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Úãast ãesk˘ch v˘zkumníkÛ a spoleãností v energetick˘ch
programech 6. RP nebyla nijak závratná. MÛÏe b˘t otázkou,
proã tomu tak je. V âR moÏná pÛsobí názor, Ïe v prostfiedí
absolutních politick˘ch preferencí „velké“ energetiky není
perspektivní zab˘vat se „okrajov˘mi“ segmenty tohoto
oboru, napfiíklad rozpt˘len˘mi zdroji energie, spoluprací
pátefiních sítí s “mal˘mi“ a lokálními systémy zdrojÛ,
pfienosu, vyuÏití a akumulace energie a zejména
alternativními a obnoviteln˘mi zdroji energie. Právû
v oblasti zvy‰ování povûdomí odborníkÛ i vefiejnosti o této
problematice se v 6. RP z ãesk˘ch zástupcÛ nejv˘raznûji
uplatnila spoleãnost ENVIROS, s. r. o.
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Technologické centrum pofiádalo  14. bfiezna 2008
odbornou mezinárodní konferenci „Akumulace tepla“.
Konference se konala v prostorách Modré posluchárny

Univerzity Karlovy a zúãastnili se jí odborníci z Dán-
ska, Rakouska, Nûmecka a Turecka, pfieváÏnû fie‰itelé
úkolÛ Mezinárodní energetické agentury (IEA), které se

problémem akumulace zab˘vají. Pfiedná‰ky pfiedních
evropsk˘ch odborníkÛ byly urãeny pro projektanty,
odborníky z v˘zkumu a praxe v oblasti akumulace

tepla a vyuÏití obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie, pfiedev‰ím
z Prahy, ale i dal‰ích regionÛ.
V prÛbûhu konference  byla
pfiedstavena i témata aktuálních
v˘zev pro v˘zkum a v˘voj 7. RP
v oblasti energetiky. Úãastníci
byli seznámeni i s dal‰ími akti-
vitami Technologického centra
v oblasti transferu technologií –
pfiedev‰ím zapojením v nové
evropské síti pro podporu pod-
nikání, inovací a transferu tech-
nologií Enterprise Europe Net-
work, jejíÏ ãinnost byla zaháje-
na v rámci projektu BISONet
v âR 1. ledna 2008. Technolo-
gické centrum je koordinátorem
tohoto projektu a má v celé
republice je‰tû 10 regionálních
partnerÛ. Podrobnosti o projek-
tu lze nalézt na adrese
www.enterprise-europe-
network.cz.

EVA KUDRNOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ  CENTRUM AV âR, KUDRNOVA@TC.CZ

DESCARTESOVY CENY 2007

Ceny za evropskou vûdu pro rok 2007 (European
Science Awards) byly udûleny v Bruselu 12. bfiezna
2008. Descartesova cena, která je udûlována mezi-
národním v˘zkumn˘m t˘mÛm za dosaÏení v˘jimeã-
n˘ch prÛlomov˘ch objevÛ, byla rozdûlena mezi tfii
projekty. Leto‰ních 1,36 mil. € tak pfiipadlo projek-
tÛm VIRLIS (v˘voj nov˘ch postupÛ v boji proti pato-
genu listerii), SYNNANOMOTORS (v˘voj funkãních
motorÛ v molekulárním mûfiítku) a EPICA (posouze-
ní v˘voje klimatu na Zemi na základû studia antark-
tick˘ch vzorkÛ ledu). 

Cenami Marie Curie jsou odmûÀováni vynikající
vûdci, ktefií vyuÏili schémat programu Marie Curie
na podporu mobility. KaÏd˘ vítûz obdrÏel 50 tis. €.
Za loÀsk˘ rok bylo ocenûno 5 vûdcÛ (3 z nich pra-
cují v jiné neÏ domovské zemi, dva se po del‰ím
pobytu v zahraniãí  vrátili domÛ) s velmi rÛznorod˘-
mi oblastmi zájmu – vliv ekonomického rÛstu na
‰tûstí, studium genové regulace v lymfocytech, v˘voj
ultratenk˘ch uhlíkov˘ch fólií, studium podstaty

„temné energie“ (dark energy) ãi úloha mal˘ch
molekul v imunitní odpovûdi. 

Dále byly udûleny tfii ceny za ‰ífiení vûdy (Science
Communication Prize). Dvû z nich byly udûleny
v oboru astronomie: astrofyzik a popularizátor vûdy
Jean-Pierre Luminet vyuÏívá k pfiiblíÏení svého
oboru ‰ir‰ímu publiku v˘stavy, hudbu i dal‰í umûní,
Peter Leopard pfiipravil dokumentární film pro stani-
ci BBC, ve kterém dokázal srozumitelnû i zábavnû
vysvûtlit abstraktní a teoretické aspekty kosmologie.
Spisovatelka Delphine Grinberg získala cenu za
knihy, které pomocí jednoduch˘ch pokusÛ pomáha-
jí dûtem pochopit svût kolem nás. KaÏd˘ z ocenû-
n˘ch si odnesl 60 tis. €.  

Více informací viz http://ec.europa.eu/research/sci-
ence-awards/index_en.htm

JANA âEJKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

O rakouských zkušenostech s akumulací tepla referoval Wolfgang Streicher z TU Graz 
Foto B. Koč

JAK USCHOVAT TEPLO? 

Stalo se...
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Vážení čtenáři,
moÏná vás pfii prvním zbûÏném prolistování tohoto ãísla ãasopisu ECHO
uhodí do oãí jistá obsahová „nevyváÏenost“ s pfievahou ãlánkÛ, t˘kají-
cích se problematiky v˘zkumu, v˘voje, úãastí v 6. i 7. rámcovém pro-
gramu i praktick˘ch aplikací v energetické oblasti.
Není to nedopatfiení, ani náhodn˘ ãasov˘ soubûh
ãlánkÛ, ale zámûr. Îádné periodikum, snad kromû
vûstníkÛ s vyhlá‰kami a sbírky zákonÛ, se neobejde
bez inovací, a redakce ECHO se tedy rozhodla  letos
(a i v budoucnosti) v nûkter˘ch ãíslech zv˘raznit jist˘
obor v˘zkumu a v˘voje se zfietelem na postavení
âeské republiky v konkurenci evropského i svûtové-
ho dûní. 

Jako první „zv˘raznûn˘ obor“ jsme  zvolili energeti-
ku. Má to hned nûkolik dÛvodÛ – je to bezpochyby
strategická oblast, v níÏ v‰ak âesko (pro pochybn˘
klid du‰e – stejnû jako ostatní „nové“ zemû EU) hraje
jen okrajovou roli. V médiích u nás panuje zpochyb-
Àování kaÏdého fie‰ení energetické problematiky,
jehoÏ podstatou není uhlí ãi jádro. Objektivnû nelze
tyto zdroje pomíjet, a tím ménû plnû nahradit úspora-
mi a obnoviteln˘mi energetick˘mi zdroji, jak se obãas snaÏí tvrdit akti-
visté opaãného pólu názorÛ (a jistû nikoliv shodou okolností i odli‰né-
ho politického zamûfiení). Monopol „velké“ energetiky, zesmû‰Àování
mal˘ch, rozpt˘len˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ, kritika jejich tzv.
„nesystémové“ podpory dané platn˘m (i kdyÏ prezidentem nepodepsa-
n˘m) zákonem o podpofie v˘roby elektrické energie z obnoviteln˘ch
zdrojÛ, tvrzení, Ïe v globálním mûfiítku neexistují vyãerpatelné zdroje –
to v‰e s sebou nese u nás i útlum zájmu o hledání alternativních fie‰ení,

i kdyÏ EK prostfiednictvím minul˘ch rámcov˘ch programÛ, a je‰tû v˘raz-
nûji v aktuálním 7. RP, tato témata v˘znamnû podporuje.

MoÏná Ïijeme v Evropû jiÏ pfiíli‰ dlouho v relativním
a ukolébávajícím pocitu  klidu, míru a bezpeãí. Sou-
ãasn˘ styl a rozmûr energetiky se vyvíjel od první prÛ-
myslové revoluce k souãasnému stavu takfika absolut-
ního energetického pohodlí. Ve v˘robû i vyuÏití ener-
gie pfievládají ty dlouhodobû vyvíjené a technicky
objektivnû nejdokonalej‰í a uÏivatelsky nejpohodlnûj-
‰í systémy. Pro ukazatel krátkodob˘ch v˘konÛ ekono-
miky  nevidíme – ãi nechceme vidût? – rostoucí zrani-
telnost celého systému, dané rÛstem cen základního
energetického média, ropy a jejích derivátÛ (aktuálnû
jiÏ cena barelu ropy  pfiekonala hranici 130 USD
a vefiejnû se kalkuluje o tom, kdy bude prolomena
dokonce hranice 200 USD). Dal‰ím nezanedbateln˘m
nebezpeãím je fyzická zranitelnost systému – aÈ uÏ vli-
vem pfiírodních sil, nebo (i kdyÏ nechceme malovat
ãerta na zeì) - cílen˘m teroristick˘m útokem. O svÛj
díl energie si v posledních letech fiekly ekonomicky se

probouzející a velmi lidnaté zemû. Problematika zdrojÛ, dostupnosti
a efektivního vyuÏívání  energie se stále ãastûji stává klíãem k fie‰ení
dal‰ích problémÛ lidstva. Evropa si to jiÏ vût‰inou dobfie uvûdomila –
a na energetiku zamûfiené programy v˘zkumu a v˘voje, o nichÏ v tomto
ãísle ãasopisu ECHO rovnûÏ informujeme, jsou toho dÛkazem.
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Čeká nás nástup třetí průmyslové revoluce?

Proto bylo téma leto‰ního summitu zamûfieno právû na diskusi otá-
zek vyvolan˘ch tûmito hrozbami (a souãasnû v˘zvami) a na spoleã-
né hledání fie‰ení pfiedními evropsk˘mi podnikateli, politiky
a v˘zkumníky.
PfiestoÏe Jeremy Rifkin  prezentoval svÛj pfiíspûvek aÏ v samém
závûru konference, shrnul komplexnû v‰echny klíãové aspekty dis-
kutované v prÛbûhu jednotliv˘ch workshopÛ a plenárních zasedání
(v˘znam nov˘ch technologií, politiky na podporu investic do obno-
viteln˘ch zdrojÛ energií, vzdûlávání pro inovace aj.). Úãastníci kon-
ference se vesmûs shodli, Ïe zv˘‰ení energetické nároãnosti svûto-
vé ekonomiky je nutné povaÏovat za v˘zvu (nikoliv za hrozbu) jak
pro politiky, tak také pro podnikatele, ktefií v hledání nov˘ch zpÛso-
bÛ vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energií mohou spatfiovat konku-
renãní v˘hodu a b˘t takzvanû první na trhu. Tato v˘zva byla dokon-
ce pfiirovnána k zaãátku tfietí prÛmyslové revoluce, kdy mÛÏe
postupnû dojít k decentralizaci a zároveÀ k celosvûtovému propo-
jení energetick˘ch zdrojÛ, obdobnû jak je tomu v pfiípadû informaã-
ní propojenosti prostfiednictvím internetu. 
Stejnû jako v oblasti digitálního ‰ífiení informací, mÛÏe pfii nalezení
vhodn˘ch technologick˘ch prostfiedkÛ dojít k ‰ífiení energie vytvo-
fiené z obnoviteln˘ch zdrojÛ drobn˘mi producenty (napfiíklad foto-
voltaick˘mi ãlánky na administrativních ãi jin˘ch budovách). DÛle-
Ïit˘m pfiedpokladem je nalezení vhodného prostfiedku pro sklado-
vání energie a její transport. Souãasn˘ stav vûdeckého i technolo-
gického poznání naznaãuje, Ïe tímto prostfiedkem by v budoucnu
mohl b˘t vodík.
Jakou úlohu v tomto procesu mÛÏe sehrát Evropa? Struãná odpovûì
zní: klíãovou. Evropa, na rozdíl od Spojen˘ch státÛ, Japonska, âíny
ãi Indie, má v˘znamn˘ potenciál pro to, b˘t prÛkopníkem v oblasti
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energií a na této bázi zaloÏen˘ch
nov˘ch technologií. Jedním z dÛleÏit˘ch pfiedpokladÛ je totiÏ poli-
tická vÛle k prosazování tohoto smûru v˘voje, která je dosud v Evro-
pû nejsilnûj‰í. Potvrzuje to mimo jiné i v lednu 2008 odsouhlasen˘
závazek ãlensk˘ch zemí EU do roku 2020 zv˘‰it energetickou úãin-
nost o 20 % a zároveÀ sníÏit emise CO2 rovnûÏ o 20 % (v porovná-
ní s rokem 1990). Uvûdomûlost Evropy v tomto smûru ukazuje i její
klíãová úloha pfii vyjednávání o limitech emisí skleníkov˘ch plynÛ
na globální úrovni (napfi. na summitech v Kjótu ãi na Bali).
V˘znam nov˘ch „energeticky pfiátelsk˘ch“ technologií pro dosaÏe-
ní v˘‰e uvedeného cíle je nesporn˘. Jak v‰ak poznamenal pfiedseda
Evropské komise José Manuel Barroso, inovace v oblasti technolo-
gií musí b˘t doprovázeny také inovacemi v oblasti modelÛ podniká-
ní (business models) a fiízení na politické úrovni a ve vefiejné sprá-
vû (political governance). ZároveÀ musí b˘t vytvofieny podmínky
pro svobodn˘ pohyb znalostí, kter˘ proces zavádûní ekoinovací
usnadní a urychlí. Barroso oznaãil svobodn˘ pohyb znalostí dokon-
ce za pát˘ pilífi svobod v rámci EU (vedle svobodného pohybu
zboÏí, sluÏeb, kapitálu a osob). Transfer znalostí a technologií v‰ak
není klíãov˘ jen v rámci vnitfiního trhu EU, ale dÛleÏitou roli hraje
také pfii udrÏitelném rozvoji rozvíjejících se zemí. PfiestoÏe dosud
nebylo empiricky dokázáno, Ïe rychlého hospodáfiského rÛstu lze

dosáhnout bez rÛstu emisí CO2, Vitorio Prodi z Evropského parla-
mentu, David O’Sulliven z Evropské komise i dal‰í úãastníci jedno-
ho z workshopÛ se shodli, Ïe díky technologickému transferu to
moÏné je.
V souvislosti s ekonomick˘m rozvojem ménû vyspûl˘ch zemí a jeho
negativním vlivem na Ïivotní prostfiedí byl Ïivû diskutovan˘m téma-
tem systém celosvûtovû obchodovateln˘ch emisních povolenek.
Zástupci ekonomicky rozvinutého svûta (zde USA a Evropy) spatfio-
vali v tomto systému v˘znamn˘ nástroj, kter˘ jednak vyjadfiuje
odpovûdnost vyspûl˘ch zemí k produkci CO2 a zneãi‰Èování a záro-
veÀ pfiedstavuje pomoc rozvíjejícím se zemím k ekonomickému
rÛstu a zapojení se do globální ekonomiky. Tomuto názoru v‰ak
oponovala zejména Bernice Lee z Chatham House, která upozorni-
la, Ïe jihov˘chodní Asie a dal‰í zemû rozvíjejícího se svûta se stá-
vají globální továrnou, tzn. v˘roba se soustfiedí do tûchto zemí,
zatímco vyspûlé zemû koncentrují environmentálnû neutrální pod-
nikatelské aktivity. Lee napfiíklad uvedla, Ïe 90 % svûtové produk-
ce obuvi je soustfiedûno v âínû, Vietnamu a dal‰ích zemích tohoto
regionu, ale 50 % pfiidané hodnoty pfii produkci obuvi je vytváfieno
v Evropû a dal‰ích vyspûl˘ch zemích, kde je vyvíjen design, nasta-
vovány obchodní modely a celkové fiízení v˘roby. V‰ichni se nic-
ménû shodli, Ïe i pro zemû rozvíjejícího se svûta jsou klíãov˘m fak-
torem konkurenceschopnosti investice do energeticky úsporn˘ch
technologií zaloÏen˘ch na zavádûní ekoinovací.
Právû investice do ekoinovací pfiedstavovaly dal‰í v˘znamné téma
diskutované v rámci workshopÛ Evropského podnikatelského sum-
mitu. Vzhledem k vysoké rizikovosti investic do nov˘ch, ekologic-
ky nenároãn˘ch technologií a jejich dlouhé dobû návratnosti (40 –
50 let), je obtíÏné nalézt finanãní zdroje na trzích komerãních
úvûrÛ. StûÏejní úloha je proto pfiisuzována vefiejn˘m prostfiedkÛm,
které by se mûly stát hnací silou investic do nov˘ch (tzv. CleanTech)
technologií. Na evropské úrovni budou tuto roli v následujících
letech plnit pfiedev‰ím vefiejné prostfiedky smûfiující do Spoleãn˘ch
technologick˘ch iniciativ (JTI) a dÛleÏit˘m nástrojem bude i nov˘
Evropsk˘ institut pro inovace a technologie (EIT). K rozvoji nov˘ch
technologií v oblasti produkce energií z obnoviteln˘ch zdrojÛ by
pak podle László Kovácse (komisafie pro zdanûní a celní unii) mûl
pfiispût i novû navrhovan˘ systém zdanûní energií, kter˘ bude
zohledÀovat zdroj v˘roby energií (energie vyrobená z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ bude zdanûna v˘raznû ménû neÏ energie vyrábûná
z fosilních paliv). Na národních úrovních by z vefiejn˘ch zdrojÛ mûl
b˘t podporován rozvoj technologick˘ch platforem a vytváfiení spo-
lupráce na bázi partnerství vefiejného a soukromého sektoru. Jak ze
strany zástupcÛ Evropské komise, tak ze strany podnikatelÛ jsou
vítan˘m nástrojem pro sniÏování energetické nároãnosti a emisí
CO2 dohody na odvûtvov˘ch úrovních mezi klíãov˘mi firmami
v odvûtví, podnikatelsk˘mi svazy, pfiípadnû technologick˘mi plat-
formami.
Posledním diskutovan˘m tématem (nikoliv v‰ak sv˘m v˘znamem)
byla oblast vzdûlávání a v˘chovy k inovacím. Nejãastûji skloÀova-
nou frází bylo v této souvislosti „change the mindset“ neboli zmû-

„WE ARE APPROACHING THE SUNSET OF THE OIL ERA IN THE FIRST HALF OF THE 21ST CENTURY“ -  TùMITO SLOVY ZAHÁJIL
SVOJI P¤EDNÁ·KU JEREMY RIFKIN, V¯ZNAMN¯ AMERICK¯ EKONOM A PREZIDENT NADACE PRO EKONOMICKÉ TRENDY NA
·ESTÉM EVROPSKÉM PODNIKATELSKÉM SUMMITU (EUROPEAN BUSINESS SUMMIT), JENÎ SE KONAL VE DNECH 21. – 22. ÚNORA
2008 V BRUSELU. JEHO NÁZOR VYCHÁZÍ JEDNAK ZE SLEDOVÁNÍ POKLESU ZÁSOB ROPY A S NÍM SPOJEN¯M KONTINUÁLNÍM
RÒSTEM CEN ROPY NA SVùTOV¯CH TRZÍCH A ZÁROVE≈ Z POZOROVÁNÍ V¯ZNAMNÉHO NÁRÒSTU EMISÍ CO2 SPOJENÉHO SE
SPALOVÁNÍM FOSILNÍCH PALIV, JEÎ SE PROJEVUJÍ V OTEPLOVÁNÍ PLANETY A V HROZBù NENÁVRATN¯CH ZMùN GLOBÁLNÍHO
EKOSYSTÉMU.
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nit zpÛsob my‰lení na univerzitách a v oblasti základního a stfiedo-
‰kolského vzdûlávání. V pfiípadû univerzit je dÛleÏit˘m krokem pro
aktivní zapojení do inovaãního procesu pfiedev‰ím odbourání izolo-
vanosti evropsk˘ch univerzit, zv˘‰ení jejich autonomie a zintenziv-
nûní toku prostfiedkÛ (vefiejn˘ch i soukrom˘ch) investovan˘ch do
jejich rozvoje. V oblasti základního a stfiedo‰kolského vzdûlávání se
úãastníci workshopu shodli, Ïe nejv˘znamnûji rozvoji inovaãní kul-
tury pfiispûje dÛraz na v˘chovu k podnikatelství. Ján Figel’ (komisafi
pro vzdûlávání) v této souvislosti naznaãil, Ïe bude usilovat, aby se
rok 2009 stal rokem inovací a kreativity.
Jak je z v˘‰e uvedeného patrné, Evropsk˘ podnikatelsk˘ summit

obsáhl komplexnû v‰echna dÛleÏitá témata a v˘zvy spojené s udrÏi-
teln˘m hospodáfisk˘m rozvojem. Vrátím-li se zpût ke slovÛm Jeremy
Rifkina, záleÏí jen na jednotliv˘ch zemích, jak tûchto v˘zev vyuÏijí
a kde chtûjí ode dne‰ka za deset let b˘t: „In the sunset energies and
industries of the second industrial revolution or in the sunrise ener-
gies and industries of the Third Industrial Revolution.“ 

MICHAL PAZOUR, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

PAZOUR@TC.CZ

Dne 25. února 2008 dosáhla Rada EU shody o obecném pfiístupu
k zaloÏení spoleãné technologické iniciativy (Joint Technology Initiati-
ve, JTI) pro palivové ãlánky a vodík. V dubnu 2008 odsouhlasil zprávu
t˘kající se této JTI V˘bor Evropského parlamentu pro prÛmysl, v˘zkum
a energetiku (ITRE). Následnû bude zpráva v kvûtnu projednávána
pfiímo v Evropském parlamentu. Pokud bude Evropsk˘m parlamentem
odsouhlasena tak, jak se obecnû pfiedpokládá, na zaãátku ãervna se
oãekává ustavení v˘boru JTI a v záfií 2008 pak vyhlá‰ení prvních v˘zev
pro podávání návrhÛ projektÛ.

Cíle iniciativy

Stejnû jako jiÏ dfiíve  schválené JTI (Inovativní léãiva, ARTEMIS, ENIAC
a âisté nebe, viz ECHO 3/2007 a ECHO 4/2007), má i tato iniciativa
realizovaná ve formû spoleãného podniku jako své hlavní cíle stanove-
no koordinovat evropské v˘zkumné úsilí v oblasti vodíku a palivov˘ch
ãlánkÛ. Cílem je poskytnout v této perspektivní oblasti rámec pro vzá-
jemnou spolupráci mezi velk˘mi evropsk˘mi spoleãnostmi, mal˘mi
a stfiedními podniky (MSP) a ostatními zainteresovan˘mi stranami. Ini-
ciativa navazuje na práci Evropské technologické platformy pro vodík
a palivové ãlánky (www.hfpeurope.org).

Hlavní cíle iniciativy jsou následující:
- umoÏnit trÏní prÛlom vodíkov˘ch technologií a technologií palivo-

v˘ch ãlánkÛ;
- postavit Evropu do ãela svûtového v˘voje technologií vodíku a pali-

vov˘ch ãlánkÛ;
- dosáhnout kritickou hranici v˘zkumného úsilí, která by dala dÛvûru

prÛmyslu, soukrom˘m i vefiejn˘m investorÛm, vládním ãinitelÛm
a dal‰ím organizacím, aby zahájili vypracování dlouhodobé strategie
rozvoje této oblasti;

- maximálnû vyuÏít dal‰í prÛmyslové, národní a regionální investice do
v˘zkumu, v˘voje a inovací;

- budovat Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor prostfiednictvím úzké spolupráce
s v˘zkumem provádûn˘m na národní a regionální úrovni pfii souãas-
ném respektování zásady subsidiarity;

- stimulovat inovace a vznik nov˘ch hodnotov˘ch fietûzcÛ zahrnujících
MSP;

- usnadnit propojení v základním v˘zkumu mezi prÛmyslem, univerzi-
tami a v˘zkumn˘mi  centry;

- povzbudit úãast nov˘ch ãlensk˘ch a kandidátsk˘ch zemí;
- provádût ‰iroce koncipovan˘ sociálnû-technicko-ekonomick˘

v˘zkum hodnotící a monitorující technologick˘ pokrok a netechnické
bariéry bránící vstupu na trh;

- poskytovat ‰iroké vefiejnosti dÛvûryhodné informace o vodíkové bez-

peãnosti, pfiínosech  nov˘ch technologií pro Ïivotní prostfiedí, bez-
peãnosti zásobování, nákladech na energii a zamûstnanosti.

Společný podnik (Joint Undertaking)

Jak  bylo v˘‰e uvedeno, pro provádûní a zaji‰tûní ãinností iniciativy
bude vytvofien spoleãn˘ podnik pro palivové ãlánky a vodík podle
ãlánku 171 Smlouvy. Tento podnik se sídlem v Bruselu, kter˘ bude dis-
ponovat svou vlastní právní subjektivitou a bude tak zodpovûdn˘ ze
své ãinnosti, by mûl zajistit koordinované vyuÏití a efektivní fiízení pro-
stfiedkÛ pfiidûlen˘ch této JTI. Spoleãn˘ podnik by mûl b˘t zfiízen na
poãáteãní období 10 let (s pfiedpokládan˘m ukonãením ãinnosti v pro-
sinci 2017) aby bylo zaji‰tûno odpovídající fiízení ãinností zahájen˘ch,
ale nedokonãen˘ch v prÛbûhu 7. RP.

Členové společného podniku

Zakládajícími ãleny spoleãného podniku budou Evropské spoleãenství
reprezentované Evropskou komisí (EK) a Evropské prÛmyslové uskupe-
ní pro spoleãnou technologickou iniciativu pro palivové ãlánky a vodík
zaloÏené podle belgick˘ch právních pfiedpisÛ. PrÛmyslové uskupení je
neziskovou organizací, jejímÏ úãelem je pfiispívat k dosahování cílÛ
spoleãného podniku, a je otevfiené pro v‰echny soukromé právní sub-
jekty z ãlenské ãi asociované zemû za pfiedpokladu, Ïe pÛsobí v Evro-
pû v oboru vodíku a palivov˘ch ãlánkÛ a mají zájem podílet se na
cílech a zdrojích spoleãného podniku. âlenem spoleãného podniku se
mÛÏe stát i v˘zkumné uskupení zastupující neziskové v˘zkumné orga-
nizace, vysoké ‰koly a v˘zkumná stfiediska, pokud bude zaloÏen sub-
jekt zastupující tyto v˘zkumné instituce (pak také bude mít jedno místo
ve správní radû, viz níÏe).

Orgány společného podniku

Spoleãn˘ podnik bude mít zfiízeny v˘konné a poradní orgány. V˘kon-
n˘mi orgány jsou správní rada a programová kanceláfi, poradními pak
skupina ãlensk˘ch státÛ na vysoké úrovni, valné shromáÏdûní zúãast-
nûn˘ch subjektÛ a vûdeck˘ v˘bor. Jednotlivé orgány budou mít násle-
dující sloÏení a budou zastávat níÏe uvedené funkce:

Správní rada bude sloÏena ze ‰esti zástupcÛ jmenovan˘ch prÛmyslov˘m
uskupením (jeden z nich musí reprezentovat MSP) a ze ‰esti zástupcÛ jmeno-
van˘ch EK; bude-li zaloÏeno v˘zkumné uskupení, jeho zástupce pak ve správ-
ní radû nahradí jednoho ãlena EK. Jedním z hlavních úkolÛ rady je schvalovat
na základû doporuãení v˘konného fieditele roãní a víceleté plány v˘zkumné
ãinnosti a odhady jim pfiíslu‰n˘ch v˘dajÛ, pokyny pro hodnocení a v˘bûr

Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík
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návrhÛ projektÛ, seznam návrhÛ projektÛ vybran˘ch pro financování aj.
Programová kanceláfi je tvofiena v˘konn˘m fieditelem a podpÛrn˘m
personálem. V˘konn˘ fieditel je nejvy‰‰ím v˘konn˘m orgánem odpo-
vûdn˘m za kaÏdodenní bûh podniku a jeho právním zástupcem, je
jmenován správní radou (které se také zodpovídá ze své ãinnosti) ze
seznamu kandidátÛ navrÏen˘ch EK. Programová kanceláfi má odpo-
vûdnost za provozní, rozpoãtové a finanãní aspekty spoleãného pod-
niku, provádí fiídící ãinnosti v oblastech, kter˘mi jsou napfi. vydávání
v˘zev k pfiedkládání návrhÛ projektÛ, hodnocení a v˘bûr návrhÛ pro-
jektÛ, vyjednávání o vybran˘ch návrzích, správa dohod o grantu
apod.
Vûdeck˘ v˘bor je poradním orgánem správní rady, má pfiedsedu
a 8 ãlenÛ (sloÏení v˘boru by mûlo odráÏet vyváÏené zastoupení
odborn˘ch znalostí). V˘bor zejména zaujímá stanovisko k vûdec-
k˘m prioritám víceletého plánu ãinnosti v oblasti VaV ãi poskytuje
poradenství správní radû ohlednû vûdeck˘ch v˘sledkÛ popsan˘ch
ve v˘roãní zprávû o ãinnosti.

Financování JTI a společného podniku

Na rozpoãtu spoleãného podniku se budou podílet spoleãnû EK,  prÛmyslo-
vé a pfiípadnû i v˘zkumné uskupení. Rozpoãet EK v celkové v˘‰i 470 mil. €
bude urãen jak na provozní náklady samotného podniku, tak na náklady na
VaV, a bude pocházet ze zdrojÛ specifického programu Spolupráce, tema-
tick˘ch priorit  Energie (190 mil. € DG RTD + 125 mil. € DG TREN), Nano-
vûdy, nanotechnologie, materiály a nové v˘robní technologie (50 mil. € DG
RTD), Doprava vãetnû letectví (70 mil. € DG RTD + 15 mil. € DG TREN),
Îivotní prostfiedí (20 mil. € DG RTD).

Provozní náklady spoleãného podniku budou od poãátku rovnomûrnû
financovány EK a prÛmyslov˘m uskupením. Pfiedpokládá se, Ïe celkové
provozní náklady podniku nepfiekroãí 20 mil. €. Pokud bude vytvofieno
v˘zkumné uskupení, které se bude ucházet o vstup do spoleãného podni-
ku, mûlo by pfiispívat 1/12 na pokrytí provozních nákladÛ.
V˘zkumné aktivity realizované v rámci iniciativy budou spoleãnû hrazeny
EK, prÛmyslov˘m uskupením a úãastnícími se univerzitami, vefiejn˘mi
v˘zkumn˘mi institucemi aj., pfiiãemÏ pfiíspûvek EK bude mít formu penûÏ-
ního plnûní a pfiíspûvky úãastníkÛ formu vûcného plnûní v rámci projektÛ.

NejdÛleÏitûj‰ím aspektem rozpoãtu spoleãného podniku je, aby byla
zachována rovnováha mezi vefiejn˘mi a soukrom˘mi vklady, tj. aby se
pfiíspûvek ãlenÛ prÛmyslového uskupení rovnal pfiíspûvku EK.

Projekty VaV realizované v rámci iniciativy

Pfiíspûvek EK na spoleãn˘ podnik se pouÏije k financování ãinností
v oblasti v˘zkumu, v˘voje a demonstrací, a to na základû vyhla‰ování

konkurenãních v˘zev k pfiedkládání návrhÛ projektÛ. Pro projekty,
které budou v rámci iniciativy vyhla‰ovány, budou platit obdobná pra-
vidla jako v  7. RP – napfi. minimální podmínkou úãasti jsou nejménû
tfii právní subjekty ze tfií rÛzn˘ch ãlensk˘ch ãi asociovan˘ch zemí, které
jsou na sobû vzájemnû nezávislé. Navíc alespoÀ jeden z tûchto subjek-
tÛ musí b˘t ãlenem prÛmyslového nebo v˘zkumného uskupení, tento
subjekt je pak obvykle jmenován koordinátorem projektu (konkrétnûj‰í
pravidla budou k dispozici po zahájení ãinnosti podniku a pfii vyhlá‰e-
ní prvních v˘zev).

Přínosy vzniku iniciativy

Z vypracovan˘ch studií, které mûly zhodnotit pozitiva i negativa vzni-
ku iniciativy, vypl˘vá, Ïe  její vznik bude mít fiadu jasn˘ch v˘hod:
- doba uvádûní v˘robkÛ na trh se zkrátí o 2 aÏ 5 let,
- dlouhodob˘ závazek a jasnû stanoven˘ rozpoãet podnûcující dÛvûru

vefiejn˘ch i soukrom˘ch investorÛ,
- adicionalita: princip spolufinancování umoÏní vyuÏít pfiinejmen‰ím

o 600 mil. € více neÏ dosavadní pfiístup financování VaV, coÏ odpo-
vídá témûfi 2,5násobnému zv˘‰ení soukrom˘ch investic do v˘zkumu.

Modelové simulace pak ukázaly, Ïe pfiízniv˘ krátkodob˘, stfiednûdob˘
a dlouhodob˘ vliv na konkurenceschopnost EU by byl v období 2025
aÏ 2050 doprovázen také pfiínosy v fiádu desítek miliard € pro vefiejné
statky ve formû sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ a zneãi‰tûní, zv˘‰ení
bezpeãnosti zásobování energií, udrÏitelnûj‰í dopravy, jakoÏ i úãinnûj-
‰í a ãist‰í v˘roby a koneãné spotfieby energie.

České zapojení do připravované JTI

Pokud jde o ãeskou úãast v této navrhované spoleãné technologické
iniciativû, nejaktivnûji vystupuje Ústav jaderného v˘zkumu ¤eÏ,  a. s.,
Divize jaderné bezpeãnosti a energetiky. Ten je souãasnû také ãesk˘m
zástupcem v Evropské technologické platformû pro vodík a palivové
ãlánky a v âR je koordinátorem âeské vodíkové technologické platfor-
my (www.hytep.cz). Ta slouÏí jako nástroj k podpofie vzájemné infor-
movanosti subjektÛ pÛsobících v oblasti vodíkov˘ch technologií
a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem tûchto aplikací. Jejími
ãleny jsou reprezentanti v˘zkumné, v˘vojové i prÛmyslové sféry.

Pro zpracování ãlánku byl pouÏit Návrh nafiízení Rady o zaloÏení
spoleãného podniku pro palivové ãlánky a vodík (KOM(2007) 571)
z 9. fiíjna 2007.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ

Otázky evropské migrace bude řešit nové výzkumné centrum

Eurostat ve zprávû z 10. 3. 2008 konstatuje, Ïe evropské v˘daje na
v˘zkum a v˘voj dosáhly v roce 2006 stejnû jako v pfiedchozím roce
1,84 % HDP. EU si pfiitom do roku 2010 stanovila za cíl investovat
do v˘zkumu a v˘voje 3 % HDP. Pfiíklady nûkter˘ch ãlensk˘ch státÛ
v‰ak ukazují, Ïe dosaÏení tohoto cíle není nemoÏné. V roce 2006
investovaly do VaV nejvíce ·védsko (3,82 %) a Finsko (3,45 %),
následovalo Nûmecko (2,51 %), Rakousko (2,45 %) a Dánsko
(2,43 %). Naopak velmi nízké zÛstávají investice mnoha nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ, napfiíklad Bulharska, Kypru a Rumunska (ménû neÏ

0,5 % HDP). Vysok˘ nárÛst investic do VaV zaznamenalo Rakousko
(z 1,91 % v roce 2000 na 2,45 % v roce 2006), Estonsko (z 0,61 %
na 1,14 %), ale i âeská republika, kde byly investice mezi tûmito
roky nav˘‰eny z 1,21 % na 1,54 % HDP. Tisková zpráva i celá pub-
likace „Science, technology and innovation in Europe; 2008 edition“
je k dispozici na stránce http://epp.eurostat.ec.europa.eu

JANA âEJKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
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ENVIROS: čtyři účasti v energetických projektech 6. RP 

ENVIROS je konzultaãní spoleãnost poskytující své sluÏby v oblasti
energetiky a Ïivotního prostfiedí, a to nejen v âeské republice, ale
i v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a v dal‰ích evropsk˘ch i asij-
sk˘ch zemích. Spoleãnost vyuÏívá jiÏ více neÏ desetilet˘ch bohat˘ch
zku‰eností s pÛsobením na trhu energetického a environmentálního
poradenství, je ãlenem mezinárodní skupiny Enviros Group. Zákazní-
kem Envirosu  je zejména privátní a vefiejn˘ sektor (orgány státní sprá-
vy a samosprávy), nezanedbatelná ãást objemu ãinnosti má meziná-
rodní charakter. 

Mottem spoleãnosti, kter˘m se prezentuje na sv˘ch webov˘ch stránkách
(www.enviros.cz), je „Today's Business Tomorrow's World“. To vyjadfiuje
aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery tako-
v˘m zpÛsobem, kter˘ pfiiná‰í v‰em zúãastnûn˘m stranám maximální pro-
spûch pfii jejich ãinnostech ãi podnikání, a to nejen v souãasnosti, ale i do
budoucna a se zachováním kladného vztahu k Ïivotnímu prostfiedí.

V publikaci Evropské komise „European elektricity projects 2002 –
2006“ figuruje sedm úãastníkÛ z âR v sedmi projektech. Nadpoloviãní
podíl (úãast ve ãtyfiech projektech) v tom má právû spoleãnost
ENVIROS, dal‰ími úãastníky byly spoleãnosti TEDOM, CityPlan a âEPS.
O úãasti a zku‰enostech nejaktivnûj‰ího ãeského zástupce jsme hovofii-
li s vedoucím projektÛ a energetick˘m auditorem Ing. Jaroslavem Jaku-
besem a konzultantem Ing. Michaelem Ten Donkelaarem.

„Na‰e spoleãnost má prÛbûÏnû úãast ve tfiech aÏ pûti mezinárodních
projektech, aÈ uÏ v rámcov˘ch programech EU, v projektech progra-
mu Intelligent Energo Europe ãi v rámci dal‰ích programÛ EU. Zamû-
fiení spoleãnosti vycházelo z my‰lenkového potenciálu, kter˘ poãát-
kem 90. Let pfiinesli do pÛvodních spoleãností, ze kter˘ch spoleãnost
Enviros v roce 2002 vznikla, lidé pÛsobící dfiíve ve státním v˘zkumu
v palivo-energetickém komplexu. S tím souvisely praktické zku‰enosti
i navázané kontakty a spolupráce se zahraniãními pracovi‰ti podobného
zamûfiení“, pfiedstavil ve struãnosti historii i aktivity spoleãnosti Jaroslav
Jakubes. 

S úãastí v jednotliv˘ch projektech souvisejících s energetikou v 6. RP
nás seznámil Michael Ten Donkelaar: „Projekt SOLID-DER, koordino-
van˘ z Nizozemska, sdruÏil dal‰ích 16 fie‰itelÛ. Byl zahájen 1. 11. 2005
s délkou trvání 36 mûsícÛ – spûje tedy letos ke svému závûru. Z celko-
vého rozpoãtu 1,875 mil. € ãiní pfiíspûvek EK 1,5 mil. €. Cílem bylo
v poãáteãních fázích  pfiedev‰ím soustfiedit informace k decentralizova-
n˘m zdrojÛm a produktÛm v energetice, nalézt optimální moÏnosti
vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a modely jejich integrace do sou-
ãasn˘ch energetick˘ch systémÛ a sítí a moÏnosti vzájemn˘ch regulací
produkce a vyuÏití energie v tûchto kooperujících sítích. Problémem je
nalézt taková fie‰ení, aby byl systém provoznû co nejpruÏnûj‰í. Takovou
flexibilitu pfiitom mohou v kladném i záporném smyslu ovlivnit spolu-
pracující a optimálnû regulované obnovitelné zdroje energie.“

Také dal‰í projekty, jichÏ se Enviros v 6. RP úãastní nebo úãastnil, se
zab˘vají podobnou problematikou, vÏdy trochu z jiného pohledu. JiÏ

ukonãen˘ projekt CEERES (koordinátor z Polska, celkem 9 úãastníkÛ,
celkov˘ rozpoãet 309 tis. €, z toho podíl EK 230 tis. €) se zab˘val pro-
blematikou obnoviteln˘ch zdrojÛ energie z pohledu legislativy a poli-
tick˘ch cílÛ. RovnûÏ ukonãen˘ projekt ENCOURAGED (koordinace
z Nizozemska, 10 úãastníkÛ, celkem 900 tis. €, plnû hrazen z prostfied-
kÛ EK) fie‰il zabezpeãení dodávek energie spoluprací s okolními regio-
ny i mimo hranice EU – s Ruskem, Tureckem, Ukrajinou i severní Afri-
kou). Z programu „Inteligentní energie“ byl podpofien projekt Greennet
– EU 27 s rakousk˘m koordinátorem, 17 úãastníky vãetnû spoleãnosti
Enviros a celkov˘m rozpoãtem 1,3 mil. € s poloviãním podílem EK.
Projekt Greennet – EU 27 pokraãuje navazujícím  projektem nazvan˘m
Greennet-Incentives, jehoÏ se Enviros rovnûÏ úãastní, a zamûfien˘m na
netechnické bariéry a motivaãní faktory pro vyuÏívání obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie v zemích EU a kandidátsk˘ch zemích.

Jaroslav Jakubes ukonãil ná‰ rozhovor slovy: „Na‰ím cílem a „v˘stupem“
nejsou objevy, ale otevírání prostoru pro vize. Úãast v evropsk˘ch
v˘zkumn˘ch t˘mech nám pfiiná‰í nové kontakty a moÏnosti mít  informa-
ce z první ruky – a tím i jistou konkurenãní v˘hodu mezi ostatními podob-
nû zamûfien˘mi institucemi. Nezastíráme, Ïe úãast v projektech RP má pro
nás i nezanedbateln˘ ekonomick˘ v˘znam, zaplatí nám i ãas na prÛbûÏ-
ném zkvalitÀování na‰eho know-how i pro dal‰í komerãní vyuÏití.“   

Letm˘ pohled do kuchynû spoleãnosti Enviros naznaãil její pÛsobení
v oblasti „nemateriálních v˘stupÛ“ v podobû projektÛ, studií, modelÛ
a scénáfiÛ v celém spektru její pÛsobnosti, pfiedev‰ím v energetice a s ní
svázanou problematikou Ïivotního prostfiedí. Právû diverzifikace názorÛ
na podobu celé energetiky s nezbytnou koexistencí mal˘ch a velk˘ch,
konvenãních i netradiãních zdrojÛ, sítí a zpÛsobÛ vyuÏití, o kterou se
Enviros snaÏí, mÛÏe pfiinést k˘Ïen˘ posun v chápání celé problematiky
na‰í spoleãností. 

B¤ETISLAV KOâ, 

ECHO

Jaroslav Jakubes a Michael Ten Donkelaar pózují pro ECHO pfied obra-
zem, kter˘ je spoleãn˘m dílem úãastníkÛ jednoho semináfie, pofiádaného
jejich firmou. Téma semináfie i obrazu  je zfiejmé: energie. Foto B. Koã

ÚâAST âESK¯CH V¯ZKUMNÍKÒ A SPOLEâNOSTÍ V ENERGETICK¯CH PROGRAMECH 6. RP NEBYLA NIJAK ZÁVRATNÁ. MÒÎE B¯T OTÁZKOU,
PROâ TOMU TAK JE. V âR MOÎNÁ PÒSOBÍ NÁZOR, ÎE V PROST¤EDÍ ABSOLUTNÍCH POLITICK¯CH PREFERENCÍ „VELKÉ“ ENERGETIKY NENÍ
PERSPEKTIVNÍ ZAB¯VAT SE „OKRAJOV¯MI“ SEGMENTY TOHOTO OBORU, NAP¤ÍKLAD ROZPT¯LEN¯MI ZDROJI ENERGIE, SPOLUPRACÍ
PÁTE¤NÍCH SÍTÍ S „MAL̄ MI“ A LOKÁLNÍMI SYSTÉMY ZDROJÒ, P¤ENOSU, VYUÎITÍ A AKUMULACE ENERGIE A ZEJMÉNA ALTERNATIVNÍMI
A OBNOVITELN¯MI ZDROJI ENERGIE. PRÁVù V OBLASTI ZVY·OVÁNÍ POVùDOMÍ ODBORNÍKÒ I VE¤EJNOSTI O TÉTO PROBLEMATICE SE
V 6. RP Z âESK¯CH ZÁSTUPCÒ NEJV¯RAZNùJI UPLATNILA SPOLEâNOST ENVIROS, S. R. O.
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Rozpoãet podpriority „UdrÏitelné energetické systémy“ (890 mil. €)
podpofiil v˘zkum  specializovan˘ na sniÏování emisí skleníkov˘ch
plynÛ a dal‰ích zneãi‰Èujících látek, bezpeãnûj‰í dodávky energií, zvy-
‰ování energetické úãinnosti a podporu vyuÏívání obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie (OZE). 

V rámcov˘ch programech jsou v˘zvy na podávání projektÛ v oblasti
energetiky vyhla‰ovány dvûma generálními fieditelstvími (Directorate

General - DG) – DG TREN a DG RTD. V˘zvy vyhla‰ované DG TREN
podporují v˘zkum zamûfien˘ na demonstrace a podporu pfiibliÏování
technologií trhu – tedy v˘zkum, jehoÏ v˘sledky se projeví v pomûrnû
krátkém ãasovém horizontu. Oproti tomu aktivity financované DG RTD
mají více charakter základního v˘zkumu, dÛraz je kladen na rozvoj
technologií a jedná se tedy o v˘zkum s dlouhodobou perspektivou.

Obû DG vypsala v prÛbûhu 6. RP 11 v˘zev na podávání projektÛ, jejich
pfiehled uvádí tabulka 1.

Do v‰ech v˘zev obou DG bylo podáno témûfi 1 200 projektÛ, z nich
bylo 268 úspû‰n˘ch; projektÛ s ãeskou úãastí bylo podáno celkem
166, financováno EK bylo 30 z nich. Úspû‰nost EU ve v‰ech v˘zvách
podpriority je 23 %, coÏ je podstatnû více neÏ úspû‰nost âR, která ãiní
18 % (a to i pfies 100% úspû‰nost âR ve dvou v˘zvách zamûfien˘ch na
v˘zkum vyuÏití palivov˘ch ãlánkÛ a vodíku v dopravû, ãi aeronautice).

Celkov˘ rozpoãet v‰ech v˘zev byl zhruba 900 mil. € (hodnota je vy‰‰í
neÏ celkov˘ rozpoãet podpriority – to je dáno tím, Ïe v˘zvy Hydrogen-1
a Hydrogen-2 byly financovány z více zdrojÛ a podpriorita UdrÏitelné
energetické systémy do nich pfiispívala jen pomûrnou ãástí). âeské
t˘my zapojené do projektÛ, které byly vybrány k financování, plánova-
ly rozpoãet pro své aktivity v rámci projektu celkem na 12,3 mil. € a od
EK na nû poÏadovaly pfiíspûvek 6,5 mil. €. Z celkového rozpoãtu v‰ech
v˘zev podpriority (900 mil. €) ãiní pfiíspûvek EK poÏadovan˘ ãesk˘mi
úãastníky necelé jedno procento.

Stejnû jako v ostatních prioritách 6. RP i v podprioritû UdrÏitelné ener-
getické systémy byla témata vypsaná v pracovních programech jedno-
tliv˘ch v˘zev fie‰ena pomocí nûkolika typÛ projektÛ. Byly to (a) tradiã-
ní nástroje - projekty STREP (specifick˘ projekt cílovû orientovaného
v˘zkumu), CA (koordinaãní akce), SSA (specifická podpÛrná akce),
nebo (b) nové nástroje - IP (integrované projekty), NoE (sítû excelence).
Úspû‰né projekty, ve kter˘ch figuroval alespoÀ jeden ãesk˘ partner,
byly nejãastûji v˘zkumné projekty – 11 IP a 8 STREP (celkem bylo
podáno 38 IP a 71 STREP s úãastí âR). Dále partnefii z âR participují
v 6 CA a 5 SSA podpofien˘ch ze 6. RP.

O jaké oblasti mûli ãe‰tí odborníci zab˘vající se energetikou nejvût‰í
zájem? Z tabulky 2 udávající úãast âR v jednotliv˘ch oblastech je
vidût, Ïe nejvût‰í zájem byl v 6. RP o projekty zamûfiené na proble-
matiku obnoviteln˘ch zdrojÛ energie (OZE) – pfiedev‰ím vyuÏití bio-
masy. Bylo podáno 23 projektÛ fie‰ících otázky dodávek energií
z OZE (1.1.1) a 20 projektÛ na technologie pro v˘robu energie z bio-
masy (1.2.5). Pomûrnû velk˘ zájem (16 projektÛ) byl v ãeské komunitû

Úspěšnost ČR v projektech 6. RP - Udržitelné energetické systémy

Tabulka 1 - Úãast ãesk˘ch t˘mÛ v jednotliv˘ch v˘zvách
Poznámka:  v˘zvy Hydrogen-1 a Hydrogen-2 byly vyhlá‰ené DG RTD v rámci priority Letectví a kosmonautika a  podpriorit UdrÏitelné energetické systé-
my a UdrÏitelná povrchová doprava, v˘zvy byly zamûfiené na vyuÏití palivov˘ch ãlánkÛ a vodíkov˘ch technologií v dopravû a letectví

Tabulka  2 -  Úãast âR v projektech podpriority 6.1
Poznámka:  1.1 - V˘zkum s dopadem v krátko- aÏ stfiednûdobém horizon-
tu, 1.1.1 - Rentabilní dodávky elektfiiny z OZE, 1.1.2 - Rozsáhlá integrace
OZE do dodávek elektfiiny, 1.1.3 -  Ekobudovy, 1.1.4 - Polygenerace, 1.1.5
- Alternativní motorová paliva, 1.1.6 - CONCERTO, 1.1.7 - Rozvodné sítû,
1.1.8 - Podpora tématu a ‰ífiení v˘sledkÛ, 1.2 - V˘zkum s dopadem ve 
stfiednû- aÏ dlouhodobém horizontu, 1.2.1 - Palivové ãlánky, 1.2.2 - Nové
technologie pro nosiãe energie (vodík), 1.2.3 - Nové technologie pro nosi-
ãe energie (elektfiina), 1.2.4 - Nové moderní koncepty pro technologie
v˘roby energie z OZE (PV), 1.2.5 - Nové moderní koncepty pro technolo-
gie v˘roby energie z OZE (biomasa), 1.2.6 - Nové moderní koncepty pro
technologie v˘roby energie z OZE (ostatní OZE), 1.2.7 - Zachycování a
uvolÀování CO2 spojené s provozem  uheln˘ch elektráren, 1.2.8 - Socioe-
konomické nástroje a koncepty energetick˘ch strategií, 1.2.9 - Podpora
cílÛ programu, 1.4.2 – Vodík a palivové ãlánky

V˘zva Energy - 1 TREN - 1 SSA Energy Energy - 2 TREN - 2 Energy - 3 TREN - 3 Energy - 4 TREN - 4 Hydrogen - 1 Hydrogen - 2

Rozpoãet 198 M € 82 M € 4 M € 3 M € 107 M € 190 M € 132 M € 20 M € 125 M € 35 M € 4,5 M €

Poãet projektÛ EU 238 113 27 28 107 199 172 64 23 11 3

Poãet projektÛ 

s úãastí âR 35 14 6 1 14 25 28 8 33 1 1

Úspû‰né projekty EU 42 22 2 4 19 62 39 18 60 6 2

Úspû‰né projekty

s úãastí âR 5 1 2 0 1 7 5 3 4 1 1

Celková úspû‰nost 18% 19% 7% 14% 18% 31% 23% 28% 26% 55% 67%

Úspû‰nost âR 14% 7% 33% 0% 7% 28% 18% 38% 12% 100% 100%

Oblast Celkem projekty Úspû‰né projekty Úspû‰nost
1.1.1 23 2 9
1.1.2 2 0 0
1.1.3 15 1 7
1.1.4 9 1 11
1.1.5 3 1 33
1.1.6 18 2 11
1.1.7 3 2 67
1.1.8 16 2 13
1.2. 6 2 33
1.2.1 3 0 0
1.2.2 7 0 0
1.2.3 7 3 43
1.2.4 12 4 33
1.2.5 20 1 5
1.2.6 7 1 14
1.2.7 5 3 60
1.2.8 7 3 43
1.2.9 1 0 0
1.4.2 2 2 100

166 30 18

8
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i o iniciativu CONCERTO (1.1.6), ve které jde zejména o zv˘‰ení podí-
lu OZE a integraci tûchto zdrojÛ do energetického mixu, zv˘‰ení ener-
getické úãinnosti a úspor energií, ekobudovy a polygeneraci (více viz
ãlánek vûnovan˘ pfiipravovan˘m v˘zvám – ãást CONCERTO III). Více
neÏ polovina realizovan˘ch projektÛ s úãastí âR spadá do následují-
cích ãtyfi oblastí: technologie v˘roby elektfiiny z OZE – fotovoltaika
(1.2.4 – 4 projekty: IP, STREP, 2 x CA), nosiãe elektrické energie (1.2.3
– 3 projekty: IP, 2 x CA), zachycování a uchování CO2 (1.2.7 – 3 pro-
jekty: 2 x STREP, CA) a socioekonomické nástroje a koncepty energe-
tick˘ch strategií (1.2.8 – 3 projekty: IP, STREP, CA). Za zmínku také stojí
dva úspû‰né projekty (ze dvou podan˘ch) zamûfiené na aplikace vodí-
ku a palivov˘ch ãlánkÛ v dopravû ãi letectví, jedná se o dva IP.

Do realizovan˘ch projektÛ se zapojilo celkem 36 ãesk˘ch institucí rÛz-
ného typu: 4 MSP, 3 prÛmyslové podniky, 10 VÚ, 6 V· a 13 partnerÛ
bylo z jiné sféry (asociace, mûsta, poradenské firmy...). PrÛmûrnû se do
projektÛ této podpriority zapojuje jen jeden ãesk˘ partner; do 22 poda-

n˘ch projektÛ (ze 166 s úãastí âR) byly angaÏovány dva ãeské subjek-
ty. Více ãesk˘ch partnerÛ v jednom projektu je spí‰e  v˘jimkou. 

Z celkového poãtu 166 projektov˘ch zámûrÛ, do kter˘ch byl angaÏo-
ván subjekt z âR, mûlo (viz tabulka 3) 26 projektÛ nûmeckého a 24
projektÛ britského koordinátora, dále byli ãast˘mi koordinátory napfi.
PL (18), AT (11), ES (10). Nejlep‰ími koordinátory projektÛ s ãesk˘mi
t˘my jsou z hlediska úspû‰nosti koordinátofii z BE (6 podan˘ch pro-
jektÛ, z toho 4 úspû‰né - 67% úspû‰nost), NO (jeden financovan˘
projekt ze dvou podan˘ch – 50 %), na tfietím místû by pak skonãili
koordinátofii z NL a IT (9 podan˘ch, 4 financované projekty – 44 %).
Pokus o koordinaci ãtyfi v˘zkumn˘ch projektÛ (2 x STREP, CA, SSA)
mûla i âeská republika, ov‰em jen jeden z nich byl úspû‰n˘ (projekt
CA – zamûfien˘ na zapojení nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU do evrop-
sk˘ch aktivit v oblasti sniÏování emisí CO2).

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SUSTAKOVA@TC.CZ 

Tabulka 3  -  Koordinátofii projektÛ s ãesk˘mi t˘my

Výsledky prvních výzev tématu Energie v 7. RP

V roce 2007 byly v tématu Energie vyhlá‰eny dvû v˘zvy pro
podávání projektÛ – jedna v˘zva DG TREN a jedna DG
RTD. V˘zva DG RTD mûla uzávûrku 3. 5. 2007 a rozpoãet
asi 109 mil. €. Do v˘zvy bylo podáno celkem 328 projek-
tÛ, z nich 9 nesplnilo kritéria zpÛsobilosti, hodnoceno tedy
bylo 319 projektÛ. Minimální hranici hodnocení pfiesáhlo
223 projektÛ, ze kter˘ch bylo vybráno 44 k financování.
Tûchto 44 projektÛ poÏadovalo pfiíspûvek EK ve v˘‰i  149,5
mil. € (v‰echny hodnocené projekty dohromady usilovaly
o pfiíspûvek pfies 900 mil. €). Úãast partnerÛ z âR v projek-
tech této v˘zvy byla pomûrnû nízká – 22 projektÛ mûlo
alespoÀ jednoho ãeského partnera (ve dvou projektech byli
dva partnefii z âR). Pouze dva projekty s úãastí âR byly navr-
Ïeny k financování – ãeská (ne)úspû‰nost je tedy 9,1 % (pro

porovnání celková úspû‰nost je 13,8 %).
âe‰tí úãastníci odãerpali z celkového poÏa-
dovaného pfiíspûvku v‰ech úspû‰n˘ch projek-
tÛ 0,2 %. 
Do v˘zvy DG TREN (rozpoãet 128 mil. €,
uzávûrka  28. 5. 2007), bylo podáno celkem
231 projektÛ, které dohromady poÏadovaly
pfiíspûvek EK ve v˘‰i 743 mil. €. Kritéria hod-
nocení splnilo 59 projektÛ a z nich byl sesta-
ven seznam 26 projektÛ doporuãen˘ch
k financování, jejichÏ celkov˘ rozpoãet byl
176,5 mil. € a od EK poÏadovaly pfiíspûvek
97,6 mil. €. Úspû‰nost EU v této v˘zvû je
11,3 %. Celkem 27 úãastníkÛ z âR bylo
v konsorciích celkem  22 podan˘ch projektÛ.

Dva z nich byly doporuãeny k financování EK
– úspû‰nost âR v této v˘zvû je stejnû jakoGraf 2 - Porovnání úspû‰n˘ch úãastí a poÏadovaného pfiíspûvku v projektech v˘zvy DG TREN 2007

Graf 1 - Porovnání úspû‰n˘ch úãastí a poÏadovaného pfiísp‰vku v projektech v˘zvy
DG RTD

Koordinátor AT BE CZ DE DK ES FI FR GR HU CH IE IT NL NO PL PT RO SE SI SK UK
Celkem projekty 11 6 4 26 7 10 3 9 7 5 2 2 9 9 2 18 2 1 4 2 3 24 166
Úspû‰né projek. 1 4 1 5 2 1 0 3 0 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 2 3 
Úspû‰nost   % 9 67 25 19 29 10 0 33 0 0 0 0 44 44 50 11 0 0 0 0 0 8 18
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u v˘zvy DG RTD - 9,1 %. PoÏadovan˘ pfiíspûvek tûchto dvou ãesk˘ch
t˘mÛ ãiní pÛl promile z celkové ãástky poÏadované v‰emi t˘my. 

V roce 2007 bylo  ve dvou v˘zvách tématu Energie celkem hodno-
ceno 550 projektÛ, 70 jich bylo doporuãeno k financování – celko-
vá úspû‰nost je tedy 12,7 %. Celkov˘ pfiíspûvek EK poÏadovan˘ pro-
jekty vybran˘mi k financování je témûfi 205 mil. €. T̆ my z âR se
podílely na pfiípravû a podání celkem 44 projektÛ, z nichÏ byly 4
úspû‰né – úspû‰nost âR je 9,1 %. Celkov˘ poÏadovan˘ pfiíspûvek

t˘mÛ z âR je  410 tis. €. V pfiípadû obou v˘zev lze konstatovat jak
mal˘ zájem o problematiku v nov˘ch zemích EU, z jejichÏ prÛmûru
âR nijak nevyniká, stejnû jako malou úspû‰nost. Nízké poÏadavky
na pfiíspûvke EU svûdãí o více neÏ skromn˘ch projektech… 

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,,

SUSTAKOVA@TC.CZ,

Připravované výzvy tématu Energie v 7. RP

V roce 2008 bude v tématu Energie otevfieno nûkolik v˘zev – tfii v˘zvy
„obecné“ (jedna v˘zva DG RTD, dvû v˘zvy DG TREN) a dále v˘zvy
zamûfiené na v˘zkum v oblasti biorafinerií (spoleãná v˘zva témat
Zemûdûlství, potraviny a biotechnologie, Îivotní prostfiedí, NMP)
a inteligentních rozvodn˘ch sítí (ve spolupráci s DG INFSO); dal‰í
v˘zva bude zamûfiena na podporu spoluprá-
ce s Brazílií a ‰kolící aktivity pro v˘zkumné
pracovníky z oborÛ blízk˘ch energetice
(spoleãná v˘zva s programem Lidé).

Výzva DG TREN 2008

V˘zva DG TREN pro rok 2008 (FP7-
ENERGY-2008-TREN-1) byla s nûkolikamû-
síãním zpoÏdûním vyhlá‰ena 29. 4. 2008,
má rozpoãet témûfi 150 mil. € a je zamûfie-
ná na problematiku obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie, energetickou úãinnost a úspory
(zejména projekty iniciativy CONCERTO –
viz ãást vûnovaná CONCERTO III) a ãisté
spalování uhlí. Uzávûrka v˘zvy je stanovena na 8. 10. 2008. Projek-
ty podané do v˘zvy budou v soutûÏi s projekty podan˘mi do stejné
aktivity (viz dûlení pracovního programu tématu Energie). Hodnocení
projektÛ bude jednokolové.

CONCERTO III je iniciativa EU zamûfiená na velkokapacitní integraci
elektrické energie z OZE, energetickou úãinnost, ekobudovy a pfiípad-
nû i polygeneraci (napfi. kombinovaná v˘roba elektfiiny a energie pro
vytápûní a chlazení). Informace o náleÏitostech a obsahu projektov˘ch
návrhÛ jsou obsaÏeny v Pracovním programu v˘zvy DG TREN 2008
a v “Guide for Applicants (Collaborative projects – CP)”, která je k dis-
pozici na internetov˘ch stránkách v˘zvy. 

Iniciativa CONCERTO podporuje v˘zkum a demonstrace zamûfiené
na optimalizaci udrÏiteln˘ch energetick˘ch systémÛ lokálních
komunit (skupina obcí, ãást mûsta, technologick˘ park, ostrov…)
pomocí inovativní integrace technologií zaloÏen˘ch na OZE v eko-
budovách, rozvodn˘ch sítích, dálkovém zásobování teplem
a v ostatních systémech vyuÏívajících energii. Zahrnuto by mûlo b˘t
skladování tepla a elektfiiny a zlep‰ení energetické efektivity a také
fiízení energetick˘ch tokÛ. 

Úãast na projektech iniciativy CONCERTO III by mûla zúãastnûn˘m
komunitám umoÏnit demonstrace udrÏiteln˘ch energetick˘ch fie‰ení,
ve kter˘ch budou  energetická  efektivita a obnovitelné zdroje ekono-
micky integrovány a které pfiinesou kvalitní energetické sluÏby. Upfied-
nostnûny budou takové projekty, které budou zahrnovat mezinárodní

technologickou spolupráci a demonstraãní inovace, které povedou
k úãelnûj‰ímu vyuÏití nákladÛ (buì zmodernizováním technologií,
a (nebo) zavedením inovaãních integraãních technologií).
Celková podpora pro iniciativu CONCERTO z v˘zvy FP7-ENERGY-
2008-TREN-1 bude asi 40 mil. €. PrÛmûrn˘ pfiíspûvek EK na projekty

CONCERTO v 6. RP byl 3 mil. €. Finanãní
prostfiedky v˘zvy nejsou pfiedem alokovány
na jednotlivá témata (ale na aktivity – viz
v˘‰e), pfiedpokládá se v‰ak, Ïe financováno
bude asi 10 projektÛ podan˘ch do iniciati-
vy CONCERTO III. Podpora bude smûfiová-
na zejména na demonstraãní aktivity (70 %
pfiíspûvku) realizované na evropské úrovni,
dále na v˘zkum (20 %), ‰ífiení v˘sledkÛ (5 %),
‰kolení (2 %, ‰kolení ov‰em není povinnou
ãástí projektu CONCERTO) a management
(7 %). Projekty CONCERTO budou realizo-
vány pomocí ProjektÛ spolupráce (Colla-
borative projects). 

Konsorcium mÛÏe b˘t sloÏeno z místních, regionálních nebo mûst-
sk˘ch orgánÛ, energetick˘ch agentur, stavebních firem, poskytovate-
lÛ technologií, uÏivatelÛ energie, v˘zkumn˘ch ústavÛ apod. Dal‰í
informace o iniciativû  CONCERTO III jsou uvedeny na  
www.concertoplus.eu

Výzva DG RTD 2009 – obecná výzva 

Klasicky jsou v˘zvy DG RTD zamûfieny na v˘zkum s dlouhodobou per-
spektivou a rozvoj technologií. V˘zva pro rok 2009 bude orientována na
v˘robu biopaliv z odpadÛ a mofiské biomasy, zachycování a uchování
CO2, solární energii (PV a CSP), inteligentní rozvodné sítû vãetnû ukládá-
ní energie, energii vûtru a oceánu, geotermální energii a znalostní báze
pro tvorbu politik. Rozpoãet v˘zvy se bude pohybovat mezi 65 - 80 mil. €.
Vzhledem k tomu, Ïe se EK snaÏí sjednotit vyhla‰ování v˘zev, bude tato
v˘zva vyhlá‰ena (stejnû jako následující ãtyfii v˘zvy a v˘zvy dal‰ích témat
7. RP) dne 24. 7. 2008; uzávûrka v˘zvy je zatím stanovena na konec listo-
padu 2008 pro podání projektÛ do prvního kola hodnocení (podání asi 10
stránek dlouhého projektu) a konec dubna 2009 pro podání projektÛ do
kola druhého (do druhého kola podávají projekty jen ti, ktefií byli úspû‰ní
v kole prvním). 

V˘zva DG RTD 2009 – Biorafinerie
V˘zva zamûfiená na v˘zkum biorafinerií bude realizována ve spoluprá-
ci s nûkolika tématy 7. RP (Zemûdûlství, potraviny a biotechnologie,
Îivotní prostfiedí, NMP). Rozpoãet v˘zvy bude mezi 50 - 65 mil. €.
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V˘zva DG RTD 2009 – Inteligentní rozvodné sítû
DG RTD spoleãnû s DG INFSO plánuje vyhlá‰ení v˘zvy t˘kající se inteli-
gentních rozvodn˘ch sítí v Evropû. V˘zva by mûla mít rozpoãet 30 mil. €. 

V˘zva DG RTD 2009 – Brazílie 
EK má zájem rozvíjet spolupráci s nûkter˘mi tfietími zemûmi, proto uva-
Ïuje o vyhlá‰ení spoleãné v˘zvy s Brazílií – témata budou zamûfiená na
biopaliva. O vyhlá‰ení této v˘zvy zatím probíhají jednání mezi zástup-
ci EK a Brazílie. Pfiedpokládá se rozpoãet okolo 10 - 15 mil. €. 

V˘zva DG RTD 2009 – Lidé
EK dále zvaÏuje moÏnost podpofiit ‰kolení mlad˘ch v˘zkumn˘ch

pracovníkÛ zab˘vajících se energetikou – za tímto úãelem pfiipra-
vuje spoleãnû s programem Lidé v˘zvu, která bude mít rozpoãet asi
15 mil. €. 

V˘zva DG TREN 2009
DG TREN vyhlásí v ãervenci v˘zvu zamûfienou na v˘zkum s perspek-
tivou v krat‰ím ãasovém horizontu, demonstraãní technologie a pfii-
bliÏování technologií trhu. Uzávûrka v˘zvy je prozatímnû stanovena
na 15. 12. 2008 (projekty budou hodnoceny jednokolovû). 

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SUSTAKOVA@TC.CZ,

Informační den CONCERTO v Bruselu

V souvislosti s blíÏícím se vyhlá‰ením nové v˘zvy tématu Energie uspofiádala
Evropská komise (EK) 4. dubna 2008 informaãní den zamûfien  ̆na iniciativu
CONCERTO, která bude v nové v˘zvû hrát v˘znamnou roli. EK vûnovala infor-
maãní den pfiedev‰ím pfiehledu poÏadavkÛ, které budou muset navrÏené pro-
jekty splnit, politickému kontextu v˘zvy a nûkter̆ m specifick˘m bodÛm, jako
napfiíklad nejãastûj‰ím problémÛm, které se objevily v projektech z pfiedchozích
v˘zev, porovnání nové v˘zvy s v˘zvami minul̆ mi, vysvûtlení nûkter̆ ch nov˘ch
pojmÛ nebo praktick˘m informacím pro Ïadatele o grant. Informaãní den rov-
nûÏ poslouÏil úãastníkÛm jako pfiíleÏitost k setkání s potenciálními partnery nebo
poskytovateli technologií.

CONCERTO je iniciativa urãená místním komunitám. Tyto komunity
jsou podporovány pfii rozvoji a aplikaci konkrétních strategií (opatfiení),
jeÏ by mûly b˘t energeticky udrÏitelé (s dÛrazem na obnovitelné zdro-
je) a zároveÀ vysoce energeticky efektivní.

Informaãní den zahájil Stefan Tostmann (Head of Unit D2, Inovace
a technologick˘ rozvoj), kter˘ obecnû pfiedstavil ‰ir‰í politick˘, techno-
logick˘ a v˘zkumn˘ kontext iniciativy CONCERTO. ZdÛraznil, Ïe pro
projekty této iniciativy je dÛleÏité pfiedev‰ím hledisko v˘zkumné a ino-
vaãní excelence. V této souvislosti proto upozornil, Ïe u projektÛ nebu-
de rozhodující velikost konsorcia, ale pfiedev‰ím zmínûná excelence –
zda si projekt financování „zaslouÏí“. Dále uvedl, Ïe CONCERTO je
urãeno pfiedev‰ím pro men‰í mûsta; velké aglomerace ho podle jeho
slov tolik nepotfiebují. Nakonec zmínil nûkteré údaje t˘kající se v˘zvy,
která by mûla b˘t uvefiejnûna koncem dubna leto‰ního roku s uzávûr-
kou pravdûpodobnû v fiíjnu. V ãervnu by se mûl konat dal‰í informaãní
den, tentokrát zamûfien˘ na ostatní témata v˘zvy, jeho pfiesn˘ termín
zatím nebyl stanoven.

Dopolední program pokraãoval pfiedná‰kou Alexe Kotronarose (Unit
D2), kter˘  podrobnû pfiedstavil technické aspekty ãásti v˘zvy k iniciati-
vû CONCERTO. Bude pouÏit tradiãní sektorov˘ pfiístup s relativnû izolo-
van˘mi oddíly (biomasa, geotermální energie, sluneãní energie…). Hlav-
ním nástrojem v˘zvy budou projekty spolupráce, u nichÏ 70 % rozpoãtu
poplyne na demonstrace, zbytek potom na v˘zkum, monitoring, ‰ífiení
v˘sledkÛ, ‰kolení a fiízení. Následovaly informace o komunitách, pro
které je v˘zva urãena, s dÛrazem na skuteãnost, Ïe není dÛleÏité, zda jde
o komunitu mûstskou, izolovanou, novû vzniklou ãi se jedná o malé
mûsto nebo o ãást vût‰ího mûsta, ale je nutné, aby byla v návrhu obsaÏe-
na mapa oblasti, které se projekt bude t˘kat.

Projekty budou muset mít pfiedev‰ím „viditelné“ v˘sledky a dopad na
evropské úrovni, kter˘ bude vycházet z jejich v˘zkumné a inovaãní exce-

lence (nikoli rozsahu). Navíc budou muset obsahovat tfii povinné ãásti –
1. poptávka (ekobudovy), 2. nabídka (podstatn˘ nárÛst OZE – obnovitel-
n˘ch zdrojÛ energie) a 3. integrace systému mezi prvními dvûma body.
Otázka polygenerace bude volitelná. 
K prvnímu bodu je tfieba dodat, Ïe do projektu nebude moci b˘t zahr-
nuta pouze jedna ekologická budova, ale napfi. cel˘ blok domÛ, ãást
mûsta apod. UpfiednostÀován bude holistick˘ pfiístup k návrhu a pfied-
nost dostanou renovované budovy (pfiestoÏe v˘stavba nov˘ch budov
nebude vylouãena). Podmínkou je, aby rekonstruované domy mûly
mnohem vy‰‰í energetickou úãinnost, neÏ jakou mají bûÏné evropské
budovy, tzn. mûly by mít alespoÀ takové parametry jako budovy novû
stavûné (podle norem platn˘ch v daném státû). Nové domy pak budou
muset dosáhnout o 30 % niÏ‰í spotfieby energie, neÏ jakou stanovuje
pfiíslu‰né národní nafiízení pro nové budovy. 

Co se t˘ká obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, pak pro kaÏdou budovu bude
muset b˘t vyplnûna tzv. BEST (Building Energy Specification Table).
U bodu tfii (integrace) je kladen dÛraz na koncepãní a fyzickou (tech-
nickou) integraci. Za dal‰í velmi dÛleÏitou aktivitu byl oznaãen moni-
toring (technick˘ a netechnick˘), kter˘ by mûl vést ke zlep‰ení a zv˘‰e-
ní mnoÏství spolehliv˘ch dat o energetick˘ch tocích, kter˘ch se v sou-
ãasnosti nedostává.

A. Kotronaros zmínil také otázky financování a podmínky, podle kte-
r˘ch budou finance rozdûlovány. V‰echny projekty obdrÏí fixní ãástku
za postaven˘ ãi renovovan˘ metr ãtvereãní a za nainstalovan˘ objem
OZE. V nové v˘zvû CONCERTO nebude uplatÀováno Ïádné zvlá‰tní
rozdûlování rozpoãtu, mnoÏství financí bude záviset na kvalitû návrhÛ
a EK odhaduje, Ïe bude podporovat pfiibliÏnû 10 komunit. Následova-
ly struãné informace o sloÏení konsorcia, ãast˘ch problémech, se kte-
r˘mi se EK pfii hodnocení projektÛ setkává (napfi. absence jedné
z povinn˘ch souãástí projektu, velká nevyváÏenost mezi nabídkou
a poptávkou, nulov˘ monitoring energetick˘ch tokÛ nebo málo ambi-
ciózní cíle), a o CONCERTO+.

Poslední pfiedná‰ka  Céline Vendreche Teniers (Financial Officer) byla
zamûfiena na pfiehled o financování projektÛ a aspekty spojené s uza-
vfiením grantové dohody. Informaãní den pak pokraãoval tematick˘mi
debatami s poskytovateli technologií, zástupci akademie, komunit
a ãleny CONCERTO t˘mu z EK.

MICHAELA VLKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

VLKOVA@TC.CZ
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Ambicí EU je dosáhnout  nejvy‰‰í konkurenceschopnosti v globální
znalostní spoleãnosti. Zatím v‰ak spí‰e vzrÛstá  závislost  Evropy na
dovozu energií, a proto v˘zkum v oblasti energie má strategick˘
v˘znam. V tomto pfiíspûvku chceme speciálnû ukázat, jak  ãesk˘ prÛ-
mysl reagoval na v˘zvy ‰esté tematické priority (6. TP)  „Trvale udrÏitel-
n˘ rozvoj, globální zmûny a ekosystémy“ 6. RP, jejímÏ prostfiednictvím
se EU téÏ pokou‰ela  dobrat strategick˘ch znalostí. 

Uvedená tematická priorita sestávala  ze tfií hlavních v˘zkumn˘ch
oblastí: globálních zmûn klimatu,  dopravy a energie. Na projektech
6. TP zahájilo práci celkem 8997 t˘mÛ z EU-27 a poÏadovaly od EK
celkovou podporu ve v˘‰i 2 075 mil. €. Mezi nimi jsou 163 t˘my  z âR,
které poÏádaly o podporu ve v˘‰i pfiibliÏnû 16,69 mil. €. To znamená,
Ïe âR celkovû kontrahuje asi 1,8 % prostfiedkÛ,  jimiÏ EK  podpofií
úãast v‰ech ãlensk˘ch státÛ EU,  coÏ je více, neÏ kolik proporãnû odpo-
vídá pfiíspûvku âR do rozpoãtu EU, a tedy i více, neÏ je alikvotní pfiís-
pûvek  âR k rozpoãtu 6. RP. V této tematické prioritû vyhlásila Evrop-
ská komise celkem 25  v˘zev  na pfiedkládání projektÛ. V˘zvy byly
ov‰em rÛznû tematicky zamûfieny, a proto porovnáváme „tematické
portfolio“ ãeské úãasti s portfoliem celé EU-27. 

Sloupcov˘ graf 1 ukazuje distribuce ãtyfi charakteristik úãasti v 6. TP:
u kaÏdé v˘zvy první sloupce znázorÀují  procento poãtÛ úãastí  t˘mÛ
EU, druhé sloupce procento z celkovû poÏadovaného pfiíspûvku t˘my
EU-27, tfietí sloupce procento úãastí t˘mÛ âR a koneãnû ãtvrté sloupce
znázorÀují procento celkového pfiíspûvku poÏadovaného t˘my âR.
V˘zvy jsou v grafu fiazeny podle  distribuce finanãního pfiíspûvku  poÏa-
dovaného v‰emi t˘my EU-27. Je tedy vidût, Ïe t˘my EU-27 poÏadují
nejvíce na v˘zvu Energy – 1 vydanou v r. 2002: sem  pfiipadlo pfiibliÏ-
nû  9,5 % v‰ech prostfiedkÛ na 6. TP. KaÏdá z dal‰ích  11 v˘zev ãerpa-
la z rozpoãtu 6. TP 6 aÏ 8  % prostfiedkÛ. Na kaÏdou z ostatních  v˘zev
(poãínaje 2002-Hydrogen-1) pfiipadlo uÏ ménû neÏ 1 % celkové pod-
pory pro EU-27. 

I kdyÏ v˘zva 2002-Energy-1  pokr˘vala velmi ‰iroké spektrum nov˘ch
technologií od palivov˘ch ãlánkÛ pfies nosiãe vodíku, obnovitelné
zdroje, zachycování a jímání CO2 aÏ po vyuÏití biomasy, je vidût, Ïe
byla jen na okraji zájmÛ ãesk˘ch t˘mÛ,  neboÈ na na‰i úãast v ní pfii-
padlo asi 4 %  pfiíspûvku,  kter˘ jsme poÏadovali na fie‰ení projektÛ
6. TP. Druhá velká v˘zva na projekty z oblasti energie byla vydána
v r. 2004,  viz 2004-Energy-3. V ní získaly t˘my EU-27 pfiibliÏnû  8,5 %
svého celkového pfiíspûvku pro úãast v 6. TP. Celkovû t˘my EU-27 zís-
kaly v tûchto dvou v˘zvách podporu pfiesahující 370 mil. € (tj. témûfi
10 mld. Kã). âeské t˘my v‰ak v tûchto dvou v˘zvách poÏadovaly jen
1,58 mil. €,  tedy ménû neÏ 0,5 %  poÏadavku EU-27. V 6. TP byly
je‰tû v˘zvy ENERGY-2 a Energy-4, kter˘ch se ãeské t˘my sice zúãastni-
ly, av‰ak tyto  nebyly zamûfieny na v˘zkum, n˘brÏ na podpÛrné akce,
ãemuÏ ov‰em  odpovídaly i jejich malé rozpoãty. 

Vût‰í zájem  projevily ãeské t˘my o úãast v projektech v˘zev 2003-
Tren-2, 2004-Tren-3 a 2002-Tren-1. Tyto v˘zvy,  které vypisovalo gene-
rální fieditelství pro  dopravu a energii (DG TREN),  byly zamûfieny spí‰e
na v˘voj a na uÏití  nov˘ch technologií neÏ na jejich vlastní v˘zkum.
·lo v nich napfi. o rozsáhlou  integraci obnoviteln˘ch zdrojÛ energie do
energetick˘ch systémÛ, o nízkoenergetické domy, alternativní  motoro-
vá paliva a zejména  úsporná vozidla mûstské dopravy a formování pfií-
slu‰n˘ch  úsporn˘ch politik, cenovû v˘hodné dodávky obnoviteln˘ch
energií, architekturu elektroenergetick˘ch sítí atd. Zde získaly t˘my âR
celkovou podporu ve v˘‰i 3,81 mil. €.

Graf 1 jednoznaãnû ukazuje,  Ïe tûÏi‰tû ãeské úãasti je v projektech
zamûfien˘ch na globální zmûny klimatu. Ve ãtyfiech v˘zvách (v jejich
názvu je „GLOBAL“) získaly ãeské t˘my 6,72 mil. €. V projektech
zamûfien˘ch na  v˘zkum nov˘ch technologií v oblasti energie mûl
v˘znamné zastoupení evropsk˘ prÛmysl. Hodnocení úãasti prÛmyslu
má vût‰í vypovídací sílu, pokud ho zaloÏíme na „investicích do projek-
tÛ“ (tedy na rozpoãtech prÛmyslov˘ch partnerÛ) neÏ na  poÏadovan˘ch
pfiíspûvcích, ãi dokonce pouze na  poãtu úãastí prÛmyslov˘ch t˘mÛ. Lze

Specifická reakce českého průmyslu na výzvy 
šesté tematické priority 6. RP
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Graf 1 - Úãastnické a finanãní portfolio EU-27 a âR ve v˘zvách 6. tematické priority 6. RP
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ukázat,  Ïe souhrnn˘  rozpoãet projektÛ spadajících  do ãtyfi uveden˘ch
v˘zev ENERGY financují ze 30 % prÛmyslové t˘my z EU-27. Porovne-
jme proto je‰tû,  jak˘ podíl z celkov˘ch investic prÛmyslu EU-27 pfiedsta-
vují investice ãesk˘ch prÛmyslov˘ch partnerÛ. 

Sloupcov˘ graf 2 ukazuje jednak  jak˘ podíl v projektech jednotliv˘ch
v˘zev  pfiedstavují ãeské prÛmyslové t˘my ze v‰ech prÛmyslov˘ch
t˘mÛ EU-27 (‰rafované sloupce),  jednak  jakou ãást souhrnn˘ch inves-

tic prÛmyslu EU-27 pfiedstavují
investice ãesk˘ch prÛmyslov˘ch part-
nerÛ. V˘znamná je pouze úãast
v projektech v˘zvy TREN-2,  zde v‰ak
je pfiimûfienûj‰í hovofiit o úãasti tfiech
prÛmyslov˘ch partnerÛ neÏ o „úãasti
prÛmyslu“. Z grafu je zfiejmé,  Ïe nej-
vy‰‰í podíl jak úãasti, tak  v investi-
cích (rozpoãtech) mají ãeské prÛmy-
slové t˘my v projektech zamûfien˘ch
na globální zmûny klimatu a v pro-
blematiku dopravy,  kdeÏto  ve
v˘zvách zamûfien˘ch na v˘zkum
v oblasti energie ãesk˘ prÛmysl inve-
stuje na  úrovni mal˘ch promile
z ãástek  investovan˘ch prÛmyslem
EU-27. 

Naznaãuje to, Ïe v˘zkum  moder-
ních technologií  v oblasti energie
zÛstal stranou zájmu ãeského prÛ-
myslu,  kter˘ se tentokráte spí‰e
zapojil do evropsk˘ch projektÛ
zamûfien˘ch na globální zmûny kli-
matu. Lze jen doufat,  Ïe nejde o

pfiedzvûst toho, Ïe v budoucnu budeme dováÏet nejen energie,  n˘brÏ
i licence na vyuÏití moderních technologií sniÏující  na‰i závislost na
energii dovezené.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ
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Graf 2 - Podíly úãastí a rozpoãtÛ ãesk˘ch prÛmyslov˘ch t˘mÛ na úãastech a celkovém souhrnu   rozpo-
ãtÛ v‰ech prÛmyslov˘ch t˘mÛ z EU-27 v jednotliv˘ch v˘zvách 6. TP

Správa duševního vlastnictví 
na univerzitách a ve výzkumných organizacích

Dne 10. dubna 2008 pfiijala Evropská komise doporuãení t˘kající se
správy du‰evního vlastnictví na univerzitách a v jin˘ch vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch organizacích. Toto doporuãení, které je adresováno v‰em
ãlensk˘m státÛm, by mûlo pomoci vytvofiit zásady managementu
du‰evního vlastnictví a aktivit zamûfien˘ch na pfienos znalostí a podpo-
fiit ‰ir‰í vyuÏití v˘sledkÛ vefiejnû financovaného v˘zkumu.

Komisafi pro vûdu a v˘zkum Janez Potoãnik uvedl, Ïe se EU potfiebuje
zlep‰it v pfievádûní v˘sledkÛ v˘zkumu do komerãnû ãi sociálnû úspû‰n˘ch
inovací. Je známo, Ïe zatímco v˘zkumné v˘stupy v podobû vûdeck˘ch
publikací jsou porovnatelné s USA, evropské univerzity a v˘zkumné orga-
nizace produkují v˘znamnû ménû inovací, patentÛ, uzavírají ménû
licenãních dohod a dávají vzniknout men‰ímu mnoÏství spin-off firem neÏ
jejich americké protûj‰ky. EK je pfiesvûdãena, Ïe aktivní zapojení v˘zkum-
n˘ch institucí v oblasti managementu du‰evního vlastnictví nebude v kon-
fliktu s jejich vzdûlávacími a v˘zkumn˘mi cíli, ale je základem pro vytvá-
fiení socio-ekonomick˘ch v˘hod a mÛÏe se navíc stát pfiitaÏliv˘m prvkem
pro studenty, vûdce i pro dal‰í podporu v˘zkumu, zejména z privátní sféry.

V poslední dobû pfiijaly ãlenské státy nûkolik iniciativ smûfiujících ke
zlep‰ení pfienosu znalostí mezi v˘zkumn˘mi organizacemi a soukro-

m˘m sektorem, ale ty vycházely pfiedev‰ím z národní perspektivy.
Nefie‰ily rozpory mezi jednotliv˘mi národními systémy, a bránily tedy
mezinárodnímu transferu znalostí. 

Doporuãení EK obsahuje fiadu klíãov˘ch zásad, které mají ãlenské státy
sledovat, pokud stanovují ãi adaptují národní pravidla t˘kající se pfie-
nosu znalostí. Pfiílohou doporuãení je rovnûÏ „Code of Practice“ pro
univerzity a jiné vefiejné v˘zkumné organizace, kter˘ nabízí konkrét-
nûj‰í zásady pro stanovení institucionálních pravidel (1. pro zacházení
s interním du‰evním vlastnictvím, 2. pro transfer znalostí, 3. pro
v˘zkum zaloÏen˘ na spolupráci a smluvní v˘zkum). EK a ãlenské státy
budou sledovat zavádûní tohoto doporuãení do praxe a jeho v˘sledky.
ZároveÀ budou podporovat v˘mûnu osvûdãen˘ch postupÛ v oblasti
transferu znalostí.

Plné znûní doporuãení je dostupné na http://ec.europa.eu/invest-
in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

JANA âEJKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
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Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC)  v roce 2008
(Joint Research Centre of the European Commission, JRC,
http://www.jrc.ec.europa.eu )

JRC je institucí s více neÏ padesátiletou bohatou historií. Pfiím˘m pfied-
chÛdcem JRC bylo Spoleãné stfiedisko jaderného v˘zkumu (Joint Nuc-
lear Research Centre) zaloÏené jiÏ na základû ¤ímsk˘ch smluv (pode-
psan˘ch v r. 1957 zástupci ãlensk˘ch zemí tehdej‰ího Evropského spo-
leãenství uhlí a oceli), konkrétnû ãl. 8 smlouvy o zaloÏení Evropského
spoleãenství pro atomovou energii (Euratom). Organizace, pÛvodnû
urãená v˘luãnû pro spolupráci v jaderném v˘zkumu, pro‰la v kontextu
evropského integraãního v˘voje fiadou zmûn, a v souãasné dobû je
v˘znamnou institucí poskytující v ‰irokém spektru oborÛ vûdeckotech-
nickou podporu pro tvorbu evropsk˘ch politik, a to v pfieváÏné mífie
v reÏimu „customer-driven“, tj. na základû rezortní poptávky na evrop-
ské (ale i národní) úrovni. Obecnû fieãeno, JRC má aktivní úlohu pfii
vytváfiení bezpeãnûj‰í, ãist‰í, zdravûj‰í a konkurenceschopnûj‰í Evropy.
Historii v˘voje JRC byla vûnována rozsáhlá monotematická pfiíloha
Akademického bulletinu ã. 9/2001.

Základní údaje

Od r. 1996 je JRC souãástí Evropské komise na úrovni samostatného
generálního fieditelství (Directorate General, DG). DG JRC patfií ve
struktufie Evropské komise do skupiny 18 fieditelství odpovûdn˘ch za
politiky EU (soufiadnû s DG Research, DG Environment a dal‰ími).
Potoãnika. Útvar generálního fieditele JRC, programové fieditelství (Pro-
grammes and Stakeholders Relations), které koordinuje v˘zkumné akti-
vity JRC, administrativní a finanãní útvar (Resource Management)
i sekretariát Správní rady JRC (Board of Governors) sídlí v Bruselu
u Evropské komise. Men‰í fiídící útvar s jistou autonomií zaji‰Èuje pro-
voz tfií ústavÛ v areálu Ispra v Itálii. Správní rada JRC, kterou tvofií
zástupci ãlensk˘ch, kandidátsk˘ch a pfiidruÏen˘ch zemí EU (v souãas-
né dobû tudíÏ sestává z 27 fiádn˘ch ãlenÛ a 8 „úãastníkÛ“), má v˘znam-
nou poradní úlohu v otázkách strategie, pracovního programu, rozpo-
ãtu a obsazování pozic vy‰‰ího managementu JRC.

JRC v souãasné dobû zamûstnává více neÏ 2700 odborníkÛ z rÛz-
n˘ch evropsk˘ch zemí, z toho pfiibliÏnû 1700 kmenov˘ch a zhruba
1000 hostujících. Roãní rozpoãet JRC je asi 370 mil. € (údaj za
r. 2007); z toho pfiibliÏnû 325 mil. € ãiní institucionální dotace
z prostfiedkÛ 7. rámcov˘ch programÛ (tzv. „direct action“, vût‰í ãást ze
7. RP EU, a malá ãást ze 7. RP EURATOM) a asi 45 mil. € pochází ze
zdrojÛ získan˘ch na kompetitivním základû. 

Oficiálnû vymezen˘m posláním JRC je poskytovat fiízenou (resp. uÏiva-
telsky motivovanou, kde uÏivateli se rozumí pfiedev‰ím partnerské gene-
rální direktoráty Evropské komise, ale i dal‰í evropské a národní instituce
a prÛmysl) vûdeckou a technickou podporu pro koncipování, rozvoj,
implementaci a sledování politik Evropské unie i pro dohled nad jejich
naplÀováním. Coby servisní pracovi‰tû Evropské komise funguje JRC sou-
ãasnû jako referenãní vûdecké a technické centrum pro EU. Vzhledem
k tûsnému napojení na proces vytváfiení politik EU slouÏí JRC spoleãn˘m
zájmÛm ãlensk˘ch státÛ EU pfii zachování své plné nezávislosti na parti-
kulárních zájmech (aÈ jiÏ soukrom˘ch, nebo národních). 

âinnost JRC tak má tfii sloÏky cílení: institucionální v˘zkum pro podpo-
ru politického rozhodování komise, pfiímou podporu pro jednotlivé
generální direktoráty Evropské komise a kompetitivní aktivity ve strate-

gick˘ch vztazích s vûdeck˘mi a podnikatelsk˘mi komunitami jednotli-
v˘ch zemí. Rozhodující je pfiitom soustfiedûní se na “pfiidanou evrop-
skou hodnotu”, a nikoli pfiímé soupefiení s národními institucemi ãlen-
sk˘ch zemí EU. Obsahovû se v˘zkumná ãinnost JRC fiídí pracovním
programem, jehoÏ detaily jsou vypracovány v souãinnosti s dal‰ími
generálními fieditelstvími Evropské komise, odpovûdn˘mi za jednotlivé
politiky EU, prostfiednictvím konzultaãní „High-Level Users‘ Group“.
K programu se vyjadfiuje Správní rada JRC a ve formû specifick˘ch pro-
gramÛ RP EU a RP EURATOM ho schvalují Evropsk˘ parlament a Rada
EU. Vícelet˘ pracovní program JRC je vypracován vÏdy ve vazbû na
rámcové programy pro pfiíslu‰né období financování, nyní tedy na
období 2007 - 2013 v ãásti 7. RP EU a na období 2007 - 2011 v ãásti
7. RP EURATOM. Je pfiitom dostateãnû flexibilní, aby ho bylo moÏné
pfiizpÛsobit aktuálním potfiebám pfii tvorbû politik. Na jejich základû je
pak s pfiihlédnutím k dosaÏenému poznání zpracován podrobnûj‰í
aktuální program JRC pro kaÏd˘ kalendáfiní rok.

Priority JRC v 7. RP

V rámci pracovního programu jsou pilífii aktivit JRC, zamûfien˘ch obec-
nû na zlep‰ování kvality Ïivota a bezpeãnosti obãanÛ EU následující
témata:
- Prosperita ve spoleãnosti s intenzivními nároky na znalosti znamená

rÛst, zamûstnanost, vûdomosti a konkurenceschopnost. JRC se v této
oblasti soustfiedí zejména na regulatorní legislativní kontext, v˘voj
norem pro mûfiení a na harmonizaci dat a na podporu klíãov˘ch poli-
tick˘ch oblastí, jak˘mi jsou energetika, doprava, informatika, chemie
a biotechnologie. Pfiímá podpora pfii formulování politik je poskytová-
na v oblastech ekonomiky, trhu a fiskální politiky. 

- Dlouhodobou pracovní prioritou JRC je trvale udrÏitelné fiízení zdro-
jÛ, a to zejména v oblastech zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí. DÛle-
Ïit˘m pfiedmûtem zkoumání jsou zmûny klimatu a jako nov˘ objekt
zájmu nyní vyvstává komplexní téma „Ïivotní prostfiedí a zdraví“. 

- V EU vzrÛstá v˘znam bezpeãnosti a svobody obãanÛ. JRC se v tomto
smûru soustfiedí na poskytování technické podpory v problematice
vnitfiní bezpeãnosti, kde dochází k rozvoji vzájemn˘ch interakcí mezi
Evropskou komisí a ãlensk˘mi státy EU. Aktivity JRC pokraãují v jiÏ
dobfie zaveden˘ch oblastech politik, kde se ale objevují mnohé nové
v˘zvy jako jsou napfi. bezpeãnost potravin a krmiv i problematika
rychl˘ch reakcí na katastrofy. 

Evropa jako svûtov˘ partner vyuÏívá podpory JRC v ãetn˘ch smûrech
vnûj‰ích politik EU (napfi. prevence a odhalování podvodného jednání
v mezinárodním obchodu; akce EU relevantní pro stabilitu, ne‰ífiení
zbraní hromadného niãení a spoleãnou zahraniãní a bezpeãnostní poli-
tiku; spolupráce s rozvojov˘mi zemûmi a humanitární pomoc; zahra-
niãní politika vzhledem k zemím sousedícím s EU atd.). Tento globální
rozmûr má rozhodující v˘znam pro budoucí politiky EU, protoÏe se
dot˘ká otázek bezpeãnosti a rozvojové spolupráce.

Role JRC v programu EURATOM spoãívá v rozvoji a shromaÏìování znalos-
tí, poskytování dÛleÏit˘ch vûdeck˘ch/technick˘ch dat a v podpofie bezpeã-
nosti, spolehlivosti, trvalé udrÏitelnosti, kontroly a fiízení instalovan˘ch zafií-
zení jaderné energetiky, vãetnû vyhodnocování bezpeãnostních aspektÛ
souvisejících s inovativními ãi budoucími systémy jaderné energetiky. 
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Výzkumné ústavy JRC

Vlastní v˘zkumnou základnu JRC tvofií v souãasné dobû 7 specializo-
van˘ch v˘zkumn˘ch ústavÛ, rozmístûn˘ch v pûti lokalitách (v Belgii,
Nûmecku, Itálii, Nizozemsku a ·panûlsku): 

Ústav pro referenãní materiály a mûfiení, Geel (Belgie) 
(The Institute for Reference Materials and Measurements - IRMM,
http://irmm.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 39,9 mil. €,
320 zamûstnancÛ.)

Posláním IRMM je podporovat spoleãn˘ a spolehliv˘ evropsk˘ systém
mûfiení pro podporu politik EU. Primárním cílem IRMM je budování
dÛvûry ve srovnatelnost mûfiení prostfiednictvím v˘voje a ‰ífiení meziná-
rodnû uznan˘ch nástrojÛ pro posouzení kvality, zahrnujících validova-
né metody, referenãní materiály, referenãní mûfiení, mezilaboratorní
porovnávání a ‰kolení. 

Ústav pro transuranové prvky, Karlsruhe (SRN)
(The Institute for Transuranium Elements - ITU, 
http://itu.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 39,1 mil. €,
300 zamûstnancÛ.)

Úkolem ITU je poskytovat vûdecko-technické podklady pro ochranu
obãanÛ pfied riziky, která jsou spojena se zacházením a skladováním
vysoce radioaktivních materiálÛ. ITU slouÏí jako referenãní centrum
pro základní v˘zkum aktinidÛ, pfiispívá k v˘voji úãinného bezpeã-
nostního a ochranného systému pro cyklus jaderného paliva a zab˘-
vá se rovnûÏ technologick˘mi a medicínsk˘mi aplikacemi transura-
nov˘ch prvkÛ. 

Ústav pro ochranu a bezpeãnost obãana, Ispra (Itálie)
(The Institute for the Protection and Security of the Citizen - IPSC,
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 37,2 mil. €,
420 zamûstnancÛ.)

IPSC provádí v˘zkum na podporu politik EU smûfiujících k zaji‰tû-
ní globální bezpeãnosti, k pfiedcházení nehodám a ochranû obãa-
nÛ pfied jejich následky, pfied cílen˘mi útoky, podvodn˘m a nezá-
konn˘m jednáním. Cílem práce je v˘voj metod pro vyhodnocová-
ní rizika v komplexních systémech a vyuÏívaní informaãních,
komunikaãních a inÏen˘rsk˘ch technologií pro zvy‰ování jejich
spolehlivosti, bezpeãnosti a ochrany. IPSC ve znaãné mífie vyuÏívá
metod anal˘zy satelitních zobrazení, vytûÏování dat i jadern˘ch
a sensorv˘ch technologií. 

Ústav pro Ïivotní prostfiedí a udrÏiteln˘ rozvoj, Ispra (Itálie)
(The Institute for Environment and Sustainability - IES,
http://ies.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 41,1 mil. €,
430 zamûstnancÛ.)

Posláním IES je v˘zkum pro podporu politik EU v oblastech ochrany
Ïivotního prostfiedí a trvale udrÏitelného rozvoje. Zab˘vá se sledová-
ním úrovní koncentrace a transportu zneãi‰Èujících látek ve vzduchu,
vodû a pÛdû a vyhodnocováním úãinkÛ tûchto látek na Ïivotní prostfie-
dí i individua. Dal‰ími oblastmi v˘zkumu jsou trvale udrÏitelné vyuÏí-
vání pfiírodních zdrojÛ, doprava a kvalita vzduchu, zemûdûlství a roz-
voj venkova, klimatické zmûny a environmentální rizika. IES spravuje
monitorovací a informaãní systémy GMES a INSPIRE. 

Ústav pro zdraví a ochranu spotfiebitele, Ispra (Itálie)
(The Institute for Health and Consumer Protection - IHCP,

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 30,2 mil. €,
300 zamûstnancÛ.)

Posláním IHCP je chránit zájmy a zdraví spotfiebitele v rámci legislati-
vy EU t˘kající se chemikálií, potravin a spotfiebních produktÛ poskyto-
váním pfiíslu‰né vûdecko-technické podpory vãetnû oceÀování rizik
a anal˘z stopování pÛvodu. Hlavními oblastmi zájmu a v˘zkumu jsou
(a) chemikálie, legislativa REACH a biocidy, (b) alternativní methody
testování (oproti testování na zvífiatech), (c) spotfiební produkty a potra-
viny, (d) GMO v potravinách a krmivech a (e) zdravotní  aspekty t˘ka-
jící se nanotechnologií, zneãi‰tûní ovzdu‰í v budovách a oceÀování
rizik spojen˘ch s technologiemi v˘rob spotfiebních produktÛ. IHCP roz-
hodující mírou (pfiípravou podkladÛ, metodik a ‰kolením pracovníkÛ)
pfiispûl k ustavení Evropské chemické agentury. 

Ústav pro energii, Petten (Nizozemsko)
(The Institute for Energy - IE, http://ie.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 roz-
poãet ve v˘‰i 29,2 mil. €, 230 zamûstnancÛ.)

IE poskytuje vûdecko-technickou podporu pro koncipování, v˘voj,
implementaci a monitorování politik EU t˘kajících se energie, se zvlá‰t-
ním dÛrazem na trvale udrÏitelnou a bezpeãnou v˘robu energie a na
zabezpeãení jejích dodávek. V˘zkum IE je cílen na bezpeãnost jader-
n˘ch zafiízení (se zvlá‰tním zfietelem na teritorium nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU), bezpeãnost inovativních systémÛ jaderné energetiky, úãinné
a ãisté spalování odpadÛ, vyuÏití odpadÛ a biomasy pro v˘robu ener-
gie, procesy ãisté konverze energie a na alternativní paliva vãetnû
metod pro porovnávání, harmonizaci a validaci postupÛ oceÀování
bezpeãnosti a úãinnosti palivov˘ch ãlánkÛ a technologií pro skladová-
ní a pfiepravu vodíku.

Ústav pro perspektivní technologické studie, Sevilla (·panûlsko)
(The Institute for Prospective Technological Studies - IPTS,
http://ipts.jrc.ec.europa.eu; v roce 2007 rozpoãet ve v˘‰i 14,6mil. €,
170 zamûstnancÛ.)

V˘sledky svého v˘zkumu IPTS poskytuje podporu procesu tvorby poli-
tik EU v problémov˘ch okruzích, které obsahují socio-economick˘
a zároveÀ vûdeck˘ ãi technick˘ rozmûr. Nûkteré projekty IPTS jsou
zamûfieny na podporu implementaãní ãi monitorovací fáze politického
cyklu. Vedle pfiím˘ch anal˘z scénáfiÛ a dopadÛ politik se IPTS zab˘vá
anal˘zami socio-ekonomick˘ch implikací zavádûní nov˘ch technologií
a pfiispívá k fiízené v˘mûnû informací a budování konsensu v otázkách
komplexních technicko-ekonomick˘ch problemÛ. Pokr˘vá pfiitom
oblasti politiky v˘zkumu a technicko-ekonomického foresightu, trvale
udrÏitelného rozvoje, nov˘ch ãist˘ch technologií, energetiky, dopravy,
zemûdûlství, biotechnologií a informaãní spoleãnosti. IPTS organizuje
a koordinuje mezinárodní sítû v˘zkumn˘ch institucí i jednotliv˘ch
odborníkÛ a intenzívnû vyuÏívá mezinárodní expertní sbory. 

Perspektivy JRC

JRC je bezpochyby unikátní institucí, a proto také nikdy neustanou
diskuse o jeho optimálním poslání a zamûfiení ãinnosti. Jde pfiitom
o hledání vhodného kompromisu mezi rolí JRC coby poskytovatele
sluÏeb Evropské komisi, orientací na dosaÏení ãi udrÏení statutu
‰piãkového vûdeckého pracovi‰tû (referenãního pro EU) ãi vût‰ím
pfiíklonem ke spolupráci s prÛmyslem (pfiiãemÏ existují trvalé tlaky
na úspory v rozpoãtu JRC). Pokud jde o „pfiidanou hodnotu“, nabízí
JRC zejména:
• kaÏdodenní vûdecko-technickou podporu pfii pfiípravû, zavádûní a sledo-
vání regulí EU,
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Partnerské dny priority Zdraví a biotechnologie 7. RP
SMEs go Health je tfiílet˘ projekt spolufinancovan˘ Evropskou komisí.
Je zaloÏen na spolupráci národních kontaktních pracovníkÛ ze 30 státÛ
(nejen ãlensk˘ch zemí EU) a nabízí mal˘m a stfiedním podnikÛm (SME
- MSP), univerzitám a v˘zkumn˘m organizacím: individuální pomoc
a konzultace, informace, ‰kolení a instruktáÏe k 7. RP, pomoc pfii hle-
dání vhodn˘ch partnerÛ pro evropské projekty zaloÏené na mezinárod-
ní spolupráci v oblasti zdraví. Jednou z ãinností v projektu SMEs go
Health je organizování partnersk˘ch dnÛ pro prioritu Zdraví a biotech-
nologie v 7. RP. Tyto dny se budou konat v ãervnu 2008 krátce po sobû
v Polsku a Velké Británii.

Místa a data konání partnersk˘ch dnÛ: 
Krakov  - 17. 6. 2008, Jagiellonian University, Collegium Medium, Sw.
Anny 12 St., 31 – 008 Krakow, Polsko (http://www.cm-
uj.krakow.pl/index.php?w=a).
Kontaktní informace: Ewa Szkiladz, ewa.skiladz@kpk.gov.pl, 
tel.: + 48 22 828 74 83 ext. 251
Lond˘n - 20. 6. 2008, King´s Building; King´s College London, Strand,
London WC2R 2LS, England, Velká Británie (http://www.kcl.ac.uk/),
(http://www.kcl.ac.uk/about/campuses/strand.html)

Kontaktní informace: Blairc Horton, chorton@betatechnology.co.uk,
tel.: + 44 (0) 1302 322633

Cílem partnersk˘ch dnÛ je umoÏnit pracovní setkání a poskytnout moÏ-
nost navázání kontaktÛ mezi v˘zkumn˘mi institucemi a podniky, firma-
mi a spoleãnostmi pÛsobícími v prioritû Zdraví. V pfiedem pfiipraven˘ch
bilaterálních setkáních budou mít úãastníci pfiíleÏitost projednat moÏ-
nosti budoucí spolupráce. Základem pro tato setkání bude on-line kata-
log, kde kaÏd˘ úãastník pfiedloÏí svÛj pracovní, pfiíp. v˘zkumn˘ profil
a specifikuje oblast sv˘ch zájmÛ pro spolupráci. Partnerské dny tak
umoÏní podporu vzniku spolupráce v evropsk˘ch projektech 7. RP
v oblasti Zdraví.

Více informací o projektu je moÏné získat na
www.smesgohealth.org.

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

• flexibilitu v reagování na mûnící se potfieby spojené s v˘vojem poli-
tik EU v prÛbûhu sedmiletého období trvání 7. RP EU (2007 – 2013), 
• soustfiedûní se na otázky, které jsou dÛleÏité z hlediska socio-ekono-
mick˘ch zájmÛ a jeÏ mají zjevnou dimenzi EU a zároveÀ silnou
v˘zkumnou a v˘vojovou komponentu, 
• poskytování kvalitních expertiz a podpory dal‰ím servisním sloÏkám
Evropské komise pokud vyvstanou nové problémové záleÏitosti v krizo-
v˘ch situacích,
• posílení schopností a odborn˘ch zpÛsobilostí a v˘voj zafiízení pro
nové oblasti bádání relevantní pro budoucí politiky EU, 
• zv˘‰enou dÛvûru a spoléhání na sítû a partnerství s dal‰ími instituce-
mi a skupinami odborníkÛ sledujícími podobné cíle a zájmy; JRC rov-
nûÏ upevÀuje svou roli jako technick˘ koordinátor sítí odborníkÛ vytvá-
fien˘ch v ostatních generálních fieditelstvích Evropské komise. 

JRC se opírá o spolupráci v rámci sítû více neÏ 1000 vefiejn˘ch a sou-
krom˘ch organizací, zahrnujících v˘zkumná stfiediska, univerzity,
zákonodárné a regulatorní orgány, místní úfiady, asociace a prÛmysl. Je
tak velmi v˘znamn˘m aktérem v procesu dotváfiení Evropského
v˘zkumného prostoru. V souãasné dobû se JRC pokou‰í integrovat své
kompetence v socio-ekonomické oblasti do v‰ech sv˘ch aktivit,
a poskytovat tak sv˘m „zákazníkÛm“ holistick˘ servis. ZároveÀ se snaÏí
pfiedvídat a identifikovat oblasti, které potenciálnû budou vyÏadovat
zásahy na úrovni politické sféry. Vstupuje pfiitom na nová pole v˘zku-
mu, jako jsou oceÀování zdravotních a bezpeãnostních rizik nanotech-
nologií, koexistence geneticky modifikovan˘ch organizmÛ apod.
V˘razn˘m trendem v blízké budoucnosti bude dal‰í navazování a zesi-
lování existující spolupráce JRC s organizacemi, které se podílejí na
tvorbû a formulování politik v ãlensk˘ch zemích EU.

JRC a Česká republika

Podpora procesu roz‰ifiování EU a integrace nov˘ch ãlensk˘ch zemí
byla a zÛstává pro JRC jednou z priorit. Souãástí pracovního programu
JRC je kaÏdoroãnû dokument shrnující aktivity JRC (workshopy, semi-
náfie, ‰kolení, nabídku projektÛ, volná pracovní místa apod.) zamûfiené
na pomoc a podporu zemím v rÛzn˘ch pfiístupov˘ch stadiích k EU.

Podrobné informace v tomto smûru, aktuální nabídky a uÏiteãné kon-
takty lze nalézt na webové adrese
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720.

V rámci „JRC Enlargement & Integration Action“ mûla i âeská republi-
ka fiadu pfiíleÏitostí a lze konstatovat, Ïe jich dosud dokázala dobfie vyu-
Ïít. Mezi nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi (EU-12) se âR jiÏ od poãátku své
úãasti v rámcov˘ch programech trvale umisÈovala na pfiedních místech
jak v úãasti institucí na projektech rámcov˘ch programÛ v konsorciích
s ústavy JRC, tak i v poãtu pracovníkÛ hostujících na ústavech JRC. Ve
spolupráci s pfiíslu‰n˘mi úfiady âR pfiispûlo JRC v˘znamnû k relativnû
rychlému pfiijetí „acquis communautaire“ âeskou republikou v jejím
pfiístupovém období. Mj. se v rámci projektÛ Tematické sítû pro Tech-
nology Foresight ustavené pfii IPTS dostalo Technologickému centru AV
âR metodické pomoci, která velmi usnadnila zavedení a vyuÏití
moderních metodik pro pfiípravu strategií a politik v oblasti v˘zkumu,
v˘voje a inovací v âR. Pfiíklady projektÛ spolupráce JRC s ãesk˘mi
organizacemi jsou uvedeny na informaãním letáku
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_country_leaflet_cz_cs.pdf .

Vedle akcí pofiádan˘ch na vlastní pÛdû jiÏ JRC (spolu)organizovalo
v âR fiadu specializovan˘ch semináfiÛ, workshopÛ, informaãních dnÛ
i setkání typu „kulat˘ stÛl“. Dvû dal‰í v˘znamné akce probûhnou kon-
cem ãervna 2008: dne 26. 6. 2008 se v Praze uskuteãní 85. zasedání
Správní rady JRC a 27. 6. 2008 dopoledne se pfiedstavitelé ãeské vûdec-
ké obce a zástupci rozhodovací sféry budou moci setkat s vedoucími
pracovníky JRC na akci „Open Day JRC – Czech Republic“. Setkání
spolupofiádají Akademie vûd âR, M·MT a Technologické centrum Aka-
demie vûd âR v budovû AV âR, Národní 3, Praha 1. 
(Kontaktní osobou pro JRC je Ing. Naìa Koníãková, Technologické
centrum AV âR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, tel.: 234 006 109,
e-mail: konickova@tc.cz.)

KAREL AIM,
ZÁSTUPCE âR VE SPRÁVNÍ RADù JRC, 

KAIM@ICPF.CAS.CZ 
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Úspěšnost žadatelů ve specifickém programu LIDÉ
V˘znamnou souãástí 7. RP EU je specifick˘ program LIDÉ, kter˘ je
známûj‰í pod názvem Akce Marie Curie. Uchazeãi o stáÏe programu
Marie Curie se ãasto ptají, jakou nadûji na úspûch má jejich Ïádost.
Souãástí odpovûdi na tuto otázku mÛÏe b˘t informace o úspû‰nosti
návrhÛ pfiedloÏen˘ch v minul˘ch letech. Poãty pfiedloÏen˘ch a úspû‰-
n˘ch návrhÛ projektÛ v jednotliv˘ch typech akcí Marie Curie v prv-
ním roce 7. RP EU (2007) jsou uvedeny v tabulce 1, pfiiãemÏ vysvût-
lení pouÏit˘ch zkratek je uvedeno pod tabulkou.

Je zajímavé porovnat úspû‰nost ÏadatelÛ v prvním roce 7. RP EU
s úspû‰ností ÏadatelÛ v jednotliv˘ch letech 6. RP EU (2003 – 2006).

K tomuto úãelu jsou nejvhodnûj‰í evropské stáÏe (IEF), stáÏe ve tfie-
tích zemích (IOF) a stáÏe pro pracovníky ze tfietích zemí (IIF), proto-
Ïe se v identické podobû vyskytují v obou rámcov˘ch programech
EU. Tyto tfii typy stáÏí - nûkdy oznaãované termínem „individuální

stáÏe“- jsou urãeny pro tzv. zku‰ené v˘zkumné pracovníky, tj. pro ty,
ktefií jiÏ mají kvalifikaci Ph.D. nebo minimálnû 4 roky praxe ve
v˘zkumu.  Údaje o tûchto tfiech typech stáÏí z let 2003 - 2007 jsou
uvedeny v tabulkách 2,  3 a 4. Z tûchto tabulek vypl˘vá, Ïe v posled-
ních pûti letech je úspû‰nost ÏadatelÛ o individuální stáÏe IEF, IOF
a IIF pfiibliÏnû 20 %. 

EMIL  KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Tabulka 3 – Úspû‰nost ÏadatelÛ o IOF v letech 2003 – 2007  

Poãet Poãet 

pfiedloÏen˘ch úspû‰n˘ch Úspû‰nost

návrhÛ návrhÛ

2003 238 42 17,65 %

2004 408 75 18,38 %

2005 324 80 24,69 %

2006 431 81 18,79 %

2007 341 100 29,33 %

2003 - 2007 1742 378 21,70 %

Poãet Poãet 

pfiedloÏen˘ch úspû‰n˘ch Úspû‰nost

návrhÛ návrhÛ

2003 1655 391 23,63 %

2004 2922 339 11,60 %

2005 2354 391 16,61 %

2006 2157 424 19,66 %

2007 1701 423 24,87 %

2003 - 2007 10789 1968 18,24 %

Tabulka 4 – Úspû‰nost ÏadatelÛ o IIF v letech 2003 – 2007  

Poãet Poãet 

pfiedloÏen˘ch úspû‰n˘ch Úspû‰nost

návrhÛ návrhÛ

2003 358 56 15,64 %

2004 637 109 17,11 %

2005 513 116 22,61 %

2006 653 117 17,92 %

2007 571 131 22,94 %

2003 - 2007 2732 529 19,36 %

Tabulka 1 – Úspû‰nost ÏadatelÛ v jednotliv˘ch typech akcí Marie Curie
v roce 2007  

Poãet Poãet 

pfiedloÏen˘ch úspû‰n˘ch Úspû‰nost

návrhÛ návrhÛ

ITN 905 68 7,51 %

IEF 1701 423 24,87 %

ERG 117 101 86,32 %

IAPP 103 41 39,81 %

IOF 341 100 29,33 %

IIF 571 131 22,94 %

IRG 316 181 57,28 %

NIGHT 67 40 59,70 %

AWARDS 54 5 9,26 %

Evropský informační den k výzvě DG
TREN 2008 – téma Energie
Dne 29. 4. 2008 byla vyhlá‰ena v˘zva DG TREN (FP7-ENERGY-2008-
TREN-1). Uzávûrka v˘zvy je stanovena na 8. fiíjna 2008 a její rozpoãet
je 147 mil. ?. V˘zva je zamûfiená na obnovitelné zdroje energie, ener-
getickou úãinnost a úspory (zejména projekty iniciativy CONCERTO)
a ãisté spalování uhlí. Pro zv˘‰ení informovanosti o obsahu v˘zvy
a jejích specifikách pofiádá Evropská komise Evropsk˘ informaãní den,
kter˘ se bude konat 20. ãervna 2008 v Bruselu (budova Charlemagne,
rue de la Loi, 170– 1049). Registrace je moÏná do 6. ãervna. Více infor-
mací je na stránkách www.fp7.cz v sekci vûnované tématu Energie.

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ

Poznámka  – Zkratky jednotlivých typů akcí Marie Curie
ITN - Školicí sítě  (Initial Training Networks) 
IEF - Evropské stáže  (Intra-European Fellowships)
ERG - Evropské reintegrační granty  (European Reintegration

Grants)
IAPP - Spolupráce akademické sféry s průmyslem (Industry-

Academia Partnerships and Pathways) 
IOF - Stáže ve třetích zemích  (International Outgoing Fel-

lowships)
IIF - Stáže pro pracovníky ze třetích zemí  (International

Incoming Fellowships)
IRG - Mezinárodní reintegrační granty  (International Rein-

tegration Grants)
NIGHT - Noc vědců  (Researchers Night)
AWARDS - Ceny Marie Curie  (Marie Curie Awards)

Tabulka 2 – Úspû‰nost ÏadatelÛ v IEF v letech 2003-2007
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Výsledky první výzvy 7. RP v oboru pozemní dopravy DG RTD
První v˘zva 7. RP v oboru pozemní dopravy vyhlá‰ená ¤editelstvím pro
v˘zkum DG RTD (FP7-SST-2007-RTD-1) byla publikována 22. 12. 2006
s uzávûrkou 5. 6. 2007. Tato v˘zva byla mezi v˘zvami v oboru povrcho-
vé dopravy tematicky i rozpoãtovû nejrozsáhlej‰í.
V rámci v˘zvy bylo moÏné fie‰it 35 témat z oblastí ekologizace pozemní

dopravy, podporování pfiechodu na jin˘ druh dopravy a odlehãení
dopravních koridorÛ, zaji‰tûní udrÏitelné mûstské mobility, zlep‰ení bez-
peãnosti a ochrany, posílení konkurenceschopnosti a prÛfiezov˘ch aktivit.
Podle specifikace pro jednotlivá témata bylo moÏné pfiedkládat malé cíle-

né projekty, velké integrované projekty a projekty koordinaãní a podpÛr-
né akce. Témata v˘zev byla rozdûlena do dvou úrovní. ÚroveÀ 1 zahrno-
vala generické aktivity, t˘kající se obvykle v‰ech druhÛ dopravy, úroveÀ 2
zahrnovala specifické aktivity fie‰ící pfiesnû definovanou problematiku.
V této v˘zvû bylo poÏadováno pfiedkládání kompletních návrhÛ projektÛ
pro hodnocení jednostupÀovou procedurou. Pro financování projektÛ
bylo k dispozici 192,68 mil. €.

Do uzávûrky bylo podáno 285 návrhÛ,  z nichÏ 269 splÀovalo formál-
ní poÏadavky a bylo hodnoceno. Kritéria hodnocení splnilo 146 návr-
hÛ. Z tûchto návrhÛ bylo pro financování vybráno 65 projektÛ, dal‰ích
13 návrhÛ bylo umístûno na rezervním seznamu. V návrzích v‰ech
pfiedloÏen˘ch projektÛ figurovalo celkem 3278 úãastníkÛ, v návrzích,
které splnily kritéria hodnocení, bylo 1672 fie‰itelÛ. Ve financovan˘ch
a rezervních projektech zÛstalo 1032 fie‰itelÛ. 

âeská republika nepfiedloÏila Ïádn˘ návrh projektu. V 35 návrzích projek-
tÛ bylo 38 ãesk˘ch úãastí. Devût z nich zÛstalo v devíti projektech vybra-
n˘ch pro financování. Zde byly zastoupeny tfii ãeské  univerzity, tfii prÛmy-
slové podniky a jedno v˘zkumné pracovi‰tû (ve tfiech projektech). âe‰tí
fie‰itelé budou fie‰it mal˘ cílen˘ projekt  ve ãtyfiech pfiípadech, velk˘ inte-
grovan˘ projekt ve tfiech pfiípadech a projekt koordinaãní a podpÛrné akce
ve dvou pfiípadech. âeská republika sleduje evropské trendy v jednotli-
v˘ch tematick˘ch oblastech i druzích dopravy. Nejvíce projektÛ pro reali-
zaci bylo vybráno v oblasti zlep‰ení bezpeãnosti a ochrany  - celkem 22.
ProjektÛ s ãeskou úãastí je v této oblasti rovnûÏ nejvíce - pût. Mezi finan-
covan˘mi návrhy je nejvíce projektÛ ze sektoru silniãní dopravy - 25. Na
fie‰ení sedmi z nich se budou podílet ãe‰tí fie‰itelé. Zapojení ãesk˘ch fie‰i-
telÛ do financovan˘ch projektÛ  v jednotliv˘ch oblastech a sektorech je
uvedeno v tabulkách 1 a 2.

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

Poãet projektÛ  ProjektÛ 

celkem s ãeskou úãastí

Zlep‰ení bezpeãnosti 22 5
Ekologizace dopravy 12 2
PrÛfiezové aktivity 12 1
Konkurenceschopnost 8 0
Mûstská mobilita 6 0
Pfiechod na jin˘ druh dopravy 5 1
Celkem 65 9 

Tabulka 1 - Projekty vybrané pro financování podle oblastí

Poãet projektÛ  ProjektÛ 

celkem s ãeskou úãastí

Silniãní doprava 25 7
Îelezniãní doprava 7 1
Lodní doprava 11 0
Multimodální doprava 22 1
Celkem 65 9

Tabulka 2 – Projekty vybrané pro financování podle sektorÛ

Koordinátorem ano či ne?
Otázku, zda se ujmout koordinace projektu, si pokládá stále více ães-
k˘ch zájemcÛ o úãast v 7. RP. Je v˘hodné projekt koordinovat? Neublí-
Ïí koordinace ãeskou institucí bodovému hodnocení projektu? Je admi-
nistrativa zvládnutelná? Co je pfiíãinou malé úspû‰nosti projektÛ s ães-
k˘m koordinátorem? Na tyto a podobné otázky neexistuje jednoznaã-
ná odpovûì a v souãasné dobû je ãesk˘ koordinátor spí‰e bílou vránou. 

Koordinace projektu je dÛleÏitá pro instituci, která má strategick˘
zájem  o v˘sledky projektu, a proto chce „mít v ruce“ jeho prÛbûh. Teo-
reticky je úloha koordinátora pfieváÏnû administrativní, ale ve vût‰inû
projektÛ  koordinátor také fiídí ãást vûdeckou. V kaÏdém pfiípadû má
koordinátor dobr˘ pfiehled o prÛbûhu projektu po technické i finanãní
stránce a mÛÏe proto ovlivnit jeho prÛbûh. Dal‰í nepfiehlédnutelnou
v˘hodou je publicita a pfiím˘ kontakt s pracovníky Evropské komise.
Nev˘hodou je, Ïe fiízení velkého mezinárodního projektu odãerpá
instituci plnou kapacitu zku‰eného manaÏera a je spojeno s velk˘m
organizaãním úsilím. 

Mnoh˘ z ãesk˘ch úãastníkÛ se do projektu dostane na poslední chvíli,
vût‰inou v závûreãné fázi pfiípravy, a podle toho také vypadá jeho podíl
na práci a na rozpoãtu. V‰ichni partnefii projektu by mûli na jeho pfií-
pravû koordinovanû spolupracovat a vût‰inou lze jiÏ v dobû pfiípravy
projektu rozpoznat kvalitu a zpÛsob budoucí spolupráce. 

Technologické centrum AV âR  uspofiádalo koncem února pilotní semi-
náfi zamûfien˘ na psaní projektÛ pro pozvané ãeské koordinátory, ktefií
se sv˘m projektem neuspûli v hodnocení, a pro potenciální koordiná-
tory, ktefií o koordinaci evropského projektu váÏnû uvaÏují. Úãastníci
z akademického i firemního sektoru mûli po teoretickém úvodu  pfiíle-
Ïitost hodnotit dva skuteãnû podané projekty a porovnat vlastní hodno-
cení se zápisem evaluaãní komise. Nesporn˘m pfiínosem byla autentic-
ká zku‰enost z procesu hodnocení prezentovaná pohledem Evropské
komise. Zajímavá byla i diskuse mezi úãastníky o vlastních zku‰enos-
tech jak z organizace pfiípravy projektu, tak i z procesu hodnocení.
Pilotní semináfi byl úãastníky dobfie pfiijat, a proto se TC rozhodlo v této
iniciativû pokraãovat. Dal‰í semináfie budou zamûfieny na zlep‰ení
aktivní úãasti pfii tvorbû projektu se zamûfiením na jednotlivé oblasti
7. RP. Informace o pofiádan˘ch semináfiích budou zvefiejnûny na
www.fp7.cz a www.tc.cz . 

Dne 26. ãervna bude uspofiádán semináfi pro tematick˘ program BIO.
Semináfie nejsou urãeny pro zaãáteãníky;  pfiedpokládá se znalost pra-
videl a principÛ 7. RP a aktivní úãast. 

EVA HILLEROVÁ, 

TECNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HILLEROVA@TC.CZ



VE ZVLÁ·TNÍM VYDÁNÍ âASOPISU EVROPSKÉ KOMISE RTDinfo, VùNOVANÉM PROBLEMATICE EVROP-
SKÉHO V¯ZKUMU A V¯VOJE, BYL OTI·TùN ROZHOVOR S JEREMY RIFKINEM, PREZIDENTEM „FOUN-
DATION ON ECONOMIC TRENDS“ Z WASHINGTONU. JE AUTOREM SEDMNÁCTI PUBLIKACÍ O DOPA-
DECH VùDY A TECHNOLOGICKÉHO V¯VOJE DO EKONOMIE, SPOLEâNOSTI A ÎIVOTNÍHO PROST¤E-
DÍ. V UVEDENÉM ROZHOVORU (VIZ RTDinfo SPECIAL, JUNE 2007) RIFKIN P¤EDPOVÍDÁ „VODÍKOVOU
REVOLUCI“, KTERÁ BY SE ·Í¤Í SV¯CH DOPADÒ, P¤EDEV·ÍM DO OBLASTI ENERGETIKY A ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ, MùLA STÁT  NEJVùT·Í P¤ÍLEÎITOSTÍ PRO P¤Í·TÍ VELKÉ EVROPSKÉ PROJEKTY. 

První konkrétní pfiíklady dílãích „vodíkov˘ch“ projek-
tÛ pfiinesl jiÏ 6. rámcov˘ program, v nynûj‰ím 7. RP

tento trend akceleruje, mj. vyhlá‰ením Spoleãné
technologické iniciativy (JTI) pro palivové ãlánky
a vodík. Základní informaci o ní pfiiná‰í Echo
v samostatném ãlánku v tomto ãísle. 

Je potû‰itelné, Ïe také âeská republika má ve v˘voji
v této oblasti zastoupení konkrétním projektem v˘voje
autobusu s vodíkov˘mi palivov˘mi ãlánky FCZ H2-
BUS, jehoÏ koordinátorem je Ústav jaderného v˘zku-
mu ¤eÏ, a. s., a dal‰ími úãastníky pak ·koda Electric,
a. s., PlzeÀ, Proton Motor Fuel Cell GmbH, Munchen-
Puchheim (SRN) a IFE Halden (Norsko). Autobus bude
pohánûn prostfiednictvím vodíkov˘ch palivov˘ch ãlán-
kÛ, s akumulací a rekuperací energie do akumulátorÛ
a ultrakapacitorÛ. Souãástí projektu je i stavba první
vodíkové ãerpací stanice u dálnice D8 severnû od
Prahy. Projekt prvního vodíkového autobusu  a souvi-
sejících ‰piãkov˘ch technologií je první svého druhu
v zemích stfiední a v˘chodní Evropy. 
Projekt je podporován „evropsk˘mi“ financemi ze
strukturálních fondÛ (SF) EU, které rovnûÏ umoÏÀují
financování demonstraãních instalací nov˘ch techno-
logií. Prostfiedky ze SF  jsou urãeny pro projekty z eko-
nomicky ménû rozvinut˘ch regionÛ; podle limitÛ
nastaven˘ch EU spadá do této kategorie celé území âR
s v˘jimkou Prahy. Nutné je i spolufinancování ze stát-
ního rozpoãtu prostfiednictvím Operaãního programu
Infrastruktura zaji‰Èovaného Ministerstvem dopravy âR
a z vlastních zdrojÛ úãastníkÛ projektÛ. Celkov˘ rozpo-
ãet projektu je 83 mil. Kã, v˘‰e podpory je 75%.
Na pÛdû Technologického centra AV âR jsme uvíta-

li zástupce dvou úãastníkÛ projektu – ing. Luìka
Janíka, fieditele âeské vodíkové platformy z ÚJV ¤eÏ,
a. s., hlavního koordinátora projektu FCZ H2-BUS,
a ZdeÀka Fajkuse (Proton Motor Fuel Cell GmbH,
v˘robce palivov˘ch ãlánkÛ). V budoucnosti bude
moÏné pouÏívat vodík z blízké Spolany Neratovice.  

Autobus a potfiebná infrastruktura by mûly b˘t tech-
nicky hotovy koncem roku 2008 a provozní nasaze-
ní pfiedpokládají fie‰itelé projektu v prvním pololetí
roku 2009. Pfiínosy nové technologie zdÛraznil Zde-
nûk Fajkus: „Je to vy‰‰í úãinnost palivov˘ch ãlánkÛ
v porovnání s bûÏn˘mi spalovacími motory, zvlá‰tû
pak v hybridních vozidlech, prakticky nulové emise
a v˘razné sníÏení hladiny hluku, coÏ má v˘znam
zejména v mûstském provozu. Hybridní vozidla,
kombinující palivov˘ ãlánek, akumulátor, ultrakapa-
citory a rekuperaci brzdné energie, jsou momentál-
nû nejperspektivnûj‰í cestou pro vyuÏití vodíku
k pohonu vozidel. Vodík je navíc moÏno vyrábût
ekologicky, napfiíklad elektrol˘zou vody elektrickou
energií z vûtrn˘ch nebo fotovoltaick˘ch elektráren.
Palivové ãlánky mohou najít uplatnûní i v bûÏné
elektronice i v decentralizované v˘robû elektfiiny.“   

Projekt reaguje na pfiedpoklad celosvûtového posu-
nu od ekonomiky zaloÏené na vyãerpateln˘ch

a stále draÏ‰ích fosilních palivech k ekologiãtûj‰í
a energeticky nezávislej‰í „vodíkové“ ekonomice.
V âeské republice byla vzhledem k nárÛstu aktivit
na poli vodíkov˘ch technologií ustavena roku 2006  

PROJEKT FCZ H2-BUS: VODÍKOVÝ AUTOBUS PRO NERATOVICE

Zdeněk Fajkus, (Proton Motor Fuel Cell GmbH) a Luděk Janík
(ÚJV řež, a. s., koordinátor projektu) nám představili projekt
vodíkového autobusu  na půdě TC Foto B. Koč

Vysokozdvižný vozík s vodíkovým pohonem byl v Německu
ověřován při provozu na letišti

Studie vodíkové čerpací stanice



âeská vodíková technologická plat-
forma (viz ECHO 2006/2). âeská
úãast v tomto projektu znamená
vãasn˘ nástup do rychlíku, v nûmÏ
jedou uÏ i takové spoleãnosti, jako
Daimler, BMW, PSA a Linde jako
dodavatel vodíku. Právû spoleãnost
Linde pfiipravuje v Nûmecku projekt
„vodíkové dálnice“, spoãívající ve
vzájemnû dostupn˘ch ãerpacích sta-
nicích vodíku, a projekty FCZ H2-
BUS a ãerpací stanice u Prahy budou
po zprovoznûní do tohoto zámûru
zapojeny. 

V závûru schÛzky se v‰ichni její
úãastníci shodli na tom, Ïe zku‰enos-
tí získan˘ch pfii konstituování t˘mu
a fie‰ení projektu by bylo vhodné
vyuÏít pro dal‰í spolupráci a perspek-
tivnû i pro moÏnou úãast v nûkteré z energetic-
k˘ch, dopravních ãi environmentálních v˘zev je‰tû
v prÛbûhu 7. RP. Nová, vysoce perspektivní tech-
nologie bude samozfiejmû muset vyfie‰it fiadu pro-

blémÛ, na druhé stranû to dává pfiíleÏitost „b˘t
u toho“ i pro ãeské úãastníky, a snad i koordináto-
ry tûchto projektÛ.   

B¤ETISLAV KOâ, ECHO

V závûru loÀského roku rozhodla Evropská komise (EK)
o zfiízení V˘boru pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor (Euro-
pean Research Area Board – ERAB). Poté následovalo tfií-
mûsíãní období v˘bûru osobností a 11. dubna  leto‰ního
roku EK oznámila jména 22 ãlenÛ tohoto novû jmenova-
ného v˘boru. ERAB je nástupcem Evropského poradního
v˘boru  pro v˘zkum (European Research Advisory Board
– EURAB), kter˘ pracoval v letech 2001-2007, a bûhem
své existence pfiipravil pfies 30 zpráv a doporuãení. ERAB
má nejenom  radit EK pfii pfiípravû, prosazování a vyhod-
nocování iniciativ a akcí na podporu Evropského
v˘zkumného prostoru, ale mÛÏe pfiedkládat stanoviska
k v˘voji ERA jak na Ïádost EK,  tak i samostatnû. Souãas-
nû pak kaÏdoroãnû pfiedloÏí zprávu „o stavu ERA“. Tu
odborníci  zamûfií  zejména na problematiku specifické-
ho programu Spolupráce a programu EURATOM. Ve
svém rozhodnutí  poÏadovala EK, aby ãlenové ERAB
vyhovovali nûkolika kritériím,  napfi.  musejí mít zku‰e-
nost  s tvorbou a provádûním v˘zkumné politiky, vynika-
jící v˘sledky ve v˘zkumu ãi v jeho fiízení, zku‰enost
s poradensk˘mi ãinnostmi  na mezinárodní úrovni;
v˘bor musí b˘t vyváÏen z hlediska  zastoupení vûdec-
k˘ch a technologick˘ch  disciplín, zastoupení akademic-
ké a prÛmyslové oblasti atd. V˘bûrem osobností  byla
povûfiena tfiíãlenná  skupina sestávající z b˘valé prezi-
dentky Loty‰ska, generálního  sekretáfie Evropské asocia-
ce pro fiízení prÛmyslového v˘zkumu a b˘valého fran-
couzského ministra pro v˘zkum a nové technologie. EK
dospûla k tûmto nominacím: 
Dr. Reinhold Achatz - viceprezident, Siemens Corporate
Research and Technologies (DE); Dr. Robert Aymar -
generální fieditel, European Organization for Nuclear
Research (CH); Prof. Lajos Balint - fieditel mezinárodních
vztahÛ, National Information Infrastructure Development

Institute (HU); Dr. Jean J. Botti - technick˘ fieditel, EADS
(DE); Dr. Adelheid Ehmke - pfiedsedkynû, European Plat-
form of Women Scientists (BE); Prof. Frank Gannon -
generální fieditel, Science Foundation Ireland (IRL);
Dr. Barbara Haering – v˘konná fieditelka , ECONCEPT
(CH); Prof. David King - fieditel, Smith School of Enterpri-
se and the Environment  (UK); Dr. Leif Kjaergaard -  tech-
nologick˘ fieditel, Danisco A/S  (DK); Prof. Marja Maka-
row – v˘konná fieditelka, European Science Foundation
(FR); Prof. Karol Musiol - rektor, Jagiellonian University,
Krakow (PL); Prof. Zaneta Okolina - University of Latvia
(LV); Prof. Maria Cristina Pedicchio - Faculty of Sciences,
Università di Trieste (IT); Prof. Alain Pompidou - Centre
National de la Recherche Scientifique (FR); Dr. Carlos
Maria Romeo-Casabona - fieditel, Inter-University Chair
in Law and the Human Geonome, University of Deusto
(ES); Dr. Unni  Steinsmo - prezidentka, SINTEF (NO);
Prof. Lena Treschow Torell - pfiedsedkynû, Royal Swedish
Academy of Engineering Sciences (SE); Dr. Jan van den
Biesen - viceprezident, Philips Research (NL); Dr. Georg
Winkler -  pfiedseda, European University Association
(BE); Prof. John Wood - rektor, Faculty of Engineering,
Imperial College London (UK); Dr. Ingrid Wünning
Tschol -  vedoucí oddûlení vûdy a v˘zkumu,  Robert
Bosch Stiftung (DE); Prof. Nüket Yetis -  prezidentka,
TÜBITAK (TR).

Na rozdíl od  pfiedchozího EURAB,  jehoÏ ãlenkou byla
i prof. Helena Illnerová, nebyl tedy do ERAB nominován
nikdo z âR. S podnûty k evropskému v˘zkumu a k v˘vo-
ji ERA se v‰ak jistû lze obrátit na ãleny ERAB pfiímo. 
Dal‰í informace na: http://ec.europa.eu/research/erab/

JANA âEJKOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

PORADNÍ ORGÁN EK PRO EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR


