 
Spoleãná v˘zva 7. RP k pfiedkládání návrhÛ projektÛ CIVITAS PLUS
(FP7-SST-2007-TREN-1_28 June) a (FP7-ENERGY-2007-2-TREN) byla
publikována 22. 12. 2006 s uzávûrkou 28. 6. 2007. V˘zva byla zamû-
fiena na ovûfiování  inovaãních strategií ãisté mûstské dopravy. V této
v˘zvû bylo poÏadováno pfiedkládání kompletních návrhÛ projektÛ
pro hodnocení jednostupÀovou procedurou. Návrhy z obou v˘zev
byly hodnoceny spoleãnû. Pro financování projektÛ bylo k dispozici
80 mil. €.

Do uzávûrky bylo podáno celkem 26 návrhÛ. V‰echny návrhy byly bez
formálních nedostatkÛ. V˘zkumné (kolaborativní) projekty byly obsa-
hem 21 návrhÛ,  pût návrhÛ byly projekty typu podpÛrná akce. Hodno-
tící kritéria splnilo 9 návrhÛ, pro financování bylo vybráno pût v˘zkum-
n˘ch projektÛ a dva projekty typu podpÛrná akce. 

V návrzích v‰ech pfiedloÏen˘ch projektÛ figurovalo celkem 420 úãast-
níkÛ, 140 z nich zÛstalo ve financovan˘ch projektech. PrÛmûrn˘ roz-
poãet financovan˘ch projektÛ ãinil 18,5 mil.€, prÛmûrn˘ pfiíspûvek EK
ãinil 11,5 mil. €. Z pûti vybran˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ budou dva
koordinovány italsk˘mi organizacemi, po jednom budou vedeny koor-

dinátory ze Slovinska, Dánska a Rumunska. PodpÛrné akce budou fiídit
organizace z Maìarska a Holandska.

âeská republika sice nepfiedloÏila Ïádn˘ návrh projektu, ale zájem
zástupcÛ ãesk˘ch mûst a  dal‰ích organizací byl pomûrnû velk˘. Cel-
kem 11 právních subjektÛ z pûti ãesk˘ch mûst bylo v návrzích kolabo-
rativních projektÛ, ve  financovan˘ch projektech zÛstalo osm subjektÛ
ze tfií mûst. Jedna ãeská v˘zkumná organizace je mezi fie‰iteli vybrané-
ho projektu typu „podpÛrná akce“. 

Z âeska tedy v návrzích figurovalo 12 fie‰itelÛ, ve financovan˘ch pro-
jektech jich zÛstalo devût. Tato 75% úspû‰nost je velmi vysoká a je
jedna z nejvy‰‰ích v Evropû. ¤e‰itelé z âR nyní mohou navázat na
úspû‰nou úãast Prahy v dfiíve fie‰eném projektu CIVITAS Trendsetter
(http://www.civitas-initiative.org/project_sheet?lan=en&id=5). Vyhlá‰e-
ní nové v˘zvy CIVITAS není v leto‰ním roce plánováno.

MARTIN ·KARKA,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Výsledky první výzvy 7. RP v oboru dopravy DG TREN
První v˘zva 7. RP v oboru dopravy vyhlá‰ená ¤editelstvím pro dopravu
a energetiku (DG TREN FP7-SST-2007-TREN-1_5 June) byla publiková-
na 22. 12. 2006 s uzávûrkou 5. 6. 2007. V˘zva byla zamûfiena na
oblasti 7.2.2.1 Logistika a intermodální doprava a 7.2.2.2 Námofiní
a fiíãní lodní doprava.  V této v˘zvû bylo poÏadováno pfiedkládání kom-
pletních návrhÛ projektÛ pro hodnocení jednostupÀovou procedurou.
Pro financování projektÛ bylo k dispozici 20 mil. €.

Do uzávûrky byl podáno 23 návrhÛ. Jeden návrh mûl formální nedo-
statky a nebyl hodnocen. Devût návrhÛ tvofiily v˘zkumné (kolaborativ-
ní) projekty, 13 návrhÛ tvofiily projekty typu koordinaãní nebo podpÛr-
ná akce. Celkem 14 návrhÛ (64 %) z 22 hodnocen˘ch splnilo hodnotí-
cí kritéria. Pro financování bylo vybráno ‰est projektÛ, coÏ pfiedstavuje
27 % hodnocen˘ch návrhÛ. Ve dvou pfiípadech se jednalo o kolabora-
tivní projekty, ve ãtyfiech o projekty typu koordinaãní nebo podpÛrná
akce.

V návrzích v‰ech pfiedloÏen˘ch projektÛ figurovalo celkem 291 úãast-
níkÛ, 97 z nich zÛstalo ve financovan˘ch projektech. PrÛmûrn˘ rozpo-
ãet financovan˘ch projektÛ ãinil 4,5 mil. €, prÛmûrn˘ pfiíspûvek EK

ãinil 3,8 mil. €. Vybrané v˘zkumné projekty budou koordinovány
nizozemskou a nûmeckou organizací. PodpÛrné  a koordinaãní akce
budou ve dvou pfiípadech fiídit organizace z Rakouska, po jednom
z Belgie a ¤ecka. 

âeská republika nepfiedloÏila Ïádn˘ návrh projektu. V návrzích projek-
tÛ byly ãtyfii ãeské organizace (MSP, univerzita, projekãní organizace,
v˘zkumná organizace). Mezi projekty vybran˘mi pro financování
nalezneme jediného ãeského zástupce - univerzitní pracovi‰tû. âesk˘m
zástupcÛm se tedy v této v˘zvû pfiíli‰ nedafiilo; doufejme, Ïe situace
bude lep‰í v pfií‰tí v˘zvû  FP7-SST-2008-TREN-1 s uzávûrkou 7. kvûtna
2008. Více informací je k dispozici na http://cordis.europa.
eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa-
ge&call_id=107

MARTIN ·KARKA, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Mezi oblasti t˘kající se v˘zkumu, na které se Slovinsko zamûfiuje
bûhem svého pfiedsednictví EU, patfií propojení vefiejného a soukromé-
ho sektoru, posílení ERA, zv˘‰ení mezioborové mobility, podpora
Evropsk˘ch technologick˘ch platforem a prací na jejich strategick˘ch
v˘zkumn˘ch agendách. V oblasti posilování ERA se bude Slovinsko
vûnovat zejména prÛmyslovému v˘zkumu. Pozornost bude zamûfiena

na Spoleãné technologické iniciativy (JTI), Evropsk˘ institut pro inova-
ce a technologie a na iniciativy v rámci ãlánku 169 Smlouvy. Zde jsou
ve finálním stadiu rozhodovacího procesu první iniciativy (Ambient
Assisted Living a EUROSTARS) a EK oznámila, Ïe plánuje pfiispût 
30 mil. € na dal‰í dvû iniciativy (v oblasti v˘zkumu Baltského mofie 
a metrologie). 

Priority slovinského předsednictví v oblasti výzkumu 

âerná hora pfiistoupila dne 25. 1. 2008 k 7. rámcovému programu
EU a její v˘zkumníci se tak mohou úãastnit v˘zev pro podávání pro-
jektÛ a ucházet se o financování za stejn˘ch podmínek jako jiní

evrop‰tí vûdci. V‰echny státy západního Balkánu s v˘jimkou Bosny
a Hercegoviny jsou nyní zemûmi asociovan˘mi se 7. RP. 

Černá hora a 7. RP
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Mnohé prÛzkumy provedené
mezi podnikatelskou sférou
prokázaly, Ïe nezbytnou potfie-
bou pro úspû‰n˘ rozvoj podni-
kání je dostatek kvalifikova-

n˘ch podnikatelsk˘ch sluÏeb a informací. Proto je pro zaji‰tûní úãinné
podpory zv˘‰ení konkurenceschopnosti firem nutné zabezpeãit podni-
katelÛm dostupné sluÏby v oblasti inovací a také kvalitní odpovûdi na
‰iroké spektrum otázek souvisejících s jejich podnikatelsk˘mi aktivita-
mi. Malé firmy, zvlá‰tû v poãáteãních fázích rozvoje, ãasto nejsou
schopné efektivnû vyhodnotit inovaãní a marketingov˘ potenciál sv˘ch
v˘robkÛ nebo vyuÏít nov˘ch obchodních pfiíleÏitostí pfiedev‰ím
v oblastech, které jim nejsou pfiíli‰ známé. Právû tak pfiíleÏitosti, jak
zv˘‰it inovaãní potenciál technologií ãi produktÛ, nebo naopak nabíd-
nout jin˘m firmám v Evropû v˘sledky svého v˘zkumu ãi v˘voje, vyÏa-
dují mnohdy profesionální asi-
stenci. Pro firmy také b˘vá ãasto
sloÏité orientovat se v evropsk˘ch
politikách a komunitárních pro-
gramech, které pfiiná‰ejí podnika-
telÛm moÏnosti pro rozvoj jejich
firem protfiednictvím programo-
v˘ch finanãních podpor. 
Evropská unie za podpory Rámco-
vého programu pro konkurence-
schopnost a inovace (CIP) a v nûm
obsaÏeném Programu pro podni-
kání a inovace (EIP) pfiipravila
prostfiedí pro vytvofiení celoevrop-
ské sítû zamûfiené na poskytování
podpÛrn˘ch komplexních sluÏeb
pro podnikatele. V rámci v˘zvy
vyhlá‰ené Evropskou komisí
v tomto RP vznikly projekty vytvá-
fiející národní informaãní sítû
identického charakteru, které
budou souãástí zmínûné celoev-
ropské sítû s názvem Enterprise
Europe Network (EEN). Propoje-
ním národních sítí v evropském
mûfiítku a jejich napojením na
komunitární instituce získá síÈ
vysok˘ potenciál z hlediska kvali-
ty a kompetentnosti sv˘ch aktivit.  
Nová evropská síÈ integruje aktivity dfiívûj‰ích evropsk˘ch sítí Euro Info
Center a Innovation Relay Center, které sice konãí, ale jejich ãlenové,
tj. hostitelské organizace a pracovní t˘my pfiejdou vesmûs do zmínûné
nové evropské sítû, kde budou dále vyuÏívat sv˘ch dlouholet˘ch zku-
‰eností a znalostí pfii poskytování sluÏeb a informací podnikatelÛm.
V âeské republice bude ãinnost národní sítû, jeÏ je souãástí Enterprise
Europe Network, zaji‰Èována prostfiednictvím projektu BusInesS and
InnOvation Support Network for the CR - BISONet, o jehoÏ realizaci se
postará konsorcium jedenácti projektov˘ch partnerÛ koordinované Tech-
nologick˘m centrem AV âR. Konsorciálními partnery, které ve struãnosti
pfiedstavujeme níÏe,  jsou profesionální instituce pÛsobící v oblasti sluÏeb
a informací pro podnikatele uÏ dlouhou dobu. Jejich zku‰enosti a regio-

nální pfiíslu‰nost jsou zárukou splnûní jednoho z hlavních úkolÛ sítû, coÏ
je celoplo‰né pokrytí âeské republiky garantující optimální dostupnost
kvalitních a kompetentních sluÏeb pro v‰echny podnikatele.
Technologické centrum AV âR, koordinátor národní sítû Enterprise
Europe Network, dlouhou dobu aktivnû pÛsobí v oblasti podpory ino-
vaãního podnikání a informací pro v˘zkum. TC AV koordinovalo ães-
kou sít Innovation Relay Center a je národní kontaktní organizací pro
rámcové programy EU pro v˘zkum a v˘voj. 
Centrum pro regionální rozvoj pÛsobilo jako hostitelská organizace
Euro Info Centra od doby zaloÏení této sítû. Má dlouholeté aktivní vzta-
hy s podnikatelskou sférou a institucemi, které se podporou podnikání
zab˘vají.
BIC PlzeÀ provádí kompletní spektrum sluÏeb pro podnikatele. Bylo
hostitelskou organizací Euro Info Centra a ãlenem konsorcia ãeské sítû
Innovation Relay Center. Zastává funkci Regionální kontaktní organiza-

ce pro rámcové programy EU
pro v˘zkum a v˘voj.
JIC Brno je v˘znamn˘m ãinite-
lem v oblasti podpory inovaãní-
ho podnikání na jiÏní Moravû. Je
autorem a operátorem inovaãní-
ho portálu Inovace.cz a zastává
funkci Regionální kontaktní
organizace pro rámcové progra-
my EU pro v˘zkum a v˘voj.
BIC Ostrava je velice aktivní
v oblasti podpory podnikání
a inovací na severní Moravû.
Bylo ãlenem ãeské sítû Innovati-
on Relay Center a Regionální
kontaktní organizací pro rámco-
vé programy EU pro v˘zkum
a v˘voj.
Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje spolupracuje
s mnoha regionálními a národní-
mi institucemi zamûfien˘mi na
podporu regionálního rozvoje
a souvisejících aktivit. Byla hos-
titelskou organizací Euro Info
Centra. 
Agentura pro regionální rozvoj
Liberec je zamûfiená na pora-

denskou, konzultaãní a zprostfiedkovatelskou ãinnost v oblastech
regionálního hospodáfiského, sociálního a kulturního rozvoje. Stejnû
jako nûktefií projektoví partnefii byla hostitelskou organizací Euro
Info Centra.
Regionální hospodáfiská komora Brno poskytuje na jiÏní Moravû profe-
sionální poradenské a informaãní sluÏby vãetnû vzdûlávacích. Zastáva-
la také funkci hostitelské organizace Euro Info Centra.
Krajská hospodáfiská komora Moravskoslezského kraje podporuje roz-
voj podnikatelsk˘ch aktivit a poskytuje podnikatelÛm informaãní záze-
mí. Pfievzala aktivity sítû Euro Info Center v Moravskoslezském kraji od
Agentury pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje.
Regionální rozvojová agentura Pardubice úzce spolupracuje s orgány
regionální správy, pfiedstaviteli mûst a obcí a ostatními v˘znamn˘mi

EEN - Enterprise Europe Network
Nová celoevropská síť pro podporu 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Návaznost nové sítû EEN a pfiedchozích programÛ EIC a IRC potvrdily sv˘mi
vystoupeními na konferenci v Praze Martine Diss (EK) a Marie PaulÛ.

Foto B. Koã
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regionálními institucemi. Zastávala funkci hostitelské organizace Euro
Info Centra v Pardubickém kraji.
V˘zkumn˘ ústav textilních strojÛ Liberec se zab˘vá v˘zkumem, v˘vo-
jem a konstrukcí strojÛ pfieváÏnû v textilním prÛmyslu a má v této
oblasti hojné zku‰enosti a v˘znamné znalosti. Ústav pÛsobil jako Re-
gionální kontaktní organizace pro Rámcové programy EU pro v˘zkum
a v˘voj. 
Uvedení ãlenové konsorcia budou pÛsobit z hlediska svého regionální-
ho rozloÏení jako centra poskytující integrované sluÏby a informace
dostupné pro podnikatele ze v‰ech ãástí republiky. Konsorcium projek-
tov˘ch partnerÛ bude na úrovni národní sítû Enterprise Europe Network
úzce spolupracovat s agenturou CzechInvest, Hospodáfiskou komorou
âeské republiky a s Asociací regionálních rozvojov˘ch agentur, které
byly pozvány do projektu jako asociovaní partnefii. Souãinnost národní
sítû s tûmito institucemi zv˘‰í její efektivitu a dostupnost poskytovan˘ch
informací ãesk˘m firmám.
Enterprise Europe Network bude své aktivity realizovat ve tfiech liniích
– tzv. modulech: 
Modul A bude pokraãovat v aktivitách b˘valé sítû Euro Info Center. Stû-
Ïejní ãinnosti spadající do kompetence tohoto modulu se budou opût
soustfieìovat na sluÏby pro zv˘‰ení konkurenceschopnosti podnikÛ,
poskytování informací o trhu, financích, legislativû, mezinárodních vaz-
bách a sluÏbách. DÛleÏit˘m úkolem je také zaji‰Èování zpûtné vazby
z podnikatelského prostfiedí Evropské komisi pro umoÏnûní modifikace
a doplÀování evropsk˘ch politik podle skuteãn˘ch potfieb podnikatelÛ.
Aktivity Modulu B jsou návazn˘mi aktivitami b˘valé evropské sítû
Innovation Relay Centres. V‰eobecn˘m cílem je podpora inovací
v mal˘ch a stfiedních podnicích, realizace transferu technologií a zna-
lostí v mezinárodním mûfiítku. Hlavním úkolem Modulu B tedy bude
poskytování informací o inovaãních otázkách, v˘zkumn˘ch ãi v˘vojo-

v˘ch v˘sledcích, nov˘ch i aktu-
álních technologiích. Informace
o relevantní legislativû a podpÛr-
n˘ch programech jak národních,
tak i komunitárních, mohou
pomoci podnikatelÛm v rozho-
dování, jak inovovat. Zprostfied-
kování kontaktÛ, partnerství
a spolupráce jsou dal‰í podstat-
nou ãinností poskytovanou
v rámci Modulu B, právû tak jako
informace a sluÏby v oblasti ochrany du‰evního vlastnictví. 
Modul C má za úkol podporovat malé a stfiední podniky v jejich úãas-
ti v 7. RP EU pro v˘zkum a v˘voj. Podnikatelé budou pravidelnû infor-
mováni o programov˘ch v˘zvách, jejich podmínkách a souvisejících
náleÏitostech. Poskytované poradenství pfii identifikaci témat, asistence
pfii vyhledávání projektov˘ch partnerÛ a konzultace pfii sestavování
projektÛ by mûly usnadnit podnikatelÛm jejich úãast v evropsk˘ch kon-
sorciích, která jsou sestavována pro fie‰ení v˘zkumn˘ch projektÛ finan-
covan˘ch z prostfiedkÛ RP.    
Pro seznámení vefiejnosti s posláním celoevropské sítû Enterprise Euro-
pe Network a realizací ãinnosti její ãeské ãásti byla organizována
národní konference 28. února 2008 v konferenãním sále Hospodáfiské
komory âeské republiky. (Zpravodajství o této akci je zafiazeno na 2.
stránce tohoto ãísla ECHO.)

DANIELA VÁCHOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

Enterprise Europe Network v âeské republice,

VACHOVA@TC.CZ

Kalendář vybraných akcí sítě Enterprise Europe Network

Více informací: www.circ.cz

Duben 2008     

7. 4. 2008 Partnering Event Bioenergy 2008 - Challenges and Opportunities brokerage - Guimara~es (Portugalsko)  

16. 4. 2008 Expomin 2008 - Brokerage Event  - Santiago (Chile)  

22. 4  2008 Boost Biosystems Brokerage Event & Boost Biosystems Industry Study Tour - Hannover/Hamburg (Německo)  

23. 4. 2008 HYTETRA Brokerage on hydrogen technologies brokerage - Hannover Fair (SRN)  

23. 4. 2008 Vitagora Congress 2008 - 2nd Technology European Meetings on Taste - Dijon (Francie)  

23. 4. 2008 Automation Industries Brokerage Event HannoverMesser 2008 - Hannover (Německo)

Květen 2008       

6. 5. 2008 Micro System Workshop, MSW08 - Gothenburg (Švédsko)  

7. 5. 2008 European Partnering Event on Environmental Solutions - Mnichov (Německo)  

9. 5. 2008 RIGENERGIA 2008: Renewable Energies and Energy Saving brokerage - Aosta (Itálie)  

24. 5. 2008 Management of demanding waste streams - Athény (Řecko)  

28. 5. 2008 Berlin Air Show 2008 - Berlin (SRN)  

Červen 2008          

4. 6. 2008 FOOD FACTORY 2008 - LAVAL (Francie)  

5. 6. 2008 DERBI 2008 - Renewable Energy Brokerage Event - Perpignan (Francie)  

11. 6. 2008 7th Health and Foods Days brokerage - La Rochelle (Francie)  

19. 6. 2008 Safety and Security Systems in Europe 2008 - Potsdam (Německo) 



Projekt Innovation Thursday, kter˘ organizují spoleã-
nû TUESDAY Business Network, Technologické
centrum AV âR a dal‰í partnefii, pfiedstavuje novou
platformu pro setkávání a sdílení zku‰eností z oblas-
ti inovací v podnikání a jejich efektivnûj‰ího uplat-
nûní. Na úvodní konferenci této nové platformy pre-
zentovali svÛj pohled na v˘znam v˘zkumu, v˘voje
a inovací jak podnikatelé, tak zástupci v˘zkumné
sféry a státní správy. DÛleÏit˘m podnûtem pro disku-
si byla Zelená kniha v˘zkumu, v˘voje a inovací
v âR, vytvofiená v Technologickém centru AV âR,
kterou pfiedstavil fieditel TC Karel Klusáãek.  

Zelená kniha v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR pfied-
stavuje souhrnn˘ analyticko-koncepãní materiál,
kter˘ bude slouÏit pro formulaci strategick˘ch doku-
mentÛ âR v oblasti v˘zkumu, v˘voje a inovací.
Vzhledem k tomu, Ïe se âeská republika od roku
2004, kdy byly vytvofieny základní koncepãní doku-
menty v˘zkumné a inovaãní politiky âR (NPVaV
a NIP), posunula blíÏe k ekonomice zaloÏené na
znalostech, je nutné na tuto zmûnûnou pozici reago-
vat pfiípravou nov˘ch strategií a politik, jeÏ by odrá-
Ïely souãasné podmínky národního inovaãního
systému âR a budoucí potfieby pro zv˘‰ení konku-
renceschopnosti a kvality Ïivota. Neménû dÛleÏité
je zohlednûní pfiíleÏitosti pro dal‰í posun v transfor-
maci âR od pracovnû nároãné k znalostnû intenziv-
ní ekonomice, kterou sk˘tají prostfiedky ze Struktu-
rálních fondÛ EU na období 2007 – 2013. 
PfiestoÏe v âR existuje fiada dílãích podkladov˘ch
studií a anal˘z, které se problematice v˘zkumu,

v˘voje a inovací vûnují, nevznikla dosud souhrnná
analytická a koncepãní práce pfiiná‰ející komplexní
zhodnocení stavu v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR.
Hlavním cílem Zelené knihy je proto komplexnû
zhodnotit situaci ve v˘zkumu, v˘voji a inovacích
v âeské republice v mezinárodním kontextu a inici-
ovat ‰irokou národní odbornou diskusi v klíãov˘ch
tematick˘ch oblastech. V˘znam Zelené knihy pro
tvorbu strategick˘ch dokumentÛ v oblasti v˘zkumu,
v˘voje a inovací v âR byl posílen po jejím schvále-
ní Radou pro v˘zkum a v˘voj a po zafiazení jako pfií-
lohy Návrhu Reformy systému v˘zkumu, v˘voje
a inovací v âR.
Diskuse odborné vefiejnosti k nastavení národního
inovaãního systému pro budoucnost v˘zkumu,
v˘voje a inovací v âR se uskuteãní v prÛbûhu
bfiezna a dubna tohoto roku a jejím vyústûním
bude pfiíprava Bílé knihy v˘zkumu, v˘voje a ino-
vací v âR. Ta bude jiÏ obsahovat návrhy konkrét-
ních opatfiení k odstranûní nedostatkÛ a pfiekáÏek
rozvoje inovaãnû zaloÏené konkurenceschopnosti
âeské republiky a vytvofií vûcné podklady pro for-
mulaci strategick˘ch dokumentÛ v˘zkumu, v˘voje
a inovací. 

Diskuse iniciovaná Zelenou knihou a prÛbûh dal‰ích
prací na pfiípravû Bílé knihy v˘zkumu, v˘voje a ino-
vací v âR probíhá na internetov˘ch stránkách
http://forum.tc.cz. Uvítáme, kdyÏ se do diskuse
o novém smûfiování v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR
aktivnû zapojí co nejvíce zainteresovan˘ch.

KAREL KLUSÁâEK, ZDENÉK KUâERA, MICHAL PAZOUR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

V SENÁTU O ZELENÉ KNIZE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR

V RÁMCI ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PLATFORMY INNOVATION THURSDAY, KTERÁ SE KONALA 14. 2.
2008 V SENÁTU PARLAMENTU âR, BYLA ODBORNÉ VE¤EJNOSTI P¤EDSTAVENA ZELENÁ KNIHA
V¯ZKUMU, V¯VOJE A INOVACÍ V âR. 

Zelenou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR představil na
konferenci v Senátu Parlamentu ČR ředitel Technologického
centra K. Klusáček.


