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Dne 12. ledna 2006  pořádala Česká styčná kancelář pro
výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) seminář pro členy sítě
IGLO (neformální skupina styčných kanceláří pro VaV) na
téma „Nástroje EIB (Evropská investiční banka) a EIF (Ev-
ropský investiční fond) na podporu vědy, výzkumu a ino-
vací v 7. RP a CIPu". Místem setkání bylo Stálé zastoupe-
ní ČR při EU. Semináře se zúčastnil i viceprezident EIB Ivan
Pilip. Hlavním přednášejícím byl pan Gunnar Muent z EIB
a jako zástupce Evropské komise vystoupila paní Anna 
Krzyzanowska z Ředitelství pro výzkum a vývoj.

Hlavním tématem prezentace i následné bohaté diskuse
byl tzv. „Risk Sharing Finance Facility“ (RSFF), tedy „Fi-
nanční nástroj pro sdílení rizika“ (viz  http://www.rp6.
de/inhalte/rp7/rsffEN/Download/dat_/fil_1695), o němž
jsme se už zmínili v ECHU 4/2005, str.7. Prostřednictvím
tohoto nástroje chtějí  v letech 2007 – 2013 EIB a EIF  po-
moci pověřených komerčních bank spolufinancovat vybra-
né výzkumné projekty 7. rámcového programu pro výzkum
a vývoj. V plánu 7. RP se počítá s 1 mld. _ , která bude
z rozpočtu 7. RP poskytnuta Evropské investiční bance ja-
ko zdroj prostředků na pokrývání rizik spojených s úvěry,
které bude EIB poskytovat na financování výzkumných
a vývojových projektů. Předpokládá se, že díky dalším
vlastním zdrojům bude moci EIB a EIF poskytnout výhod-
né úvěry v celkové výši 3 až 6 mld. _ .

Záměrem při vytýčení RSFF bylo kromě vlastního financo-
vání projektů i několik dalších účinků. Především to je
„pákový efekt“, který díky poskytnutí 1 mld. _ ze 7. RP
na pokrytí větší části rizik EIB (která jsou nemalá, neboť
některé výzkumné a vývojové instituce nebudou schopny
splatit úvěry v plné míře a včas) umožní EIB a případně
i dalším zapojeným bankám poskytnout úvěry až ve výši 
6 mld. _ . Dalším cílem RSFF je i „demonstrační účinek“,
tj. návod soukromému bankovnímu sektoru, jak postupo-
vat při f inancování výzkumných a vývojových projektů.
V tomto směru budou jistě zajímavé nové aktivity, totiž
úzká spolupráce mezi odborníky působícími v řízení vý-
zkumu a bankovními experty.

Úvěry RSFF by měly být poskytovány na tři základní kate-
gorie projektů: 1. velké mezinárodní výzkumné projekty,
na kterých se podílejí veřejné i soukromé výzkumné insti-

tuce, firmy, univerzity, výzkumná centra apod.), 2. finan-
cování výzkumné infrastruktury, 3. další vědecké a vý-
zkumné projekty odpovídající 7. RP včetně projektů
s účastí malých a středních podniků (MSP).

Každý projekt, který vyhoví kritériím 7.RP, bude přijatelný
pro další posouzení v rámci RSFF. Toto další posouzení bu-
de provádět EIB na základě klasických bankovních kritérií.
O úvěr z RSFF se tedy budou moci ucházet projekty 7. RP,
které byly pozitivně vyhodnoceny, ale na něž se z příslušné
kapitoly 7. RP nedostává prostředků (tj. zůstaly „pod ča-
rou“ grantového výběru). Otázkou je, zdali projekty s větší
pravděpodobností komerčního úspěchu nebudou hodnoti-
teli 7.RP odsouvány k dluhovému financování z RSFF, za-
tímco méně komerčně orientované projekty  získají grant,
tj. mnohem výhodnější financování přímo ze 7. RP.

Kromě projektů, které prošly posouzením obsahu z hle-
diska kritérií 7. RP, budou moci žádat o úvěr z RSFF i dal-
ší projekty, které by měly přinášet významnou „evropskou
přidanou hodnotu“ v některých ekonomických a techno-
logických oblastech. Obsah těchto projektů bude muset
EIB posoudit i po stránce odborného obsahu.

EIB bude v rámci RSFF financovat až 50 % nákladů pro-
jektu. U projektů  o rozsahu 25 mil. _ a vyšším (tj. nákla-

dy na projekt budou 25 mil. _ ) bude úvěr poskytovat  pří-
mo EIB. Menší projekty budou financovat soukromé ko-
merční banky, které získají prostředky od EIB nebo EIF.
Konkrétní podmínky, tj. zejména úroková míra, nejsou za-
tím známy. K nástroji  RSFF přistoupila Evropská komise
spolu s EIB a EIF zejména proto, že pro financování vý-
zkumných a vývojových aktivit nenabízí privátní bankovní
sektor téměř žádné produkty, zejména pokud příjemcem
(dlužníkem) je instituce jiného druhu, než zavedená velká
a silná firma. RSFF by tedy měl umožnit financování vý-
zkumu a vývoje i malým a středním podnikům, inovujícím
velkým firmám s přechodnými ekonomickými obtížemi
i veřejným výzkumným organizacím nebo případně insti-
tucím založeným na základě partnerství soukromého a ve-
řejného sektoru.

Stalo se…

„RISK SHARING FINANCE FACILITY“ – DALŠÍ MOŽNOST FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU

Jednání se zúčastnili (zleva) Ivan Pilip, viceprezident EIB, Anna Krzyzanowska jako zástupkyně EK a Gunnar Muent (EIB), který 
přednesl hlavní referát. Foto Ivan Šanc

(dokončení na str. 7) 
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jedním z cílÛ rakouského pfiedsednictví EU je pfiispût k tomu, aby 7. rám-
cov˘ program byl skuteãnû zahájen v lednu 2007. Rakouská strategie je
zaloÏena na „ãtyfiech k“. Jednak jde o konzistenci tematick˘ch priorit 
7. RP, pfiiãemÏ Rakousko zdÛrazÀuje, Ïe pfii jejich vyme-
zení musí b˘t  zejména naplnûny potfieby evropského
prÛmyslu. Vzhledem ke stále rostoucímu v˘znamu ev-
ropsk˘ch technologick˘ch platforem nejde o heslo,
n˘brÏ o podporu zdola jdoucích  národních iniciativ, kte-
ré jsou u nás zatím pouze v rudimentárním stádiu. Dal‰í
„k“ se vztahují k poÏadavkÛm  kompetence pfii vyjedná-
vání o hlavních zásadách 7. RP,  kooperace mezi stáva-
jícím pfiedsednictvím a Evropsk˘m parlamentem a ke
kontinuitû,  tj.  úãinnému pokraãování v tom, ãeho bylo
dosaÏeno bûhem pfiedchozího britského pfiedsednictví.
Právû v jeho závûru vydala Evropská komise  návrh pra-
videl úãasti v 7. RP a pfiekladatelská sluÏba Evropské komise ho velmi
rychle zpfiístupnila i v ãe‰tinû. V tomto ãísle ECHA najdete ãlánek,  kte-
r˘ upozorÀuje na zmûny oproti stávajícím pravidlÛm úãasti v 6. RP. AniÏ
by redakce ECHA pedantsky „zvedala prst“, zmínûn˘ ãlánek zafiadila
proto, aby i ve zdej‰ím prostfiedí zaznûl jasn˘ signál, Ïe instituce musejí
návrhu pravidel úãasti vûnovat skuteãnou pozornost. Úãast v rámcovém
programu pfiece váÏe a bude vázat znaãnou ãást kapacit zdej‰ích praco-
vi‰È VaV a tedy i vefiejn˘ch finanãních prostfiedkÛ. Právû k nim se vrací-
me v úvaze o tom, zda ãeské t˘my vyãerpají ty prostfiedky,  jimiÏ státní
rozpoãet pfiispívá k tomu, aby se mohly úãastnit projektÛ rámcov˘ch pro-
gramÛ. Jsou zde silné indicie, Ïe ná‰  hrub˘ národní produkt, od jehoÏ

úrovnû se odvíjí velikost pfiíspûvku ãlensk˘ch státÛ k rozpoãtu EU, roste
rychleji neÏ schopnost na‰ich v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch pracovi‰È par-
ticipovat na evropském v˘zkumu,  takÏe by brzo mohlo dojít k tomu,  Ïe

místo „pfiíjemcÛ“ budeme „plátci“ tohoto v˘zkumu.
Toto ãíslo  je‰tû pfiiná‰í zevrubnou informaci o nejstar-
‰ím evropském programu spolupráce ve vûdû a techni-
ce,  totiÏ o COSTu. Mezinárodní porovnání ukazuje, Ïe
v projektech COSTu,  které jsou financovány v˘luãnû
z národních zdrojÛ, jsou ãeské t˘my dlouhodobû  velmi
aktivní.
V souvislosti s dûním na poli evropského v˘zkumu
v minul˘ch t˘dnech nelze nevzpomenout,  Ïe âR vy-
jadfiovala svÛj aktivní zájem o podíl na ãinnosti pfii-
pravovaného Evropského technologického institutu
(ETI). Zdá se v‰ak,  Ïe v˘voj v poslední dobû  nás od

prominentní role pfii pfiípravû této instituce spí‰e vzdálil. Pfiedseda Ev-
ropské komise J. M. Barroso zvefiejnil 22. února  konkrétní návrh,  pod-
le kterého by  struktura ETI mûla b˘t dvouúrovÀová, tj. sestávat z fiídí-
cí rady a sítû „znalostních spoleãenství“. V˘zkumná pracovi‰tû  by vy-
ãlenila svá ‰piãková pracovi‰tû pro ETI na dobu 10 - 15 let. EK bude
muset samozfiejmû koncipovat ETI tak, aby toto vyãlenûní bylo pro uni-
verzity a v˘zkumná pracovi‰tû atraktivní. Pfiíprava ETI tak pfiedstavuje
jedno z témat,  kterému by se ãeská komunita v˘zkumu a v˘voje mûla
velmi intenzivnû vûnovat a ECHO rádo uvefiejní Va‰e názory na ETI.

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,

ECHO

Informace o evropském v˘zkumu, v˘voji a inovacích 
ISSN 1214 - 7982
Ti‰tûná verze ISSN 1214-7982, on-line verze ISSN 1214-8229
Evidenãní ãíslo MK âR E 15277

Vydavatel:
Technologické centrum AV âR 
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 – Suchdol
Tel. 234 006 100, fax 220 922 689
e-mail: techno@tc.cz

Vydávání je podporováno projektem OK 448 M·MT

REDAKâNÍ RADA:
Ing. Karel Aim, CSc kaim@icpf.cas.cz 
RNDr.Vladimír Albrecht, CSc., pfiedseda albrecht@tc.cz 
Ing. Milo‰ Hayer, CSc. hayer@kav.cas.cz
Ing. Franti‰ek Hronek, CSc. hronek.frantisek@vlada.cz 
RNDr.Milo‰ Chvojka, CSc. chvojka@msmt.cz
Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc. jancar@fch.vutbr.cz 
Ing. Miroslav Janeãek, CSc. janecek@avo.cz
Ing. Karel Klusáãek, CSc., MBA klusacek@tc.cz 

Redakce: 
Ing. Bfietislav Koã
Tel. 724 247 074
e-mail: echo@tc.cz 

Grafická úprava a tisk: Kafka design a Art D
Tisk: Art D

Redakãní uzávûrka: 20. 2. 2006

OBSAH

str. 2  Risk Sharig Finance Facility – další možnost financování 

výzkumu

Ivo ·anc

str. 4  COST - Evropská spolupráce na poli vědeckého 

a technického výzkumu

Milo‰ Chvojka, Bedfiich Pekárek

str. 7 COST připravuje nový atraktivní program pro mladé vědce

Ivo ·anc       

str. 8 K návrhu Pravidel účasti v 7. rámcovém programu EU

Marie Kolmanová, Vladimír Albrecht       

str. 12 Doplácíme na účast v rámcových programech?

Vladimír Albrecht

str. 14 Audity MSP v rámci evropského  projektu SMEs for Food 

v roce 2005

Tomá‰ ·turc       

str. 16 Příležitosti k účasti v evropském výzkumu

str. 18 Horizontální výzkumné aktivity pro MSP

Martin ·karka       

str. 20 Cílem je udržitelný rozvoj a bezpečnost dopravy

3

112-ECHO 01_2006-Ma  29.3.2006  17:51  Str. 3



Právní subjektivitu COST v souãasné dobû nahrazuje dohoda s Ev-
ropskou vûdeckou nadací – ESF. Na základû této dohody o spoluprá-
ci mezi ESF a COST získal ESF pro COST prostfiedky na koordinaci v˘-
zkumu z celkového rozpoãtu 6. rámcového programu EU ve v˘‰i 
80 mil. €. âeská republika se stala ãlenem COST v roce 1993 (âeská
a Slovenská federativní republika byla ãlenem od roku 1992). COST
koordinuje v˘zkum a v˘voj formou tzv. Akcí (Concerted actions),
k nimÏ se mohou vûdeãtí a v˘zkumní pracovníci z ãlensk˘ch státÛ
COST pfiipojovat sv˘mi vlastními projekty. Zásadou organizace a prá-
ce programu COST je princip „bottom-up - zdola nahoru“ - akce na-
vrhují vûdeãtí a v˘zkumní pracovníci. 

Nejvy‰‰ím orgánem COST je Konference ministrÛ COST a v obdobích me-
zi konferencemi ministrÛ pak V˘bor vysok˘ch pfiedstavitelÛ COST - CSO
(Committee of Senior Officials, jehoÏ prezidentem
je v souãasné dobû prof. Francesco Fedi z Itálie).
V CSO jsou zastoupeny v‰echny ãlenské státy
COST, Evropská komise a Rada EU (respektive je-
jí sekretariát) a The European Science Foundation.
Administrativní fiízení koordinace akcí COST je
svûfieno kanceláfii COST (COST Office se sídlem
v Bruselu - adresa kanceláfie COST – COST
OFFICE: 149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Bel-
gie, fieditel kanceláfie Dr. Martin Grabert, tel.: +322
533 38 10, fax: +322 533 38 93, e-mail: 
mgrabert@cost.esf.org; navíc sekretariát COST za-
ji‰Èuje Generální sekretariát Rady EU). Kanceláfi
COST je organizaãní sloÏkou ESF. Poslední konfe-
rence ministrÛ ãlensk˘ch státÛ odpovûdn˘ch za
oblast v˘zkumu se konala v kvûtnu 2003 v Chor-
vatsku (Dubrovník), v roce 1997 probûhla konfe-
rence ministrÛ v Praze. V souãasné dobû jsou ãlen-
sk˘mi státy COST v‰echny evropské státy vãetnû
Turecka, spolupracujícím státem je Izrael. Kromû
toho se za urãit˘ch podmínek mohou akcí COST
zúãastÀovat i t˘my z neãlensk˘ch státÛ COST.
COST zfiizuje akce v následujících oborech: ze-
mûdûlství a biotechnologie, chemie, Ïivotní pro-
stfiedí, dynamika tekutin, potraviny, lesy a produk-
ty lesa, informatika, materiálové inÏen˘rství, lé-
kafiské vûdy, meteorologie, oceánografie, fyzika,
spoleãenské vûdy, telekomunikace, doprava a sta-
vebnictví (zmûny ve struktufie vûdních oblastí od
roku 2006 viz dále). Naopak nejsou zahrnuty obo-
ry, které jsou koordinovány jin˘mi mnohostrann˘-
mi aktivitami nebo programy jako jsou napfi. fyzi-
ka vysok˘ch energií, jaderná fyzika, lasery, fyzika
plazmatu a jaderná fúze a jaderné ‰tûpení.

Akce COST
V roce 2005 byl celkov˘ poãet akcí vy‰‰í neÏ
200 (poãet se bûhem roku mûní, protoÏe nû-
které akce jsou zakonãeny a jiné nové schvá-

leny). Práce se úãastnilo kolem 40 tisíc vûdcÛ z 35 ãlensk˘ch zemí Ev-
ropy a 50 vûdecko-v˘zkumn˘ch institucí ze 14 dal‰ích zemí. Graf 1A
znázorÀuje poãet akcí, jichÏ se jednotlivé ãlenské státy úãastnily ro-
ce 2005 vztaÏen˘ na poãet obyvatel tûchto zemí. Kromû jiÏ obvyklé-
ho extrému v pfiípadû mal˘ch státÛ (Kypr a Slovinsko) lze rozli‰it dal-
‰í dvû aÏ tfii skupiny státÛ s podobn˘m poãtem akcí na milión obyva-
tel. Není bez zajímavosti, Ïe nesilnûj‰í státy co do intenzity v˘zkumu
(UK, DE, IT) jsou na chvostu tohoto grafu.
Akci COST navrhuje jednotlivec nebo skupina vûdeck˘ch pracovníkÛ na
téma, které povaÏují za dÛleÏité pro fie‰ení urãitého omezeného tématu
formou sladûné (concerted) akce COST. Akce by mûla b˘t zfietelnû for-
mulována a její téma jasnû definováno. Taková skupina pfiipraví Technic-
k˘ annex k tzv. Memorandu of Understadnig (MoU). MoU mûlo pÛvodnû
charakter mezinárodní smlouvy (nyní má MoU charakter mezinárodní

COST - Evropská spolupráce na poli vědeckého a technického výzkumu 
COST (THE EUROPEAN CO-OPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH)  - JE EVROPSKÁ MNOHOSTRANNÁ
SPOLUPRÁCE V OBLASTI V¯ZKUMU A V¯VOJE SE ZAMù¤ENÍM NA BADATELSK¯ A APLIKOVAN¯ V¯ZKUM. COST BYL ZALOÎEN V ROCE 1971
ROZHODNUTÍM MINISTRÒ PRO V¯ZKUM PùTI EVROPSK¯CH STÁTÒ A POSTUPNù SE K TÉTO DOHODù P¤IPOJOVALY DAL·Í  EVROPSKÉ
STÁTY. COST NEMÁ SAMOSTATNOU PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU A JE OZNAâOVÁN JAKO „KLUB EVROPSK¯CH STÁTÒ“.
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Graf 1B: Celkový počet akcí COST a počet akcí s podpisem ČR v období 1971 - 2005

celkový počet akcí      počet akcí ČR

Graf 1A: Počet akcí COST na 1 mil. obyvatel - celkem
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smlouvy jen symbolicky) a urãovalo téma akce, její cíle, dobu trvání a pra-
vidla pro pfiiznávání práv k du‰evnímu vlastnictví. Pfiíloha k tomuto MoU
(technical annex) pak jednak shrnuje dosavadní znalosti v tématu, pfied-
stavu o tom, k ãemu by mûlo fie‰ení tématu smûfiovat, strukturu fie‰ení (pra-
covní skupiny), návrh metodiky fie‰ení, zpÛsob zvefiejÀování v˘sledkÛ
a jejich ‰ífiení. Je vhodné, aby návrh akce obsahoval i potenciální partne-
ry fie‰ení z ãlensk˘ch státÛ COST a seznam související odborné literatury. 

Návrh nové akce projednává Technick˘ (Doménov˘) v˘bor (viz dále),
kter˘ v pfiípadû kladného doporuãení pfiedloÏí návrh V˘boru vysok˘ch
pfiedstavitelÛ ke koneãnému schválení. Hlavním a nejdÛleÏitûj‰ím kri-
tériem pro schválení akce je odborná a administrativní (organizaãní)
kvalita (koordinace) návrhu. V pfiípadû kladného rozhodnutí V˘boru
je akce oficiálnû vyhlá‰ena a ãlenské státy se mohou k akci pfiipojovat
formou podpisu MoU. 
Pfiíprava nové akce COST trvá obvykle od nûkolika mûsícÛ aÏ po je-
den a pÛl roku. Akce jsou koordinovány tzv. Management Committee
– ¤ídicím v˘borem. âleny ¤ídicího v˘boru jsou zástupci ãlensk˘ch ze-
mí, které k Akci pfiistoupily formou podpisu MoU a akce je oficiálnû
zahájena na první schÛzi ¤ídicího v˘boru po podpisu MoU nejménû
pûti ãlensk˘mi státy COST. Poãty v‰ech akcí COST a akcí s podpisem
âR jsou uvedeny v grafu 1B.
Úãast ãlensk˘ch zemí v Akci se uskuteãÀuje formou projektÛ. Rozdûle-
ní poãtu bûÏících akcí COST podle domén COST je uvedeno v grafu 2.

V âR je zavedena praxe, Ïe âR pfiistupuje
k akci COST podpisem MoU pouze tehdy,
jestliÏe je v âR zájemce o úãast v akci a je-
ho projekt je pfiijat buì ¤ídícím v˘borem ne-
bo skupinou pfiipravující akci COST. Tento
proces je ve skuteãnosti mezinárodní evalu-
ací projektu COST z âR. Ve v˘jimeãn˘ch
pfiípadech je moÏné dát podepsat za âR
MoU i v pfiípadû, Ïe âR se nebude úãastnit
akce COST projektem, ale jen úãastí v ¤ídi-
cím v˘boru – tato praxe je v‰ak zcela v˘ji-
meãná a nestandardní. Memorandum pode-
pisuje za âeskou republiku vedoucí Stálého
zastoupení âR pfii Evropsk˘ch spoleãen-
stvích na základû povûfiení M·MT âR.
V COST, alespoÀ prozatím, nejsou zavede-

ny Ïádné pevné termíny pro podávání návrhÛ akcí COST nebo pro-
jektÛ. ZvaÏuje se v‰ak vyhla‰ování tzv. otevfien˘ch v˘zev – open call.
V nûkter˘ch oblastech jsou v COST ustaveny tzv. Technické v˘bory -
Technical Committee – pro následující vûdní oblasti: materiály, teleko-
munikace, doprava, spoleãenské vûdy, chemie, meteorologie, lesy a pro-
dukty lesa, mûstské stavební inÏen˘rství, zemûdûlství, potravináfiství
a biotechnologie, fyzika, Ïivotní prostfiedí a lékafiské vûdy. Kromû toho
jsou zfiízeny i odborné pracovní skupiny pro kulturní dûdictví, biomate-
riály a nanovûdy. âlenové TC zastupující âR v tûchto v˘borech tvofií ad
hoc V˘bor COST v âR. Tento v˘bor projednává návrhy a doporuãení na
rozdûlení finanãních prostfiedkÛ pro dotace projektÛ COST na dan˘ fi-
nanãní rok a koncepci vûdeck˘ch, pfiípadnû i organizaãních aktivit úãas-
ti âeské republiky v programu COST. 
Od ãervna 2006 budou na základû rozhodnutí V˘boru vysok˘ch pfied-
stavitelÛ COST Technické v˘bory zru‰eny a nahrazeny tzv. Doméno-
v˘mi v˘bory (Domains) v následujících vûdních oblastech - doménách:

1. Biomedicine and Molecular Biosciences –BMBS
2. Food and Agriculture - F&A
3. Forests, their Products and Services – FPS
4. Materials, Physical and Nanosciences – PHYMANO
5. Chemistry and Molecular Science and Technologies – CHEMOL
6. Earth System Science and Environmental Management – ESSEM
7. Information and Communication Technologies – ICT

8. Transport and Urban Development – TUD
9. Individuals, Society, Culture and Health –
INSOCH

Zmûny ve struktufie vûdních oblastí navrhla po
bolestném projednávání pracovní skupina, kte-
ré pfiesedal prof. Bertil Andersson – pfiedseda
ESF a jejímiÏ ãleny byli dosavadní pfiedsedové
Technick˘ch v˘borÛ. Snahou bylo jednak ome-
zit poãet v˘borÛ a jednak se pokusit touto for-
mou, aby COST byl na ãele moÏného v˘voje
zamûfiení vûdeck˘ch oborÛ do budoucnosti.
O tom, jak se to podafiilo, rozhodne aÏ bu-
doucnost. Je celkem pochopitelné, Ïe existuje
proti tomuto rozdûlení pomûrnû silná opozice,
zejména z dosavadních Technick˘ch v˘borÛ
a nejdÛleÏitûj‰í námitka spoãívá v tom, Ïe nû-
které tradiãní obory (napfi. fyzika, lékafiské vû-
dy - zejména klinick˘ v˘zkum) ztrácejí v novém

5

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

0

5

10

15

20

25

30

Graf 3 A: Počty akcí v oborech - stav před restrukturalizací
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uspofiádání viditelnost a návrh je pfiíli‰ revoluãní. Jedním z cílÛ zmûn
struktury bylo i dosáhnout rovnomûrnûj‰ího poãtu akcí COST v jedno-
tliv˘ch doménách. Jak se to podafiilo, ukazují grafy 3A a 3B, kde je uve-
den poãet akcí v jednotliv˘ch vûdních oblastech a doménách vãetnû
zastoupení akcí COST s podpisem za âR.

Úãastnit se COST je moÏné buì formou pfiipojení k existující akci COST
(zejména na zaãátku akce) nebo je moÏné navrhnout akci COST. Po-
drobnosti jsou uvedeny na webov˘ch stránkách M·MT, a to na stránce
mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji a na stránce COST. Na té-
to adrese je podrobnû popsána procedura vstupu do COST (pfiíprava pro-
jektu), platná v âR a jen v âR.

Financování projektů COST
Financování v˘zkumu v COST probíhá zásadnû na národní úrovni. COST
nedisponuje Ïádn˘mi prostfiedky pro financování v˘zkumu, ale jen pro-
stfiedky na koordinaci v˘zkumu – úhrady na jednáních orgánÛ COST –
refundace, ãinnost kanceláfie a sekretariátu COST a rovnûÏ tzv. Short Sci-
entific Mission. V âeské republice jsou od roku 1993 projekty ãásteãnû 
úãelovû financovány ze státního rozpoãtu. Fi-
nanãní prostfiedky poskytuje M·MT na zákla-
dû doporuãení poradního orgánu COST v âR.
Pfiehled poãtu projektÛ a celkové financování
jsou uvedeny v grafu 4. Pokud jde o období
1996 – 1997, nejsou data o poãtu projektÛ
k dispozici.
Evaluaci projektÛ provádí ¤ídicí v˘bor akce
COST. Jen v nûkter˘ch státech COST, a âR
k nim patfií, jsou ve vefiejn˘ch prostfiedcích
na podporu v˘zkumu a v˘voje pfiedem úãe-
lovû urãeny prostfiedky na podporu projektÛ
COST. V takovém pfiípadû, kdyÏ neexistuje
speciální národní rozpoãet pro COST, jsou
projekty COST podporovány z ostatních
zdrojÛ vefiejné nebo soukromé podpory
s tím, Ïe v˘zkumn˘ pracovník mÛÏe argu-
mentovat, Ïe jeho projekt je zafiazen do ak-
ce COST. To mÛÏe mít za následek niÏ‰í re-
lativní poãet projektÛ vztaÏen˘ch na poãet
obyvatel uveden˘ v grafu 1 u nûkter˘ch v˘-
znamn˘ch hráãÛ na poli v˘zkumu v Evropû.

Kontakty
Zastoupení âeské republiky ve V˘boru vy-
sok˘ch pfiedstavitelÛ COST: 
Národní koordinátor COST - NATIONAL
COST COORDINATOR: Dr. Milo‰ Chvojka,
CSc., sekretariát COST v âeské republice,
M·MT âR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,
tel.: 257 193 511, fax: 257 193 713, e-mail:
milos.chvojka@msmt.cz
âlenové V˘boru vysok˘ch pfiedstavitelÛ
COST: Prof. RNDr. Jaroslav Cihláfi, CSc., Tech-
nická 2, 601 90 Brno, tel.: 541 321 277, fax:
541 211 309, e-mail: cihlar@umi.fme.vutbr.cz
a národní koordinátor COST (viz v˘‰e).

Administrativní řízení programu
COST
Administrativní fiízení programu COST v âR
zaji‰Èuje v Technologickém centru AV âR

zodpovûdn˘ pracovník - Ing. Bedfiich Pekárek. Tel.: 257 193 708, fax:
257 193 713, e-mail: bedrich.pekarek@msmt.cz ve spolupráci
s RNDr. Josefem Jandou (M·MT) – vefiejná soutûÏ, telefon: 257 193 720,
fax: 257 1937 13, e-mail: josef.janda@msmt.cz.

Internetové adresy
http://www.cost.esf.org/, http://www.msmt.cz

Závěr
COST patfií mezi nejv˘znamnûj‰í mnohostranné aktivity v oblasti v˘zku-
mu a v˘voje v Evropû. COST koordinuje vûdu a v˘zkum v mnoha vûd-
ních oborech. Díky pruÏnosti a nízkému administrativnímu zatíÏení v˘-
zkumn˘ch pracovníkÛ umoÏÀuje formou „zdola-nahoru“ podporovat vû-
du a v˘zkum, umoÏÀuje vznik neformálních vûdeck˘ch sítí (networking),
generuje nejen vûdecké v˘sledky a ãasto i inovace, ale i pfiirozené pfiá-
telské vztahy mnoha t˘mÛ i jednotlivcÛ. Byla i doba, kdy se o COST ho-
vofiilo jako o „rodinû COST“ – „COST Family“. COST napomáhá i vzni-
ku projektÛ do rámcov˘ch programÛ, pfiípadnû koordinaãních sítí. V sou-
ãasné dobû se COST pot˘ká s finanãními problémy, které souvisejí
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s nárÛstem poãtu akcí, v˘daji spojen˘m s financování Kanceláfie COST –
do roku 2002 - 2003 byla administrativa akcí COST soustfiedûna v Ev-
ropské komisi v Direktorátu v˘zkum – a financováním spolupráce mezi
ESF a COST. DÛsledkem toho je, Ïe poãet akcí je nûkdy administrativnû
omezován a akce COST nemají vÏdy dostatek prostfiedkÛ na své aktivi-

ty. To nepfiispívá k popularitû COST. Doufáme, Ïe zmûna struktury COST
tuto situaci zlep‰í.

MILO· CHVOJKA,  NÁRODNÍ KOORDINÁTOR COST,

MILOS.CHVOJKA@MSMT.CZ

BED¤ICH PEKÁREK,  BEDRICH.PEKAREK@MSMT.CZ
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V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe nov˘ fieditel kanceláfie COST Martin Grabert
pfiiná‰í do ãinnosti COSTu nové nápady a má dostatek síly je prosadit.
V lednu tohoto roku poprvé pfiedstavil Evropské komisi a francouzskému
ministerstvu pro vûdu a v˘zkum nov˘ návrh konceptu ãinnosti COSTu,
se kter˘m nyní seznámil i vedoucí bruselsk˘ch styãn˘ch kanceláfií pro
v˘zkum a v˘voj. Navrhované zmûny v‰ak dosud neprojednal V˘bor vy-
sok˘ch pfiedstavitelÛ COST,  kter˘ má ve‰keré rozhodovací pravomoci
a bude zasedat uÏ záhy, totiÏ v bfieznu. Je tedy otázka, zda M. Grabert
získá pro své návrhy na zmûnu patfiiãnou podporu národních reprezen-
tací a relevantních orgánÛ COST. KaÏdopádnû zásadní rozhodnutí, kte-
rá by mûla vést k novému stylu ãinnosti COSTu,  byla pfiijata uÏ na loÀ-
ském listopadovém zasedání COSTu (viz ãlánek M. Chvojky a B. Pekár-
ka v tomto ãísle) a to zmûnou struktury domén COST. Restrukturalizace
odborn˘ch domén  zfiejmû pfiivede nové tváfie a COST tedy nejspí‰e pro-
jde obdobím se znaãnou dynamikou v˘voje.

Jako nov˘ nástroj je navrÏen program „Young Investigators Network“
(YIN). Tento program je urãen skupinám mlad˘ch vûdcÛ a v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ (definice je dosti flexibilní, pfiibliÏnû lze fiíci, Ïe se jedná o v˘-
zkumné pracovníky v období do 5 let od dosaÏení titulu PhD). Podmín-
kou bude úãast nejménû osmi osob z pûti ãlensk˘ch zemí COSTu s me-
zinárodní zku‰eností a s tím, Ïe by se mûlo jednat o v˘zkumné pracov-
níky na jejich první pracovní pozici. Pfiedpokládá se, Ïe by mûlo jít
zejména o lidi, ktefií navázali kontakty bûhem pobytÛ v rámci programu
Marie Curie. AlespoÀ jedním z ãlenÛ t˘mu by mûla b˘t osoba, která je
fiádnû zamûstnána ve v˘zkumné instituci (tj. v‰ichni úãastníci nemohou
pracovat na principu „v˘zkumníka na volné noze“). Odborné zamûfiení
podporovan˘ch t˘mÛ bude moci b˘t libovolné, s pfiesahy mezi jednotli-
v˘mi obory (definice v této ãásti návrhu je dosud velmi neurãitá). Není

tedy podmínkou omezení na domény COSTu nebo priority Rámcového
programu. Podobnû i forma pracovi‰È úãastníkÛ projektÛ mÛÏe b˘t rÛz-
ná – od akademick˘ch pracovi‰È a univerzit po prÛmyslov˘ v˘voj. YIN
poskytne prostfiedky zejména na financování pracovních setkání, krát-
kodob˘ch vûdeck˘ch stáÏí, semináfiÛ, konferencí atd., tedy ne na vlastní
v˘zkum. Souãástí programu YIN bude i zvlá‰tní celoevropská konferen-
ce pro v‰echny úãastníky programu a speciální ‰kolení pro fiízení v˘-
zkumn˘ch projektÛ. Pfiedpokládá se, Ïe prÛmûrnû by na jeden projekt
YIN bylo z rozpoãtu COSTu poskytováno asi 90 tis. € za rok, av‰ak na
v‰echny YIN maximálnû 120 tis. € za rok. První v˘zva by mûla b˘t vy-
hlá‰ena jiÏ 1. 4. 2006 s uzávûrkou 30. 5. 2006. Konkrétní akce by moh-
ly b˘t realizovány jiÏ na poãátku roku 2007.

Jedná se tedy o program, kter˘ by mûl vyplnit mezeru mezi stûÏejními
evropsk˘mi programy Marie Curie (kategorie mlad˘ch a zaãínajících
vûdcÛ) a „Networks of Excellence“, tj. programem pro ‰piãkové vûd-
ce a prestiÏní pracovi‰tû, resp. i mezi pfiipravovan˘mi aktivitami ERC.
Definitivní rozhodnutí o startu programu YIN zfiejmû padne na konci
bfiezna 2006 na zasedání V˘boru vysok˘ch pfiedstavitelÛ COST. K po-
dání pfiihlá‰ek do programu tedy bude pomûrnû krátká doba. Vfiele by-
chom tudíÏ doporuãovali sledovat webové stránky COSTu
(www.cost.esf.org)  nebo âeské styãné kanceláfie pro v˘zkum a v˘voj
www.czelo.cz nebo kontaktovat národního koordinátora Dr. M. Ch-
vojku (milos.chvojka@msmt.cz) ãi ãlena V˘boru vysok˘ch pfiedstavi-
telÛ Prof. J. Cihláfie (cihlar@umi.fme.vutbr.cz). 

IVO ·ANC,

CZELO BRUSEL,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SANC@TC.CZ 

COST připravuje nový atraktivní program pro mladé vědce

(dokonãení ze str. 2)

Aãkoli RSFF není úplnou novinkou (navazuje na tzv. „Structured Finan-
ce Facility – SFF“, viz http://www.eib.org/projects/dynamic.asp?cat=209,
kladli úãastníci fiadu elementárních otázek: Je vÛbec dluhové financo-
vání vhodné pro v˘zkumné a v˘vojové projekty?  Jak  budou moci RSFF
vyuÏívat malé a stfiední inovaãní podniky (MSP), tj. kategorie oznaãova-
ná Evropskou komisí za prioritní? Podle jak˘ch kritérií budou rozli‰ová-
ny projekty, kter˘m budou poskytnuty prostfiedky ze 7. RP formou gran-
tu, tedy mnohem v˘hodnûji, od projektÛ vybran˘ch pro financování zv˘-
hodnûn˘m úvûrem z RSFF? Jak naloÏí EIB s prostfiedky získan˘mi ze
splátek úvûrÛ po uplynutí 7. RP? Jaké budou konkrétní podmínky úvûrÛ
a jejich ruãení? Jak se s tûmito podmínkami vypofiádají vefiejné instituce?
Jak budou vyfie‰eny právní otázky vypl˘vající z toho, Ïe pfiíjemcem úvû-
ru musí b˘t konkrétní právnická osoba, ãímÏ zpravidla v˘zkumné kon-
sorcium neb˘vá? Dojde v porovnání se SFF k zásadní zmûnû v tom, Ïe
bude ve vût‰í mífie financován skuteãn˘ v˘zkum a v˘voj, zatímco dosud
v rámci SFF byly prostfiedky z úvûrÛ EIB a EIF vût‰inou uÏity formou in-
vestic do nov˘ch technologií (pfievaÏují investiãní akce velk˘ch firem

v oborech, jako je automobilov˘ prÛmysl, informaãní a komunikaãní
technologie a energetika)? 

Diskuse o RSFF probíhá uÏ pomûrnû dlouho, viz napfi. nûmeckou disku-
si na adrese http://www.rp6.de/inhalte/rp7/rsff,  kde je téÏ  odkaz na dÛ-
leÏit˘  diskusní dokument „FP7 Risk-Sharing Finance Facility To Levera-
ge EIB Loan Investment In Large European RTD Projects And Infrastruc-
tures“ a lze v nûm  ostatnû nalézt odpovûdi na nûkteré z uveden˘ch
otázek.    
Toto krátké sdûlení si neklade za cíl  reprodukovat odpovûdi pfiedstavi-
telÛ EIB a EK na otázky,  které padly ve více neÏ hodinové diskusi.  Otáz-
ky jsme uvedli proto, abychom opûtovnû podnítili diskusi o RSFF i v âes-
ké republice,  pfiiãemÏ je jistû Ïádoucí, aby se do ní zapojili jak pfiíjem-
ci pÛjãek  – tj. v˘zkumníci, tak i jejich poskytovatelé, tj. bankéfii.  

IVO ·ANC,

CZELO BRUSEL,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SANC@TC.CZ
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Pfii formulování pravidel stála EK pfied nelehk˘m úkolem. Z jedné strany je Ïá-
doucí zachovat co nejvût‰í návaznost na pravidla pfiedchozích rámcov˘ch
programÛ, aby stále nedocházelo ke zmûnám jiÏ zabûhnut˘ch schémat, z dru-
hé strany naopak vyhovût poÏadavku na zjednodu‰ení pfiíli‰né sloÏitosti tûch-
to pravidel. Oba tyto tlaky zanechaly v návrhu nov˘ch pravidel zfietelnou sto-
pu. Ve srovnání s pravidly pro 6. RP dochází k celé fiadû zmûn, z nichÏ v ães-
kém prostfiedí se jako nejzásadnûj‰í budou jevit navrÏené zmûny ve
financování projektÛ, neboÈ „model AC“ (kter˘ dosud pro vykazování nákla-
dÛ projektu pouÏívalo více neÏ 75 % ãesk˘ch úãastníkÛ) bude de facto opu‰-
tûn coby nadbyteãn˘. 
Dokument sestává ze dvou ãástí: z dÛvodové zprávy a z vlastního návrhu pra-
videl. DÛvodová zpráva o rozsahu 4 stran velmi vûcnû vysvûtluje koncepci
pravidel a mûl by se s ní seznámit kaÏd˘, kdo uvaÏuje o úãasti v 7. RP. Vlast-
ní text návrhu Pravidel, t˘kající se nepfiím˘ch akcí (struãnû fieãeno: projektÛ
v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch t˘mÛ, které soutûÏí o podporu Spoleãenství u EK),
ov‰em uÏ zabírá 26 stran. 
Pravidla jsou nyní k dispozici jak v angliãtinû,1 tak i v ãeském pfiekladu2. Pfie-
kladatelé mûli nesnadnou úlohu, neboÈ anglick˘ text obsahuje celou fiadu ter-
mínÛ, pro které ãe‰tina nemá dostateãnû v˘stiÏné jednoslovné pfieklady, a pro
nûÏ tak bude nutné ãeskou terminologii teprve zavést. V tomto ãlánku se sna-
Ïíme vystfiíhat pouÏívání (skloÀování) anglick˘ch termínÛ s ãesk˘mi koncov-
kami. I kdyÏ se pfiidrÏujeme co nejvíce terminologie pouÏité v ãeském pfie-
kladu, nijak tím nechceme diskusi o pouÏívané terminologii zablokovat. 
Tento ãlánek se soustfiedí na podstatné zmûny, ke kter˘m má dojít u 7. RP v po-
rovnání s 6. RP, nemÛÏe v‰ak postihnout v‰echny zmûny v pravidlech úãasti
dostateãnû podrobnû (zejména jejich „kfiíÏové dÛsledky“, napfi. zru‰ení AC
modelu nutnû musí vést ke zmûnû financování fyzick˘ch osob, které aÏ do-
sud musely AC model pouÏívat). Dal‰í zmûny jsou v tom, Ïe návrh nyní ne-
zahrnuje nûkterá opatfiení, která budou (na rozdíl od 6. RP) formulována v ji-
n˘ch dokumentech, neÏ jsou pravidla úãasti. 

Změny oproti 6. RP3

1. Minimální podmínky úãasti
V 7. RP se minimální podmínky úãasti pro nepfiímé akce li‰í od 6. RP. Obec-
nou podmínkou je úãast minimálnû tfií nezávisl˘ch partnerÛ, ktefií musí b˘t ze
tfií rÛzn˘ch ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch státÛ. Zatímco v 6. RP musely b˘t
v konsorciu alespoÀ dva ãlenské nebo asociované kandidátské státy4, v 7. RP
tak budou moci podat projekt subjekty napfi. z Islandu, Izraele a ·v˘carska.
Nutno dodat, Ïe tyto státy na základû dohody s ES finanãnû pfiispívají do roz-
poãtu rámcov˘ch programÛ.

Úãast pracovi‰È ze Spoleãného v˘zkumného stfiediska EK (Joint Research
Centre, JRC) je v nov˘ch pravidlech specifikována takto: pokud se pro-
jektu úãastní JRC nebo jin˘ subjekt zfiízen˘ podle práva Spoleãenství, po-
hlíÏí se na nûj jako na subjekt se sídlem v jiné ãlenské nebo asociované
zemi, neÏ ze které jsou zb˘vající úãastníci projektu.
Pro nové „hraniãní“ v˘zkumné projekty5 („frontier“ research projects), kte-
ré budou financovány v rámci Evropské v˘zkumné rady pro v˘zkum (Euro-
pean Research Council - ERC), je stanovena minimální podmínka úãasti jed-
noho právního subjektu se sídlem v nûkteré ãlenské nebo asociované zemi.
Projekty spolupráce6 zamûfiené na paritní zapojení partnerÛ z INCO ze-
mí7 s ãlensk˘mi nebo asociovan˘mi zemûmi musí mít minimálnû ãtyfii
úãastníky – dva z rÛzn˘ch ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch státÛ a dva
z rÛzn˘ch INCO zemí. V 6. RP se INCO zemû mohly úãastnit pouze nad
rámec obecné podmínky minimální úãasti (viz v˘‰e). V 7. RP je nejen sní-
Ïen minimální poãet ãlensk˘ch státÛ EU a asociované státy jsou posta-
veny na roveÀ ãlensk˘m státÛm, ale i INCO zemû jsou postaveny sku-
teãnû do rovnováhy s ãlensk˘mi zemûmi. Budeme-li pfiedpokládat, Ïe
v 7. RP se seznam INCO zemí v˘raznû nezmûní, pak napfi. projekt
s úãastníky z Turecka, Norska, âíny a Indie bude splÀovat minimální pod-
mínky úãasti v 7. RP. V projektech INCO (které v‰ak zfiejmû i nadále bu-
dou ãerpat jen malou ãást rozpoãtu 7. RP) EK tedy maximálnû otevírá
rámcov˘ program pro úãast INCO zemím tím, Ïe netrvá na minimální
podmínce uplatÀované pro ostatní projekty. 
Stejnû jako v 6. RP je i v nov˘ch pravidlech zachována moÏnost doda-
teãn˘ch úprav minimálních podmínek úãasti ve specifick˘ch nebo pra-
covních programech.

2. Pfiedkládání návrhÛ projektÛ a evaluace
Pravidla vyhla‰ování v˘zev pro podávání projektÛ a v˘jimky, kdy EK ne-
musí vyhla‰ovat v˘zvy, se v zásadû neli‰í od 6. RP. Ke zmûnû dochází pfii
evaluaci návrhÛ projektÛ. Zatímco v 6. RP byla evaluaãní kritéria pfiímo
souãástí pravidel úãasti pro 6. RP, v návrhu pravidel úãasti pro 7. RP je
pouze uvedeno, Ïe EK vyhodnotí návrhy projektÛ na základû kritérií, jeÏ
jsou uvedena ve specifickém programu a v pracovním programu. To
znamená, Ïe evaluaãní kritéria nebudou schvalována spolurozhodova-
cím postupem, jak tomu bylo doposud (jak uvedeno v˘‰e, pravidla úãas-
ti podléhají schválení jak EP tak Radou EU)8, ale v pfiípadû specifick˘ch
programÛ tzv. postupem konzultace (EP má pouze konzultaãní funkci
a jeho názor není pro Radu EU závazn˘), v pfiípadû pracovních progra-
mÛ bude návrh pfiipraven˘ EK schvalován pouze programov˘mi v˘bory9.

K návrhu Pravidel účasti v 7. rámcovém programu EU

8
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EVROPSKÁ KOMISE (EK) UVE¤EJNILA 23. PROSINCE 2005 NÁVRH PRAVIDEL ÚâASTI PODNIKÚ,  V¯ZKUMN¯CH CENTER A UNIVERZIT 
V 7. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU (7. RP). NÁVRH TOHOTO NA¤ÍZENÍ BUDE V P¤Í·TÍCH MùSÍCÍCH SCHVALOVÁN EVROPSK¯M
PARLAMENTEM (EP) A RADOU EU TZV. SPOLUROZHODOVACÍM POSTUPEM. TO ZNAMENÁ, ÎE âESKÁ REPUBLIKA BUDE MOCI UPLATNIT
SVÉ P¤IPOMÍNKY A POÎADAVKY JAK PROST¤EDNICTVÍM RADY EU (OFICIÁLNÍ STANOVISKO VLÁDY âR), TAK I PROST¤EDNICTVÍM
POSLANCÒ EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

Poznámky:
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0705en01.pdf
2 http://www.6rp.cz/dokums_novinka/rules_cz_1712.pdf
3 Zmûny jsou vyznaãeny tuãnû
4 „Associated Candidate Countries to FP6“: Bulharsko, Rumunsko, Turecko a (od 1. 1. 2006) Chorvatsko. „Associated Countries to FP6“: Norsko, Island, Lichten‰tejnsko, 

Izrael a ·v˘carsko.
5 Termín „hraniãní“ zde oznaãuje „badatelské projekty na samé hranici poznání“, nikoli projekty na hranici mezioborové (ãi jiné).
6 Zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe projekty spolupráce (nûkde téÏ kolaborativní projekty) v 7. RP vznikly spojením Integrovan˘ch projektÛ (IP) a STREP ze 6. RP. Dal‰í „reÏimy financová-

ní“ (Funding schemes) kolaborativního v˘zkumu v 7. RP jsou jiÏ známé sítû excelence (NoE), koordinaãní a podpÛrné akce (CA/SSA – v 7. RP jako jeden nástroj).
7 INCO zemû - International cooperation partner countries, vyjmenované v pfiíloze pracovního programu INCO.
8 V 5. RP byla evaluaãní kritéria dodatkem k rámcovému programu, a tedy také podléhala spolurozhodování.
9 Programov˘ v˘bor (Programme Committee) je v˘bor sestaven˘ z reprezentantÛ ãlensk˘ch státÛ EU a státÛ asociovan˘ch s rámcov˘m programem, fiízen˘ EK. V 6. RP je pravomo-

cí programového v˘boru nejen schvalovat pracovní program, ale také schvalovat udûlení grantÛ (od urãité finanãní v˘‰e). V této vûci je v 7. RP navrÏena zmûna (viz dal‰í text).
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EK bude tedy mít více volnosti pro stanovení evaluaãních kritérií a bude
je tak moci lépe pfiizpÛsobit úãelu specifick˘ch programÛ.
Zcela novû se v této podkapitole objevuje ustanovení, Ïe EK pfiijme a zve-
fiejní detailní interní pravidla pro postup pfii pfiedkládání návrhu projektÛ,
evaluaci, v˘bûru a ocenûní projektÛ. Tato pravidla budou obsahovat také
speciální opatfiení pro dvoustupÀov˘ proces pfiedkládání projektÛ (two-sta-
ge procedure)10 a dvoukrokovou evaluaci (two-step evaluation)11. 
Dále se v nov˘ch pravidlech úãasti v 7. RP objevuje ustanovení, Ïe EK
pfiijme a zvefiejní pravidla, která zajistí konzistentní hodnocení legální-
ho statusu a finanãní zpÛsobilosti úãastníkÛ RP. Tato pravidla by mûla
zabránit tomu, aby byl t˘Ï úãastník posuzován rÛzn˘mi generálními fie-
ditelstvími EK, resp. rÛzn˘mi oddûleními uvnitfi daného generálního fie-
ditelství, rÛznû.V dÛvodové zprávû EK sdûluje, Ïe evaluaãní proces by se
nemûl pfiíli‰ li‰it od pfiedchozích rámcov˘ch programÛ. EK také plánuje
ãastûji vyuÏívat „evaluaci na dálku“ (ale ne „konsensus na dálku“), neÏ
tomu bylo doposud. 
Pravidlem bude elektronické pfiedkládání návrhÛ projektÛ, které se
osvûdãilo v 6. RP. Zjednodu‰ení by mûl
pfiinést jednotn˘ registraãní systém obsa-
hující spoleãnou databázi pfiístupnou v‰em
sloÏkám EK.

3. Implementace a grantové smlouvy
Úãastníci 7. RP z fiad podnikÛ jistû pfiiví-
tají skuteãnost, Ïe princip finanãní kolek-
tivní odpovûdnosti partnerÛ12 zaveden˘
v 6. RP nebude v 7. RP pokraãovat. DÛ-
vodem je snaha o odstranûní pfiekáÏek,
které doposud bránily podnikÛm v úãasti,
coÏ se t˘ká pfiedev‰ím mal˘ch a stfiedních
podnikÛ (MSP). Partnefii v konsorciu bu-
dou vykonávat práci spoleãnû a nerozdíl-
nû a zastoupí partnera (odvedou jeho prá-
ci), kter˘ poru‰il svÛj závazek vÛãi Spole-
ãenství, pokud je EK v˘slovnû nezbaví
této povinnosti.
Aby EK mohla pokr˘t pfiípadné ztráty
vzniklé poru‰ením smlouvy ze strany
úãastníkÛ, rozhodla se zavést nov˘ mechanismus. Na základû odhadu
rizika selhání si EK ponechá od podnikÛ a jin˘ch partnerÛ, ktefií nejsou
vefiejnou nebo vzdûlávací institucí13, malé procento jejich finanãního
pfiíspûvku na projekt. EK poãítá s ãástkou niÏ‰í neÏ 1 % z pfiíspûvku
Spoleãenství, pfiesné ãíslo v‰ak je‰tû nebylo stanoveno (probíhá vy-
hodnocení rizika). Z takto vzniklého „fondu“ budou financovány pfií-
padné neuhrazené dluÏné ãástky úãastníkÛ projektÛ, ktefií nesplnili své
závazky vÛãi Spoleãenství. V zásadû jde o systém klasického poji‰tûní.
ZadrÏené ãástky, kter˘ch uÏ nebude potfieba na krytí finanãního rizika,
se nebudou vracet jednotliv˘m úãastníkÛm projektu, ale budou znovu
pfiidûleny na v˘zkumné akce rámcového programu. Bankovní garance

by mûly b˘t poÏadovány pouze v ojedinûl˘ch pfiípadech, kdy záloha
(pre-financing) pfiesahuje 80 % grantu.14

Grantová smlouva urãuje pfiedev‰ím práva a povinnosti úãastníkÛ pro-
jektu a stanovuje, které ãásti finanãního pfiíspûvku Spoleãenství budou
zaloÏeny na náhradû uznateln˘ch nákladÛ a které na základû flat rates
nebo lump-sums (vysvûtlení viz níÏe). EK vytvofií modelovou grantovou
smlouvu, která bude reflektovat principy stanovené Evropskou chartou
pro v˘zkumné pracovníky a Kodexem chování pro pfiijímání v˘zkum-
n˘ch pracovníkÛ.15

4. Finanãní pfiíspûvek Spoleãenství
Návrh Pravidel pfiedpokládá, Ïe nákladové modely tak, jak je známe
z 6. RP, budou v 7. RP zru‰eny. I v 7. RP v‰ak zÛstane náhrada uzna-
teln˘ch nákladÛ základní metodou pro vût‰inu reÏimÛ financování.
Úãastníci budou moci i nadále úãtovat své pfiímé náklady a u nepfií-
m˘ch se rozhodnout, zda je budou téÏ vykazovat (v pfiípadû, Ïe jim to
jejich úãetní systém dovolí), nebo zda pouÏijí pau‰ální sazbu (flat ra-

te). Zatímco v 6. RP bylo pouÏití pau‰ální
sazby omezeno v˘hradnû na krytí nepfií-
m˘ch nákladÛ, v 7. RP se setkáváme s no-
v˘m typem pau‰ální sazby – s tzv. stupni-
cí jednotkov˘ch nákladÛ (scale of unit
costs). Koneãnû bude pfiíspûvek moci mít
podobu pau‰ální ãástky (lump sum). Po-
drobnûji je o jednotliv˘ch metodách po-
jednáno v následujících odstavcích. 

4.1. Úhrada uznateln˘ch nákladÛ
V 7. RP dochází také ke zmûnû defini-
ce uznateln˘ch nákladÛ. Podle pravidel 
6. RP jsou (zjednodu‰enû fieãeno) uzna-
teln˘mi náklady takové náklady, které sku-
teãnû vznikly, jsou hospodárné a nezbyt-
né pro realizaci projektu. Vzhledem k to-
mu, Ïe podmínka nezbytnosti podléhala
subjektivnímu posouzení ze strany úfied-
níkÛ EK, stávalo se, Ïe EK jednala nekon-
zistentnû. V 7. RP má tedy b˘t kritérium

nezbytnosti odstranûno a bude posuzováno, zda byly náklady pouÏi-
ty v˘hradnû k dosaÏení cílÛ projektu (v souladu s principy hospodár-
nosti), zda jsou zaznamenány v úãetnictví partnera (nebo tfietí strany)
a zda byly zaplaceny16. Stejnû jako v 6. RP zÛstává DPH nadále neu-
znateln˘m nákladem.
Novû mohou b˘t pouÏívány i prÛmûrné osobní náklady, pokud se pfiíli‰
neli‰í od skuteãn˘ch nákladÛ.

4.2. Pau‰ální ãástka („lump sum“)
MoÏnost pau‰ální ãástky sice v 6. RP existovala, její pouÏití v‰ak bylo
v zásadû omezeno na stipendia a ceny (napfi. Descartesova cena), pfiíp.

9
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Poznámky:
10 DvoustupÀov˘ proces pfiedkládání projektÛ by mûl b˘t podle EK pouÏíván ãastûji tam, kde je to vhodné, napfi. u v˘zev, kde je pfiedpokládán velk˘ pfievis poptávky. V tomto eva-

luaãním procesu je nejprve hodnocen relativnû krátk˘ nástin projektu a teprve po splnûní dan˘ch kritérií je podán návrh kompletní.
11 První krok: návrh projektu (úpln˘, pfiedloÏen˘ pouze jednou) je hodnocen nejprve pomocí omezeného poãtu vybran˘ch kritérií. Druh˘ krok: pouze projekty, které obstály, jsou

hodnoceny podle kompletních evaluaãních kritérií.
12 V pfiípadû, Ïe jeden z partnerÛ poru‰í smluvní podmínky a nenahradí dluÏnou ãástku EK, uplatÀuje se finanãní kolektivní odpovûdnost konsorcia, tzn., Ïe ostatní partnefii mají po-

vinnost uhradit tuto dluÏnou ãástku EK (na nûkteré typy partnerÛ, napfi. na vefiejné instituce, se odpovûdnost nevztahuje).
13 V˘jimka platí dále pro partnery, jejichÏ úãast není garantována ãlensk˘m nebo asociovan˘m státem, a úãastníky akcí Marie Curie, akcí hraniãního v˘zkumu (ERC) a dal‰ích akcí

na podporu specifick˘ch skupin (vyjímaje MSP).
14 Poslední ustanovení není v samotném textu Pravidel, ale v dÛvodové zprávû.
15 Oba tyto dokumenty byly pfiijaty 11. 3. 2005 EK.
16 PoÏadavek vyplacení bude s nejvût‰í pravdûpodobností z koneãného textu odstranûn.

Foto B. Koč
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na sítû excelence (NoE). JestliÏe  v 6. RP ãinila pau‰ální ãástka na jedno-
ho v˘zkumníka 20 tis. €, pravidla nyní navrhují pau‰ál 23,5 tis. €. V˘‰e
pau‰ální ãástky bude opût stanovena podle poãtu vûdeck˘ch pracovní-
kÛ, ktefií jsou v NoE integrováni, a podle doby trvání akce. Maximální
pau‰ální ãástku pro NoE stanoví pracovní programy.
Kromû toho, Ïe je moÏné pau‰ální ãástkou financovat celé akce (NoE),
je moÏné ji pouÏít i v kombinaci s náhradou uznateln˘ch nákladÛ pou-
ze na urãit˘ typ nákladÛ (napfi. cestovní náklady – není v pravidlech blí-
Ïe specifikováno). ÚroveÀ pau‰álních ãástek stanoví EK v jin˘ch doku-
mentech, neÏ jsou pravidla úãasti. U tohoto typu pfiíspûvku nebude tfie-
ba zdÛvodÀovat vynaloÏené náklady, nicménû je vysoce
pravdûpodobné, Ïe pouÏití pau‰álních ãástek povede k niÏ‰ímu pfiís-
pûvku, neÏ je napfi. úhrada 50 % uznateln˘ch nákladÛ. 

4.3. Pau‰ální sazba („flat rate“)
Pau‰ální sazby budou typicky pouÏívány
pro úhradu nepfiím˘ch nákladÛ. V 6. RP
tvofiil pfiíspûvek na reÏijní náklady 20 %
z pfiím˘ch nákladÛ. ÚroveÀ tûchto pau‰ál-
ních sazeb pro 7. RP nicménû není v no-
v˘ch pravidlech navrÏena. V souãasné do-
bû probíhají interní diskuse v EK, které ne-
vyluãují zavedení nûkolika úrovní sazeb
pro nepfiímé náklady (niÏ‰í pro CA a SSA,
vy‰‰í pro v˘zkumné projekty).
Novou formou pau‰ální sazby je v 7. RP
stupnice jednotkov˘ch nákladÛ („scale of
unit costs“), o které je v návrhu pravidel
pouze zmínka. Stupnice by mûla b˘t pou-
Ïívána pouze pro nûkteré typy nákladÛ. Po-
kud jde o pfiímé náklady, typické pouÏití
bude zejména pro osobní náklady. Hodi-
nové sazby budou podle EK stanoveny
v závislosti na fiadû faktorÛ: rozdûlení za-
mûstnancÛ podle funkce (napfi. profesor, technik, vûdeck˘ pracovník atd.),
podle zku‰eností, zemû, ve které pracují, a podobnû. V kaÏdé zemi by te-
dy mûla b˘t identifikovaná prÛmûrná hodinová sazba pro jednotlivé ka-
tegorie pracovníkÛ. EK pfiiznává, Ïe není jednoduché tyto sazby stanovit
a je tfieba vycházet z dÛkladné anal˘zy. Pfiedpokládá ov‰em, Ïe stupnice
bude pouÏívána pouze v omezené mífie v pfiedem stanoven˘ch pfiípadech
(neãastûji se v této souvislosti diskutuje o hraniãních projektech financo-
van˘ch prostfiednictvím ERC). Je otázkou, zda EK uspûje pfii vytváfiení stup-
nice jednotkov˘ch osobních nákladÛ, která bude pfiijatelná pro v‰echny
ãlenské státy. Zejména zemû s niÏ‰í celostátní mzdovou hladinou se obá-
vají, Ïe by mohl b˘t „znev˘hodnûn“ jejich v˘zkumn˘ sektor. PouÏití prÛ-
mûrn˘ch nákladÛ je stejnû tak problematické pro státy s v˘razn˘mi plato-
v˘mi rozdíly mezi jednotliv˘mi regiony nebo mezi akademickou a pod-
nikatelskou sférou. 

5. Maximální v˘‰e financování
Pro v˘zkumné a inovaãní aktivity bude pfiíspûvek EK, podobnû jako 
v 6. RP, ãinit maximálnû 50 % uznateln˘ch nákladÛ. V˘jimku tvofií ve-
fiejné a vzdûlávací instituce, neziskové v˘zkumné organizace a MSP, pro
nûÏ platí maximum 75 % uznateln˘ch nákladÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
v 7. RP nebude existovat model dodateãn˘ch nákladÛ (kter˘ sice umoÏ-
Àoval uhrazení 100 % nákladÛ, ale nedovoloval vykazovat stálé za-
mûstnance jako náklad projektu), zamûstnanci nebudou rozli‰ováni na

stálé a doãasné. V 7. RP tedy bude moÏné vykazovat i platy stál˘ch za-
mûstnancÛ jako náklad projektu (s tím, Ïe pochopitelnû úãastník, tj. or-
ganizace, bude muset prokázat, Ïe na projektu pracovali, tedy vést pfii-
mûfienou ãasovou evidenci). Do uznateln˘ch nákladÛ budou oproti mo-
delu AC patfiit i jiné pfiímé náklady, které v modelu dodateãn˘ch nákladÛ
nebyly akceptovány (nesplÀovaly podmínku dodateãnosti).
Finanãní limit pro demonstraãní aktivity se oproti 6. RP zvy‰uje z 35 %
na 50 % uznateln˘ch nákladÛ. Akce hraniãního v˘zkumu, koordinaãní
a podpÛrné akce, jakoÏ i ‰kolení a kariérní rozvoj v˘zkumníkÛ budou
hrazeny aÏ do v˘‰e 100 % uznateln˘ch nákladÛ.
Stejnû jako v 6. RP bude pfiíspûvek na fiízení a na certifikovaná vyúãtová-
ní ãinit 100 % uznateln˘ch nákladÛ. Podstatn˘ rozdíl spoãívá v tom, Ïe
zatímco v 6. RP EK uhradila  koordinaãní náklady plnû jen pokud nepfie-

kroãily 7 % jejího pfiíspûvku, nyní tato
podmínka odpadne. EK tedy bude hradit
plnû koordinaãní náklady bez ohledu na je-
jich v˘‰i. 

6. Vykazování
EK poãítá s tím, Ïe se sníÏí poãet vyÏado-
van˘ch certifikovan˘ch vyúãtování v prÛ-
bûhu fie‰ení projektÛ. Také poãet zpráv
a délka období, za které se vykazuje, by
mûly b˘t racionalizovány.

7. Opatfiení t˘kající se práv k du‰evnímu
vlastnictví (Intellectual Property Rights -
IPR)
7.1. Terminologie, definice
V nov˘ch pravidlech se setkáváme s novou
terminologií v oblasti IPR. Dfiívûj‰í pojem
„pre-existing know-how“ z 6. RP, se v no-
vém rámcovém programu mûní na backg-
round. Background tvofií informace a zna-

losti, které jsou v drÏení kontrahenta pfied uzavfiením smlouvy. Na rozdíl
od 6. RP v‰ak do této definice nejsou zahrnuty znalosti, které jsou získá-
vány paralelnû v dobû platnosti smlouvy (tzv. sideground). Nové poznat-
ky, pfiíp. v˘sledky, dosaÏené v projektu se (pro symetrii v názvosloví) ozna-
ãují termínem foreground (zatímco v 6. RP ‰lo prostû o „knowledge“). 
V ãeském pfiekladu pravidel jsou pro dvojici background – foreground
pouÏity termíny podklad – v˘stup a je otázkou dal‰í diskuse, zda u nich
ãeská terminologie setrvá. Jejich jednoslovn˘ pfieklad budeme asi hledat
obtíÏnû. Diskuse zatím ukazuje, Ïe termíny „podkladové znalosti“ (pro
background), pfiíp. „v˘stupní poznatky“ (pro foreground), nejsou zavá-
dûjící a jejich zkratky podklad a v˘stup jsou tudíÏ pfiijatelné. 

7.1. Vlastnictví, pfienos vlastnick˘ch práv
KaÏd˘ partner je vlastníkem v˘stupních poznatkÛ, které vytvofiil. V otázce
spoleãného vlastnictví17 má b˘t v 7. RP zaveden reÏim, kter˘ automatic-
ky nastane v pfiípadû, Ïe nebyla uzavfiena Ïádná specifická dohoda. Ten-
to reÏim opravÀuje kaÏdého vlastníka, aby poskytnul neexkluzivní licen-
ce tfietím stranám za podmínky, Ïe to dopfiedu oznámí ostatním vlastní-
kÛm a poskytne jim pfiimûfienou náhradu. V 6. RP vedla neexistence
takového reÏimu ke znaãn˘m komplikacím, neboÈ v pfiípadû absence spe-
cifické dohody se postupovalo podle pfiíslu‰ného národního práva.
Pfienos vlastnick˘ch práv k v˘stupním poznatkÛm byl v 6. RP ãasovû vel-
mi nároãn˘. Partnefii mûli povinnost zam˘‰len˘ pfienos pfiedem sdûlit ne-
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Poznámky:
17 V pfiípadû spoleãného vytvofiení foreground nebo v akcích pro MSP.
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jen ostatním partnerÛm, ale i EK, která mohla vznést námitky. Pro zjed-
nodu‰ení tohoto procesu se v 7. RP upou‰tí od poÏadavku informovat
EK, pokud se v‰ichni partnefii dohodnou na pfienosu vlastnick˘ch práv
tfietí stranû.18 Dále je moÏné, aby se partnefii úplnû vzdali svého práva
b˘t pfiedem informováni o pfienosu vlastnick˘ch práv specificky urãené
tfietí stranû (napfi. matefiské organizaci jednoho z partnerÛ)19.

7.2. Ochrana, uÏití, ‰ífiení a publikace 
Pokud vlastník nechrání své v˘stupní poznatky a ani v˘stup nepfievede
na nûkterého z partnerÛ, mÛÏe se EK ochrany podejmout sama. Podob-
nû jako u pfienosu vlastnick˘ch práv k v˘stupu i u ‰ífiení v˘sledkÛ pro-
jektu (vãetnû publikací)20 bude v 7. RP staãit pfiedem informovat o tom-
to zámûru ostatní partnery (a pominout EK). Nejen na publikacích, ale
i na patentov˘ch Ïádostech bude muset b˘t v 7. RP uvedena zmínka o fi-
nanãní podpofie Spoleãenství.

7.3. Pfiístupová práva
V 7. RP dochází i ke zmûnû v oblasti pfiístupov˘ch práv ostatních partne-
rÛ projektu k podkladov˘m znalostem (background). Pravidla pro 6. RP
umoÏÀovala vylouãit pfiístup ke specifick˘m podkladov˘m znalostem ostat-
ním partnerÛm projektu, pokud se tak stalo pfied podepsáním smlouvy s EK.
To vedlo k nejasnostem, neboÈ mnozí usilovali o vylouãení prakticky ve‰-
ker˘ch podkladov˘ch znalostí, místo aby se spolehli na existující omezení,
Ïe pfiístup k jejich podkladu je partnerÛm povolen pouze v pfiípadû pfiímé
souvislosti s projektem. V návrhu pro 7. RP je proto ustanovení, Ïe partne-
fii nejprve vymezí podkladové znalosti, které jsou nezbytné ke splnûní cí-
lÛ projektu, a v pfiípadû potfieby se dohodnou na vylouãení specifického
podkladu (coÏ nemusí b˘t nutnû pfied podpisem grantové smlouvy s EK).
Zatímco v 6. RP nemohl úãastník projektu poskytnout skuteãnû exkluzivní
licence po dobu dvou let po skonãení projektu (protoÏe ostatní partnefii by

mohli poÏadovat pfiístupová práva), coÏ znesnadÀovalo vyuÏití v˘sledkÛ
projektu, v 7. RP má b˘t umoÏnûno poskytnout exkluzivní licence k v˘stu-
pu nebo podkladu pod podmínkou, Ïe se ostatní partnefii vzdají sv˘ch pfií-
stupov˘ch práv. Doba, po kterou mohou úãastníci projektu poÏadovat pfií-
stupová práva, bude v 7. RP zkrácena na jeden rok po skonãení projektu
(pokud se úãastníci nedohodnou jinak).

8. Nástroj pro sdílení finanãního rizika (Risk- Sharing Finance Facility -
RSFF)
Poslední ãást pravidel úãasti v 7. RP je struãnû vûnována Evropské in-
vestiãní bance (EIB) a její úloze pfii administraci nového nástroje 7. RP

- Risk-Sharing Finance Facility. Spoleãenství poskytne Evropské inves-
tiãní bance grant, kter˘ pokryje rizika spojená s pÛjãkami v rámci RSFF.

Dal‰í ustanovení
V dÛvodové zprávû, která pfiedchází textu pravidel, zmiÀuje EK dal‰í té-
mata, jeÏ nejsou souãástí samotného nafiízení. Jedním z nich je ãasto dis-
kutovaná otázka omezení pravomocí programov˘ch v˘borÛ v 7. RP. Za-
tímco v 6. RP schvalovaly programové v˘bory kromû pracovních pro-
gramÛ i jednotlivé projekty, v 7. RP se EK rozhodla programové v˘bory
poslední jmenované pravomoci zbavit21. EK své rozhodnutí zdÛvodÀu-
je takto: Zaprvé se jedná v zásadû o pravomoc formální, neboÈ progra-
mové v˘bory prozatím vÏdy schválily v‰echny projekty pfiedloÏené EK.
Zadruhé EK namítá, Ïe intervence programového v˘boru (kter˘ je vlast-
nû pfiedstavitelem Rady EU) vyÏaduje komplikovanou legislativní proce-
duru uvnitfi EK, a tím se cel˘ proces v˘bûru projektÛ velmi prodluÏuje.
Podle dÛvodové zprávy v‰ak budou programové v˘bory i nadále vyko-
návat dÛleÏitou úlohu revize a schvalování pracovních programÛ a dal-
‰ích dÛleÏit˘ch témat a budou nadále plnû informovány o v‰ech proce-
sech a v˘sledcích hodnocení. Jisté je, Ïe poslední slovo pfii schvalování
tohoto ustanovení budou mít samy ãlenské státy v Radû EU.
V dÛvodové zprávû EK zdÛrazÀuje, Ïe v‰echny její útvary musejí dospût
k jednotnému v˘kladu v‰ech zákonn˘ch a finanãních ustanovení t˘kajících
se projektÛ. Právû tomu mají nová pravidla podstatnû pfiispût. KaÏdopádnû
budou zaji‰tûny asistenãní sluÏby a informaãní stfiediska,  která budou kon-
zistentnû a jednotnû interpretovat informace vydávané EK. Zejména bude
i nadále pokraãovat asistenãní sluÏba pro otázky du‰evního vlastnictví. 

Závûr
Pravidla úãasti v 7. RP jsou dokumentem natolik zásadním, Ïe si zaslou-
Ïí pozornost jak úãastníkÛ projektÛ rámcov˘ch programÛ, tak pfiíslu‰n˘ch
orgánÛ státní správy. Skuteãnost, Ïe mnohé ãlenské státy EU zfiídily sa-
mostatnou pracovní skupinu zab˘vající se pravidly úãasti a jejich dopa-
dem na úãast subjektÛ z tûchto zemí v 7. RP signalizuje, jakou váhu do-
kumentu pfiikládají.
Pravidla úãasti v 7. RP byla poprvé diskutována v Radû EU 30. ledna
2006. Jednání budou pokraãovat v následujících mûsících jak v Radû EU,
tak i v EP. Va‰e pfiipomínky a poznámky k návrhu pravidel mohou b˘t pfii
tûchto jednáních uplatnûny jak prostfiednictvím pfiíslu‰n˘ch státních or-
gánÛ, tj. M·MT a Stálého zastoupení âR pfii EU, tak i prostfiednictvím jed-
notliv˘ch poslancÛ EP (ktefií se problematikou rámcov˘ch programÛ a je-
jich implementací zab˘vají a mohou ve sv˘ch pfiipomínkách zohlednit
i va‰e postfiehy). Technologické centrum s praÏsk˘m Národním infor-
maãním centrem pro evropsk˘ v˘zkum, pfiíp. s bruselskou Styãnou kan-
celáfií pro evropsk˘ v˘zkum (CZELO), je pfiipraveno napomoci tomu, aby
relevantní pfiipomínky a názory v evropské diskusi nezapadly. 

MARIE KOLMANOVÁ, 

CZELO BRUSEL, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KOLMANOVA@TC.CZ

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CAS.CZ
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Úãel Pfiístupová práva podkladov˘m Pfiístupová práva
znalostem k v˘stupním 

poznatkÛm
Ano, pokud je úãastník potfiebuje ke splnûní své ãásti projektu

Pro splnûní projektu
Bez licenãního poplatku pokud 
nebylo jinak dohodnuto Bez licenãního poplatku
pfied podpisem smlouvy

Pro vyuÏití v˘sledkÛ 
Ano, pokud je úãastník potfiebuje pro uÏití vlastního foreground

a pro dal‰í v˘zkum Podle dohody: buì spravedlivé a pfiimûfiené podmínky,  
nebo bez licenãního poplatku

Tabulka - Pfiístupová práva v 7. RP – shrnutí

Poznámky:

18 To se t˘ká i subjektÛ ze tfietích zemí.
19 Povinnost pfiedem informovat EK mÛÏe b˘t zakotvena v grantové smlouvû (jedná se o specifické pfiípady bezpeãnostního v˘zkumu apod. )
20 V 6. RP se pfiekr˘vala ustanovení o ‰ífiení v˘sledkÛ projektu a publikacích.
21 CoÏ se odrazilo v návrhu specifick˘ch programÛ 7. RP zvefiejnûn˘ch 21. 9. 2005.
22 Podrobnosti je moÏné si nastudovat v dokumentu EK, kter˘ je ke staÏení na adrese: http://europa.eu.int/comm/research/consultations/pdf/follow-up_luxembourg_

16-17_june_workshop.pdf 
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S otázkou „Jaká je návratnost prostfiedkÛ vloÏen˘ch do rámcového pro-
gramu?“ se setkáváme velmi ãasto, a to od samého poãátku 5. RP. Tehdy
právû zaãala âR k rozpoãtu rámcov˘ch programÛ pfiispívat, neboÈ se sta-
la jedním z „asociovan˘ch státÛ“ (AS), jejichÏ t˘my se na základû asoci-
aãní dohody mohly úãastnit 5. RP za témûfi stejn˘ch podmínek jako t˘-
my z ãlensk˘ch státÛ EU. Byla proto tehdy stanovena jednoduchá for-
mule, podle které asociované státy pfiispívaly pfiímo do rozpoãtu 5. RP.
Formule pouze do jisté míry kopírovala  zpÛsob, jímÏ jsou stanovovány
v˘‰e celkov˘ch národních pfiíspûvkÛ ãlensk˘ch státÛ do rozpoãtu EU
„spravovaného“ Evropskou komisí (EK). S jist˘m zjednodu‰ením lze fiíci,
Ïe ãlenské státy pfiispívají do rozpoãtu EU v pomûru sv˘ch HDP (upfies-
nûní dále). Rozpoãet EU je dle dohodnuté struktury v˘dajÛ dûlen na jed-
notlivá fieditelství (DG), která z nich pak financují své programy. Pfiipo-
meÀme, Ïe v˘daje na v˘zkum a v˘voj ãiní okolo 5 % rozpoãtu EU a jsou
ãerpány prostfiednictvím rámcov˘ch programÛ. Velká vût‰ina tûchto pro-
stfiedkÛ je administrována fieditelstvím pro v˘zkum (DG Research), men-
‰í podíly pak dal‰ími DG, napfi. program IST je financován z rozpoãtu fie-
ditelství pro informaãní spoleãnost (DG INFSO). 

V˘‰e zmínûná formule kaÏdému AS ukládala, aby v daném roce pfiispûl
do rozpoãtu 5. RP ãástkou, která odpovídala podílu  HDPAS / (HDP15 +
HDPAS),  kde HDPAS je velikost HDP daného AS a HDP15 je souhrnn˘
HDP tehdej‰í EU-15. Vzhledem k tomu, Ïe do 5. RP najednou pfiibyly pfiís-
pûvky od v‰ech tehdej‰ích AS, bylo by logické oãekávat, Ïe formule bu-
de mít ve jmenovateli souhrnn˘ HDP v‰ech AS, a Ïe tudíÏ pfiíspûvek jed-
notlivého asociovaného státu bude niÏ‰í neÏ vypoãten˘ z uvedené for-
mule. Bylo proto dohodnuto, Ïe kandidátské asociované státy uhradí jen
70 % poplatku urãeného touto formulí. Souãasnû byl stanoven „splátko-
v˘ kalendáfi“, podle kterého tyto státy hradily v jednotliv˘ch letech 5. RP
postupnû  40 %, 60 %, 80 % a nakonec 100 % ãástky stanovené formulí
(coÏ v úhrnu dává právû 70 % za celé ãtyfileté období 5. RP). Je zfiejmé,
Ïe pfii této dynamice úhrad nemûlo valn˘ smysl udávat návratnost vyna-
loÏen˘ch prostfiedkÛ v jednotliv˘ch letech, jist˘ v˘znam mohla mít na-
nejv˘‰ návratnost za cel˘ 5. RP. Ta byla nakonec pro âR odhadnuta na
úrovni asi 95 %; toto procento je relativnû velmi vysoké, zvlá‰tû kdyÏ uvá-
Ïíme, Ïe samotn˘ program INCO (kter˘ financuje úãast tfietích - tedy ne-
platících – zemí) odãerpal pfiibliÏnû 5 % rozpoãtu 5. RP a Ïe dal‰í ãást pro-
stfiedkÛ 5. RP pouÏilo DG Research na zaji‰tûní jeho administrace. 

V prvním roce 6. RP (tj. v r. 2003) byly pfiíspûvky v‰ech
tehdej‰ích kandidátsk˘ch státÛ do rozpoãtu 6. RP sta-
noveny stejn˘m postupem jako u 5. RP (v˘poãtem dle
uvedené formule a sníÏením pfiíspûvku na 70 %). Aso-
ciované kandidátské státy (Bulharsko, Rumunsko) pfii-
spívají podle uvedeného algoritmu do 6. RP i nadále.
Pro âR takto stanoven˘ pfiíspûvek v r. 2003 ãinil 837
mil. Kã. Pfiíslu‰né ãástky pfiíspûvkÛ âR do 5. a 6. RP by-
ly aÏ do r. 2003 vãetnû hrazeny z rozpoãtové kapitoly
M·MT. 

Zásadní zmûnu ve financování aktivit na úrovni EU pfii-
nesl vstup âR do EU. Po nûm jiÏ státní rozpoãet nepo-
ãítá s Ïádn˘mi speciálními pfiíspûvky k jednotliv˘m ak-
tivitám a programÛm EK, ale celkov˘ národní pfiíspû-
vek âR coby ãlenského státu pfiispívá k celkovému
rozpoãtu EU. MÛÏe tak vzniknout myln˘ dojem, Ïe
vstup do EU pfiinesl moÏnost „bezplatné“ úãasti v rám-
covém programu. Tento myln˘ dojem je je‰tû posilo-

ván tím, Ïe v˘daje na úãast t˘mÛ v projektech 6. RP nejsou nijak evido-
vány. Zatímco dfiíve (tj. v 5. RP a v prvním roce 6. RP) nebyly evidovány
pouze ty v˘daje, které pfii dané úrovni kofinancování musely na fie‰ení
projektÛ RP vydat ãeské t˘my (a pfiíspûvek âR do rozpoãtu RP byl kaÏd˘
rok pfiesnû znám), po vstupu âR do EU lze ãástku, kterou âR fakticky pfii-
spívá do rozpoãtu RP (v rámci svého celkového národního pfiíspûvku do
rozpoãtu EU) jen obtíÏnû odhadovat. 

Poãínaje vstupem do EU pfiispívá âR do rozpoãtu EU podle kompliko-
vanûj‰ího v˘poãetního vzorce, neÏ byla uvedená formule pro stanovení
pfiíspûvku âR k rozpoãtu RP. âlenské státy pfiispívají v pomûru sv˘ch hru-
b˘ch národních produktÛ (tedy nikoliv HDP) a pfiíslu‰n˘ vzorec zahrnu-
je vliv je‰tû nûkolika dal‰ích faktorÛ. Pro nové ãlenské státy (EU-10) byl
tento postup pouÏit poprvé v r. 2004. Vzhledem k datu vstupu (1. 5.
2004) v‰ak v tomto roce ãlenství EU-10 trvalo jen 8 mûsícÛ, a proto byl
jejich pfiíspûvek spoãítán jako 8/12, tj. 2/3 fiádného celoroãního pfiíspûv-
ku. Podle údajÛ na serveru EU (http://europa.eu.int/eur-
lex/budget/www/index-en.htm) tak mÛÏeme zjistit, Ïe âR v roce 2004
hradila pouze 0,58 % rozpoãtu EU. Prvním rokem, v nûmÏ âR zaplatila
cel˘ fiádn˘ roãní pfiíspûvek, se tak stal teprve rok 2005 a âR v nûm uhra-
dila 0,89 % rozpoãtu EU. Koneãnû v leto‰ním roce má âR uhradit jiÏ
1,02% podíl rozpoãtu EU. 

Rámcov˘ program nemá Ïádné regionální preference (nemá vyrovnávat
rozdíly mezi regiony jako je tomu napfi. u strukturálních fondÛ) a ne-
podporuje jen speciální politiky EU, které mají pro rÛzné státy rÛzn˘ v˘-
znam (jako je tomu napfi. u spoleãné rybáfiské politiky), naopak o získá-
ní podpory z jeho rozpoãtu rozhoduje (v ideálním pfiípadû) jen kvalita
podan˘ch projektÛ. To znamená, Ïe obzvlá‰tû v dlouhodobé perspekti-
vû by mûly ãlenské státy získávat prostfiedky z rámcového programu pfii-
bliÏnû v tom pomûru, ve kterém pfiispívají do rozpoãtu Evropské komi-
se. Jin˘mi slovy, uvedená procenta národních pfiíspûvkÛ âR do rozpoãtu
EU by hypoteticky mûla urãovat, jaké procento prostfiedkÛ alokovan˘ch
v daném roce na 6. RP by mûly t˘my âR v 6. RP kontrahovat. Otázka tu-
díÏ zní: Lze takto jednodu‰e popsat vztahy v pomûrnû sloÏitém systému,
v nûmÏ vlády pfiispívají do rozpoãtu EU a t˘my pak kontrahují urãité ãást-
ky z jednoho speciálního programu podle toho, jak tyto projekty posou-
dí hodnotitelé z celého svûta?

Doplácíme na účast v rámcových programech?
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Graf 1 -  Závislost procenta podpory získané jednotlivými státy EU-25 z prostředků 6. RP 
na procentu národního příspěvku do rozpočtu EU v r. 2004
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Kladná odpovûì na tuto otázku vypl˘vá z grafu 1, kter˘ ukazuje závis-
lost procenta finanãních prostfiedkÛ, které kontrahoval dan˘ stát EU-25
z dosud rozdûleného rozpoãtu 6. RP, na procentu jeho pfiíspûvku do roz-
poãtu EU. Je nutné ov‰em dodat, k jak˘m obdobím zmínûná procenta
pfiíslu‰ejí. Na ose X jsou procenta, jimiÏ státy EU-25 pfiispívaly do roz-
poãtu EU v r. 2004 (pfiipomeÀme: nové ãlenské státy hradily jen 2/3 fiád-
ného roãního pfiíspûvku) a na ose Y jsou procentní podíly, které jednot-
livé státy EU-25 kontrahovaly pfiibliÏnû z první uvolnûné (a rozdûlené)
tfietiny rozpoãtu 6. RP. Tato ãást rozpoãtu 6. RP koresponduje s projekty,
které byly podány na základû v˘zev od poãátku 6. RP pfiibliÏnû do kon-
ce r. 2004. Daty je proloÏena regresní pfiímka a je vidût, Ïe se k ní  úda-
je pfiimykají s pomûrnû velkou pfiesností (ta je mûfiena koeficientem R2:
ãím více se jeho hodnota blíÏí 1, tím pfiesnûji data pfiímku sledují; pokud
by bylo R2 = 1, pak by data leÏela pfiesnû na pfiímce). Smûrnice pfiímky
má hodnotu 0,9047, takÏe regresní pfiímka ukazuje tuto tendenci: jestli-
Ïe ãlensk˘ stát pfiispívá x % k celkovému rozpoãtu EU, pak tento stát zís-
ká z rozpoãtu 6. RP pfiibliÏnû 0,9 x  %. I kdyÏ jsme v této anal˘ze ne-
vztáhli k sobû pfiesnû stejná období, pfiece jen mÛÏeme bez velkého
zkreslení (R2 = 0,93) v˘sledek této anal˘zy shrnout potvrzením hypoté-
zy, Ïe „státy EU-25 získávají podporu z rozpoãtu 6. RP pfiibliÏnû v tom
pomûru, v jakém pfiispívají k celkovému rozpoãtu EU“. 

Z grafu 1 je patrné, Ïe státy jako UK, NL, SE, BE a dal‰í se nacházejí nad
regresní pfiímkou (získávají tedy z 6. RP o nûco více, neÏ kolik by odpo-
vídalo uvedenému lineárnímu vztahu, tj. „vydûlávají na úãasti v 6. RP“),
zatímco státy jako napfi. IT, ES a dal‰í jsou pod regresní pfiímkou („doplá-
cejí na úãast v 6. RP“). Vzhledem k mal˘m podílÛm na rozpoãtech (RP
i EU) se státy EU-10 vesmûs tísní v okolí poãátku grafu a je z nûho tudíÏ
málo patrné, jak dopadají na základû této anal˘zy. Abychom jejich situ-
aci mohli lépe nahlédnout, zobrazíme ve sloupcovém grafu pro jednot-
livé státy EU-25 pomûr (1)

fin. prostfiedky kontrahované v 6. RP (%)
pfiíspûvek k rozpoãtu EK (%)

V horní ãásti grafu 2 jsou státy EU-25 uspofiádány podle ve-
likosti tohoto pomûru. Pomûr je nejvût‰í pro Estonsko (EE),
které zatím získalo z 6. RP 2,7krát vût‰í procentní podíl neÏ
jak˘m pfiispûlo do rozpoãtu EU, a nejmen‰í pro Lucem-
bursko (LU), které získalo tfiikrát men‰í podíl z 6 .RP, neÏ
jak˘m pfiispûlo do rozpoãtu EU. âR se nachází na 14. mís-
tû a její pomûr má hodnotu 1,07; âR tedy získala z rozpo-
ãtu 6. RP právû to procento, kter˘m pfiispûla v r. 2004 do
rozpoãtu EU. Na základû tohoto v˘sledku mÛÏeme ãás-
teãnû odpovûdût na otázku z názvu tohoto pfiíspûvku: Ve
sledovaném období jsme na úãast v 6. RP nedopláceli. 

Nutné je v‰ak vzít v úvahu tu podstatnou skuteãnost, Ïe
státy EU-10 jsou v uvedené anal˘ze v˘raznû zv˘hodnûny
tím, Ïe fakticky „u‰etfiily“ na svém pfiíspûvku do rozpoãtu
EU za r. 2004 v dÛsledku svého pozdûj‰ího data vstupu.
Kdyby bylo administrativnû rozhodnuto, Ïe k roz‰ífiení EU
dojde 1. ledna (a nikoliv 1. kvûtna) 2004, pak by státy EU-10
v r. 2004 nepochybnû hradily pln˘ roãní ãlensk˘ pfiíspûvek do EU, kter˘
by byl prakticky o polovinu vy‰‰í, neÏ pfiíspûvek realizovan˘. Roãní v˘-
konnost jejich systémÛ VaV s datem vstupu samozfiejmû nijak nesouvisí
(ãitatel diskutovaného pomûru tak zÛstává nezmûn) a pokud bychom
vzali v úvahu pro r. 2004 plné roãní pfiíspûvky státÛ EU-10 (a nikoliv sní-
Ïené na 2/3), budou pomûry dané vztahem (1) pro státy EU-25 mít uspo-
fiádání, které je uvedeno v dolním grafu na obr. 2. Je vidût, Ïe s v˘jimkou
Estonska se v tomto pfiípadû v‰echny nové ãlenské státy pfiesunuly na

podstatnû hor‰í pozice, âR by byla 18. a Polsko dokonce 24. mezi státy
EU-25. V tomto pfiípadû by mûl pomûr dan˘ vztahem (1) pro âR hodno-
tu 0,75, coÏ uÏ je v˘sledek podstatnû hor‰í a znamená, Ïe bychom za po-
psané situace jiÏ v r. 2004 na úãast v 6. RP dopláceli. 

Závûrem tedy mÛÏeme konstatovat: „AÏ dosud jsme na úãast v rámco-
v˘ch programech nedopláceli“. Dlouhodobû âR získává okolo 0,6 %
z rozpoãtu rámcov˘ch programÛ. Je v‰ak nutné zdÛraznit, Ïe tato dosud po-
zitivní bilance byla silnû urãena tím, Ïe aÏ do r. 2004 tûÏily státy EU-10 z ce-
lé fiady slev a úlev, které jim EU udûlila. Tyto úlevy v r. 2005 definitivnû
skonãily a je velmi málo pravdûpodobné, Ïe zapojení a v˘kon na‰eho
systému VaV vzrostl právû v tomto roce natolik, Ïe by âR byla schopna
získat cca 0,81 % rozpoãtu 6. RP (tak aby âR v grafu na obr. 1 pro r. 2005
zÛstala na regresní pfiímce pfii národním pfiíspûvku za r. 2005 ve v˘‰i cca
0,9 % rozpoãtu EU, tj. „zÛstala v 6. RP pfiibliÏnû na svém“). 

V leto‰ním roce má uÏ âR hradit 1,02 % rozpoãtu EU. To znamená (za
pfiedpokladu, Ïe regresní pfiímka z grafu 1 by mûla s uvedenou smûrnicí
platit i v r. 2006), Ïe by t˘my âR mûly kontrahovat v odpovídajícím ob-
dobí cca 0,92 % rozpoãtu 6. RP, coÏ je více neÏ 1,5 násobku dlouhodo-
bû získávaného podílu podpory v rámcovém programu. Obava, Ïe „dnes
uÏ do 6. RP v˘raznû doplácíme“,  je tudíÏ zcela opodstatnûná. 

Je jistû namístû konstatovat, Ïe hodnotu úãasti v˘zkumn˘ch a v˘vo-
jov˘ch t˘mÛ z âR v 6. RP nelze nazírat pouze prizmatem návratnosti vy-
dan˘ch vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Rozhodující je nepochybnû hodnota v˘-
sledkÛ touto spoluprací získan˘ch (a zásadním „nemateriálním“ pfiíno-
sem je i dosaÏen˘ velk˘ pokrok v procesu integrace ãesk˘ch subjektÛ
VaV do Evropského v˘zkumního prostoru). Tu v‰ak je v souãasnosti ne-
moÏné zjistit, neboÈ vÛbec nejsou (a dosud nikdy ani nebyly) evidovány
samotné v˘sledky projektÛ RP. ObtíÏnû jsou identifikovatelné prostfied-
ky vynakládané ze státního rozpoãtu na 6. RP, centrálnû nejsou evido-

vány ani prostfiedky, jimiÏ ãeské t˘my kofinancují svou úãast v projek-
tech 6. RP. Je tak zfiejmé, Ïe k úplnému a pfiesnému zodpovûzení jedno-
duché otázky z titulu tohoto sdûlení bude nutné ujít pomûrnû dlouhou
a zfiejmû i klopotnou cestu nezbytn˘ch legislativních opatfiení, která bu-
de nutné formulovat v úzké spolupráci s Evropskou komisí. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ
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Graf 2  - Horní část grafu ukazuje podíl vypočtený ze vztahu (1) v textu pro státy EU-25.
Dolní část grafu ukazuje týž podíl, avšak za předpokladu, že by v r. 2004 nové
členské státy místo sníženého 2/3 příspěvku do rozpočtu EU hradily v r. 2004 
plný roční příspěvek.
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Provedením auditu, vyplnûním a pfieloÏením auditaãního formuláfie a ná-
sledn˘m zafiazením do databáze tohoto projektu získaly tyto podniky
a v˘zkumné instituce moÏnost  udûlat si pfiehled o souãasném stavu
a pfiedpokládaném v˘voji ve svém oboru, podílet se na v˘mûnû infor-
mací, navázat mezinárodní spolupráci a osobní kontakty se zaintereso-
van˘mi subjekty a získat moÏnost zúãastnit se inovaãních projektÛ, kte-
ré mohou b˘t po splnûní urãit˘ch podmínek spolufinancovány Evropskou
komisí.      

V roce 2005 byl v rámci tohoto projektu, na kterém v âeské republice
spolupracuje Technologické centrum Akademie vûd âR s Potravináfiskou
komorou âR,  proveden technologick˘ audit u 21 potravináfisk˘ch pod-
nikÛ v celé âR, spadajících do této kategorie, tzn. Ïe poãet jejich za-
mûstnancÛ nepfiesahuje 250 a roãní obrat 40 mil. €. Tyto podniky a v˘-
zkumné instituce zahrnovaly v‰echny v˘znamné obory potravináfiského
prÛmyslu v âR. 

Na základû osobních náv‰tûv podnikÛ spojen˘ch s vyplnûním auditaã-
ního formuláfie byly zji‰Èovány pfiedev‰ím technologické údaje a podni-
katelské prostfiedí, ve kterém se podnik pohybuje. Dále pak hlavní dru-
hy vyrábûn˘ch produktÛ a poskytovan˘ch sluÏeb, dosavadní úãast v ná-
rodních i evropsk˘ch programech a rovnûÏ hlavní problémy a zpÛsob,
jak˘m jsou fie‰eny. Zji‰Èování údajÛ pak doplÀovaly prohlídky v˘robních
i administrativních kapacit se zamûfiením na moÏné inovace a dal‰í spo-
lupráci ve v˘zkumu a v˘voji. Tímto zpÛsobem byl získán pfiehled o sou-
ãasném stavu tûchto mal˘ch a stfiedních podnikÛ, jejich v˘zkumném po-
tenciálu, inovaãní kapacitû a moÏnostech navázání budoucí spolupráce
se zahraniãními partnery. V‰echny takto získané údaje jsou spolu s ob-
dobn˘mi údaji o firmách ze zahraniãí zahrnuty do databáze projektu
SMEs for Food umístûné na http://www.smesforfood.org. Zájemci o spo-
lupráci v evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektech, zejména jejich koordiná-
tofii, tak mají moÏnost najít v databázi vhodnou firmu podle potfieb a za-
mûfiení pfiipravovan˘ch projektÛ.  

Z celkového poãtu 21 organizací zafiazen˘ch do projektu na základû pro-
vedeného auditu bylo 15 v˘robních podnikÛ a akreditovan˘ch laborato-
fií a 6 v˘zkumn˘ch ústavÛ. Zamûfiení v‰ech tûchto organizací bylo v sou-
ladu s tématy v˘zev zvefiejÀovan˘ch v Ústfiedním vûstníku Evropsk˘ch
spoleãenství. Poãty zamûstnancÛ se pohybovaly od 6 do více neÏ 200,
v prÛmûru pak 74, zatímco roãní obrat byl v rozmezí 140 tis. € aÏ 36,7
mil. €, v prÛmûru kolem 5,7 mil. €.

Hlavním pfiedmûtem ãinnosti v pfiípadû v˘zkumn˘ch ústavÛ zapojen˘ch
do projektu bylo ‰lechtûní a v˘voj genetick˘ch zdrojÛ u polních plodin
(obiloviny, brambory, olejniny, traviny, krmné plodiny, v˘roba osiva a je-
ho o‰etfiování) a rovnûÏ ‰lechtitelská ãinnost u v‰ech nejdÛleÏitûj‰ích dru-
hÛ hospodáfisk˘ch zvífiat. Dále pak vypracování metodik a informaãních
systémÛ pro jednotlivé skupiny plodin ãi hospodáfisk˘ch zvífiat a testy
a rozbory provádûné v jejich laboratofiích. S pfiedmûtem v˘zkumu je spo-
jená rovnûÏ pfiedná‰ková, publikaãní, propagaãní a poradenská ãinnost,
v nûkter˘ch pfiípadech i poskytování licencí. DÛleÏitou souãástí  ãinnos-

ti je i pofiádání semináfiÛ, konferencí, ‰kolení a jin˘ch odborn˘ch akcí.
Mezi hlavní problémy tûchto institucí kromû omezen˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ patfií nûkde zastaralej‰í vybavení laboratofií (mûfiicí pfiístroje,
chromatografy, zafiízení na stanovení stopov˘ch prvkÛ), zastaralé secí
a sklízecí stroje pouÏívané v polním pokusnictví ãi obtíÏe s registrací pfií-
pravkÛ na ochranu rostlin.  

Pfiedmûtem ãinnosti akreditovan˘ch laboratofií zapojen˘ch do projektu
je provádûní ‰irokého spektra anal˘z materiálu rostlinného i Ïivoãi‰né-
ho pÛvodu, chemick˘ch a mikrobiologick˘ch anal˘z pitné i odpadní vo-
dy, potravin, aromatick˘ch látek, kosmetiky a rovnûÏ testování herbici-
dÛ a pesticidÛ. 

V˘robní podniky, u kter˘ch byl proveden audit, zahrnovaly ‰iroké
spektrum potravináfisk˘ch oborÛ. Pfiedev‰ím se jednalo o zpracování
mléka na mléãné v˘robky a produkci a zpracování masa na masné v˘-
robky a uzeniny vãetnû chlazení, mrazení a distribuce. Dále to byly
podniky vyrábûjící produkty z vajec (majonézy, tatarské omáãky), rÛz-
né druhy octa, ‰krobÛ, pudinkÛ, sirupÛ a vín, vãetnû ko‰er, mikrobiál-
ní mléãné kultury, krmiva pro zvífiata, polotovary na bázi rostlinn˘ch
bílkovin, aromatické látky, rÛzné druhy mouky, pfiípravky na ochranu
rostlin i kosmetické pfiípravky. âasto se ve skladbû v˘robkÛ objevova-
ly  potraviny urãené pouze pro vybrané skupiny spotfiebitelÛ, napfi. dû-
ti, sportovce, alergiky, nebo  potraviny s dietními úãinky vyuÏívající pfií-
rodních surovin atd. 

Nejv˘znamnûj‰ím problémem tûchto v˘robních podnikÛ je zastaralé
technologické zafiízení s nízkou v˘robní kapacitou, které je postupnû na-
hrazováno moderními stroji získan˘mi nákupem nebo leasingem, nebo
cel˘mi v˘robními linkami. Podniky pfiitom úzce spolupracují s tuzem-
sk˘mi i zahraniãními v˘robci tûchto strojÛ a zafiízení. Jedná se napfi.
o modernizaci balicí a mrazicí techniky, su‰áren nebo elektro-ultrafiltra-
ce ãi strojÛ na nalepování etiket.

Dále jsou to provozy s nízk˘m stupnûm automatizace a vysok˘m podí-
lem ruãní práce, pfiístroji nedostateãnû vybavené podnikové laboratofie,
z dlouhodobého hlediska nevyhovující konstrukãní vybavení v˘robních
hal, které neodpovídá evropsk˘m standardÛm, nebo pfiíli‰ omezené v˘-
robní prostory neumoÏÀující dal‰í roz‰ifiování v˘roby. Pfii fie‰ení  tûchto
i dal‰ích problémÛ si nechávají podniky zpracovat pfiíslu‰n˘mi vysok˘-
mi ‰kolami, pfiedev‰ím V·CHT a âeskou zemûdûlskou univerzitou a rov-
nûÏ v˘zkumn˘mi institucemi odborné studie. VyuÏívají i diplomov˘ch
prací studentÛ.

Situace se postupnû zlep‰uje, ov‰em v závislosti na disponibilitû po-
tfiebn˘ch finanãních prostfiedkÛ. Témûfi ve v‰ech pfiípadech se totiÏ
u tûchto mal˘ch a stfiedních v˘robních podnikÛ  jedná o finance z vlast-
ních zdrojÛ.  Pouze ve  v˘jimeãn˘ch pfiípadech je dal‰í vyuÏívání star-
‰í technologie odÛvodnûné, protoÏe je spojeno s tradiãním, na trhu
uznávan˘m zpÛsobem v˘roby, kter˘ zaji‰Èuje vysokou kvalitu finálního
produktu.

Audity malých a středních potravinářských podniků v rámci 
evropského projektu SMEs for Food v roce 2005
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PROJEKT  „SMES FOR FOOD“ (WWW.SMESFORFOOD.ORG) BYL ZAHÁJEN V PROSINCI  2003 S CÍLEM PODPO¤IT V¯ZKUMNOU A INOVAâNÍ
âINNOST V MAL̄ CH A ST¤EDNÍCH PODNICÍCH V EVROPSKÉM POTRAVINÁ¤SKÉM PRÒMYSLU A NAVAZUJÍCÍCH ODVùTVÍCH. DÉLKA
TRVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU JE 3 ROKY S P¤EDPOKLÁDAN¯M UKONâENÍM V ROCE 2006. ÚâASTNÍ SE HO 19 PARTNERSK¯CH ORGANIZACÍ
ZE 16 ZEMÍ A JEHO KOORDINÁTOREM JE FRANCOUZSKÁ AGENTURA PRO INOVACE ANVAR.
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Mezi dal‰í, uÏ spí‰e ojedinûlé problémy auditovan˘ch v˘robních podni-
kÛ, patfií plnûní ekologick˘ch a technologick˘ch standardÛ EU, obtíÏné
hledání pfiípadn˘ch obchodních partnerÛ v oboru a to i v rámci EU, ãi
sloÏité získávání konkrétních informací.   

Pokud jde o v˘zkumnou ãinnost, je zamûfiena pfiedev‰ím na v˘voj no-
v˘ch v˘robkÛ a zlep‰ení kvality tûch stávajících, v˘voj nov˘ch techno-
logií, ochranu biologick˘ch vlastností produktÛ a zv˘‰ení jejich jakosti
a bezpeãnosti. Ve velké vût‰inû auditovan˘ch mal˘ch a stfiedních v˘rob-
ních podnikÛ je tato ãinnost financována pouze z vlastních zdrojÛ. Tyto
podniky nemají vlastní v˘zkumná a v˘vojová oddûlení, pouze nûkolik
pracovníkÛ, ktefií jsou touto ãinností povûfieni. âasto ale spolupracují
s v˘zkumn˘mi institucemi, vysok˘mi ‰kolami a v˘robci technologick˘ch
zafiízení a v nûkter˘ch  pfiípadech se podílejí i na národních programech,
jako jsou Operaãní program pro inovace v oblasti prÛmyslu a podniká-
ní, Národní program na podporu exportu Czech Trade nebo programy
a granty âeské zemûdûlské univerzity v Praze-Suchdole, V·CHT nebo
V˘zkumného ústavu rostlinné v˘roby v Ruzyni. 

Naproti tomu v˘zkumné ústavy z potravináfiské oblasti zahrnuté do pro-
jektu SMEs for Food vyuÏívají pro svou v˘zkumnou ãinnost národní i me-
zinárodní podporu. Z národních podpor jsou to pfiedev‰ím  programy Mi-
nisterstva zemûdûlství âR, Národní grantové agentury âR a Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Z evropsk˘ch jsou to napfi. programy
PHARE, COST, Copernicus,  Eurograin nebo Optimilk. V˘zkumná a v˘-
vojová ãinnost je zamûfiena napfi. na ‰lechtûní nov˘ch odrÛd polních plo-
din a zlep‰ení kvality stávajících, odolnost rostlin v extrémních klima-
tick˘ch podmínkách, udrÏování genetick˘ch zdrojÛ, ‰lechtûní hospo-
dáfisk˘ch zvífiat, v˘zkum v oblasti biotechnologií nebo omezení obsahu
neÏádoucích látek v surovinách a produktech.  Technologické prostfiedí
je sledováno úãastí na odborn˘ch akcích, kontakty s dodavateli i odbû-
rateli a rovnûÏ pfiímou spoluprací s v˘zkumn˘mi ústavy a ‰kolami. 

Jedním z hlavních cílÛ auditÛ provádûn˘ch v rámci SMEs for Food bylo
identifikovat druhy projektÛ, o které by mûly malé a stfiední podniky v po-
travináfiském prÛmyslu zájem a pomoci jim pak prostfiednictvím poãíta-
ãové sítû tohoto projektu najít vhodné partnery ke spolupráci. Na druhé
stranû jsou v rámci sítû SMEs for Food zvefiejÀovány poptávky koordiná-
torÛ pfiipravovan˘ch evropsk˘ch projektÛ po spolupráci s dal‰ími part-
nery, pfiedev‰ím z fiad MSP, které jsou vhodn˘m firmám nabízeny. V prÛ-
bûhu projektu byla poskytnuta v‰estranná pomoc ãeskému koordináto-
rovi pfiipravovaného projektu, do kterého se zapojily jak 2 MSP z âeské
republiky, tak i dal‰í 2 ze zahraniãí. Z ãesk˘ch MSP, jejichÏ kooperaãní
profily jsou umístûny v databázi SMES for Food se do evropsk˘ch pro-
jektÛ zapojily 4 firmy.    
NavrÏená témata tûchto projektÛ a jejich oãekávané v˘sledky byly v sou-
ladu s v˘zkumn˘m ãi v˘robním zamûfiením podniku ãi v˘zkumného
ústavu a mají pfiinést inovaci v˘robních postupÛ a kontrolních metod, za-
jistit produkci v˘robkÛ o vy‰‰í kvalitû, najít biologické alternativy k che-
mick˘m pfiípravkÛm a komponentÛm, zajistit vhodné potraviny pro sku-
piny spotfiebitelÛ se zdravotními omezeními, ktefií nemohou konzumo-
vat bûÏnû dostupné produkty atd. ¤ada podnikÛ se soustfieìuje v souladu
se souãasn˘mi trendy na produkty racionální v˘Ïivy, dietní v˘robky,
funkãní potraviny, prodlouÏení doby trvanlivosti v˘robkÛ ãi v˘zkum pro-
cesÛ zpomalujících oxidaci.  

Celkové náklady budoucího projektu, kterého by se chtûly auditované
podniky zúãastnit by se mûly podle jejich odhadu pohybovat v rozmezí
od 50 tis. do 1,5 mil. €,  pfiiãemÏ jejich spoluúãast  by ãinila 10 – 50 %
z této ãástky a plánovaná doba trvání projektu by byla 1 – 5 let.

TOMÁ· ·TURC,

POTRAVINÁ¤SKÁ KOMORA âR, 

STURC@FOODNET.CZ
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Evropská komise zvefiejnila v˘sledky uzávûrky  v˘zvy FP6-2004-FOOD-
3-C, která byla otevfiena pouze pro projekty typu Specifická podpÛrná
akce (SSA). Do uzávûrky 7. záfií 2005 pfii‰lo celkem 92 návrhÛ projektÛ,
které splÀovaly formální náleÏitosti a byly následnû hodnoceny panelem
expertÛ. Z 92 hodnocen˘ch návrhÛ 45 (48,9 %) splnilo v‰echna hodno-
tící kritéria, 47 návrhÛ (51,1 %) neobstálo v jednom nebo více kritériích.
Vzhledem k rozpoãtu v˘zvy 5 mil. € staãily finanãní prostfiedky pouze
pro prvních 8 úspû‰n˘ch projektÛ, pro které navrhla EK pfiíspûvek 4,53
mil. €. Dal‰ích 5 projektÛ je na tzv. rezervním seznamu. V projektech
vybran˘ch pro financování je âeská republika zastoupena 2 partnery,
ktefií poÏadují dohromady 55 106 €.

Podstatnû vy‰‰í rozpoãet byl vûnován na  projekty typu STREP a koordi-
naãní akce (CA) ve 4. v˘zvû (FP6-2005-FOOD-4B), která mûla uzávûrku
5.10. 2005. Evropská komise obdrÏela 79 formálnû správn˘ch návrhÛ (71
STREP a 8 CA), jejichÏ hodnocení probíhalo jednokolovû. Z tûchto pro-
jektÛ 30 (38 %) obstálo podle v‰ech hodnotících kritérií, 49 projektÛ (62
%) neuspûlo minimálnû v jednom z nich. Projekty, které pro‰ly úspû‰nû
hodnocením poÏadovaly celkov˘ pfiíspûvek 74,710 mil. €. Vzhledem
k dostupnému rozpoãtu v˘zvy 34 mil. € se na seznam projektÛ vybra-
n˘ch pro financování dostalo 14 nejv˘‰e hodnocen˘ch návrhÛ projektÛ.
Souãet  prostfiedkÛ poÏadovan˘ch na EK v tûchto úspû‰n˘ch návrzích ãi-
ní 38,088 mil. € (v prÛmûru 2,72 mil. € na projekt), takÏe lze oãekávat
urãitou redukci rozpoãtÛ v prÛbûhu kontraktaãních jednání.

âeská republika byla v podan˘ch projektech do této v˘zvy zastoupena 17
partnery, pfiiãemÏ jeden z podan˘ch projektÛ STREP byl koordinován ães-
k˘m t˘mem. Aãkoliv tento projekt pro‰el úspû‰nû v‰emi hodnotícími kri-
térii, nezískal dostateãnû vysoké bodové hodnocení aby byl v konkurenci
22 návrhÛ podan˘ch do stejného tématu financován. Celkem se v této v˘-
zvû  ve 14 financovan˘ch projektech uplatní pouze 2 ãeské t˘my. 

V tématické prioritû „Kvalita a bezpeãnost potravin“ probíhá aktuálnû
hodnocení 2. kola uzávûrky integrovan˘ch projektÛ a sítí excelence ze
4. v˘zvy a hodnocení projektÛ typu SSA 4. v˘zvy (uzávûrky 8. 2. 2006).
Pro zájemce o v˘zkumnou spolupráci v problematice Kvalita a bezpeã-
nost potravin jsou v 6. RP uÏ jen omezené moÏnosti pro zapojení do pro-
jektÛ. Dne 15. 2. 2006 byla vyhlá‰ena v˘zva pro otevfiení bûÏících pro-
jektÛ v tematick˘ch prioritách 6. RP (kromû priority 2 – IST) a to pouze
pro pfiistoupení partnerÛ z INCO zemí (seznam INCO zemí je k dispozi-
ci na http://www.6rp.cz/dokums_dokumenty/INCO_target_countries
_153.pdf).
V tematické prioritû Kvalita a bezpeãnost potravin bude pro pfiistoupení
INCO partnerÛ k dispozici 2,5 mil. € a otevfieny budou pouze kontra-
hované integrované projekty. Uzávûrka  v˘zvy je 16. 5. 2006.

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ

Hodnocení  posledních výzev v TP Kvalita a bezpečnost potravin
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V roce 2005 financovala Evropská komise (EK) specifickou podpÛrnou
akci  nazvanou „V˘zkumní pracovníci v Evropû“. Tato akce byla zamû-
fiena na zvy‰ování vefiejné informovanosti o vûdeck˘ch aktivitách a pro-
bíhajícím technologickém v˘voji. Její dÛleÏitou souãástí byla tzv. Noc
vûdcÛ (Researchers’ Night), která byla velmi pozitivnû hodnocena od-
borníky i sdûlovacími prostfiedky v celé Evropû. Noc vûdcÛ 2005 probû-
hla i v âR – napfi. 13 astronomick˘ch pracovi‰È v celé republice uspofiá-
dalo „noc otevfien˘ch dvefií“, coÏ pfiilákalo pozornost obyvatelstva v‰ech
vûkov˘ch kategorií. Velmi úspû‰ná byla také Noc vûdcÛ, kterou zorga-
nizovaly Akademie vûd âR a Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovi-
cích.

EK se rozhodla navázat na tento úspûch a financovat Noc vûdcÛ i v roce
2006.  Tímto zpÛsobem se snaÏí dále podpofiit zájem mlad˘ch lidí o prá-
ci ve v˘zkumu, zv˘‰it spoleãenskou prestiÏ v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
a zv˘‰it zájem v˘zkumn˘ch pracovníkÛ ze tfietích zemí o práci v Evrop-
ském v˘zkumném prostoru.

Dne 11. února 2006 zvefiejnila EK v˘zvu k pfiedkládání návrhÛ na pro-
jekty „Noc vûdcÛ 2006“  (Marie Curie Actions - Mobility 13) s tím, Ïe ta-
to krátká akce probûhne v celé Evropû v pátek 22. záfií 2006 veãer a v no-

ci.  Vûdci by mohli na sv˘ch pracovi‰tích napfi. prezentovat nûkteré atrak-
tivní experimenty, kter˘ch by se mohli v omezené mífie aktivnû zúãastnit
i „náv‰tûvníci“, nebo by mohli nabídnout exkurze do zajímav˘ch, ale ve-
fiejnosti jindy nepfiístupn˘ch laboratofií. 

Uzávûrka pro pfiedkládání návrhÛ byla stanovena na 11. dubna 2006.
Celkov˘ rozpoãet na tuto v˘zvu je 2 mil. €. EK nemá v úmyslu poskyto-
vat cel˘ch 100 % nákladÛ na projekt, pfiedpokládá se finanãní spoluú-
ãast z národních zdrojÛ jednotliv˘ch zemí. Pfiíspûvek EK na jeden vy-
bran˘ projekt by se mûl pohybovat mezi 10  a 60 tis. €, pfiiãemÏ EK chce
kofinancovat alespoÀ jeden projekt v kaÏdé ãlenské nebo asociované ze-
mi EU. Z tohoto dÛvodu je doporuãeno, aby se potenciální organizátofii
Noci vûdcÛ 2006 dohodli na spolupráci a pfiedloÏili z kaÏdé zemû pou-
ze jeden návrh.  Z jedné zemû mÛÏe b˘t pfiedloÏeno i více návrhÛ, mu-
sejí v‰ak b˘t vzájemnû koordinovány.  EK doporuãuje, aby návrhy byly
pfiedkládány v angliãtinû. Podrobné informace jsou dosaÏitelné na
http://fp6.cordis.lu/

EMIL  KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Noc vědců  2006

Vûdeck˘m pracovníkÛm nabízí 6. rámcov˘ program EU nejen financování
stáÏí v rámci programu  Marie Curie, ale také financování krátkodob˘ch stá-
Ïí ve vybran˘ch v˘zkumn˘ch infrastrukturách.  Cílem podprogramu V˘z-
kumné infrastruktury je pfiedev‰ím podpora mezinárodní spolupráce mezi
provozovateli a uÏivateli v˘zkumn˘ch infrastruktur. Do podprogramu V˘z-
kumné infrastruktury patfií souãásti nazvané Mezinárodní pfiístup (Transna-
tional Access) a Integraãní iniciativy (Integrated Infrastructures Initiatives). 
Na základû pfiedloÏen˘ch návrhÛ projektÛ vybrala Evropská komise pro-
vozovatele evropsk˘ch v˘zkumn˘ch infrastruktur a pfiidûlila jim finanã-
ní prostfiedky na stáÏe jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ nebo jejich
t˘mÛ. Tyto stáÏe jsou financovány podle pravidel souãástí Mezinárodní
pfiístup nebo Integraãní iniciativy. Délka jednotliv˘ch stáÏí obvykle ne-
pfiesahuje 3 mûsíce. Obecnou podmínkou financování je mezinárodní
mobilita, tj. v˘zkumní pracovníci nemohou získat stipendia pro stáÏe
v zemích, ve kter˘ch Ïijí. Uchazeãi o stáÏe musejí kontaktovat provozo-
vatele vybran˘ch infrastruktur, tj. úspû‰né pfiedkladatele projektÛ. Na we-
bové stránce http://www.cordis.lu/infrastructures/projects.htm je k dis-
pozici seznam vybran˘ch projektÛ.  
Mezi financované projekty patfií i LASERLAB EUROPE. Jedním z hlavních
cílÛ tohoto projektu  je umoÏnit pfiístup externím uÏivatelÛm k experi-

mentálním laserov˘m zafiízením. Pro stáÏisty je k dispozici pfiibliÏnû
4000 pracovních dnÛ, kter˘ch je moÏno vyuÏít v rámci sítû 17 v˘zkum-
n˘ch infrastruktur v devíti evropsk˘ch zemích. Na projektu se podílejí
spoleãné pracovi‰tû Fyzikálního ústavu AV âR a Ústavu fyziky plazma-
tu AV âR - PALS (Prague Asterix Laser System).
Projekt LASERLAB EUROPE je zamûfien na fie‰ení problémÛ ve dvou te-
matick˘ch oblastech. První oblast zahrnuje v˘voj TW zdrojÛ, konverzi
femtosekundov˘ch pulsÛ ve spektrálním rozsahu od blízkého infraãer-
veného záfiení (NIR) aÏ po mûkké rentgenové záfiení (SXR), opakovatel-
nost a optimalizaci generování záfiení a úplnou charakterizaci tohoto zá-
fiení. Druhá oblast obsahuje v˘voj nov˘ch metod pro zv˘‰ení v˘stupní
energie s cílem zjistit technické bariéry tohoto procesu, v˘zkum nov˘ch
metod pro zkracování pulsÛ a alternativní moÏnosti buzení ultra-vysoko
v˘konov˘ch laserÛ s vysokou opakovací frekvencí. Ve‰keré informace
o tomto projektu vãetnû podmínek pro financování stáÏistÛ jsou dostup-
né na http://www.laserlab-europe.net

EMIL  KRAEMER,  RUDOLF  FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ, FRYCEK@TC.CZ

Nabídka krátkodobých stáží ve výzkumných infrastrukturách

Evropská komise uvefiejnila 18. ledna 2006 novou v˘zvu k pfiedkládání
návrhÛ na Konference a vzdûlávací kurzy (Conferences and Training Cour-
ses – Mobility 4). Rozpoãet na tuto v˘zvu je 12,25 mil. €. V rámci Mobi-
lity 4 jsou finanãnû podporovány série minimálnû ãtyfi na sebe navazují-
cích akcí, na jednotlivé konference se pfiíspûvky neposkytují. Návrhy na
série akcí (Series of Events – SCF) mohou pfiedkládat univerzity, v˘zkum-
ná pracovi‰tû a podniky z ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch zemí EU.

Uzávûrka pro pfiekládání návrhÛ je 17. kvûtna 2006. Pozvánky k zahá-
jení kontraktaãních jednání budou úspû‰n˘m navrhovatelÛm rozesílány
v záfií 2006. První kontrakty by mohly b˘t podepsány v prosinci 2006.
Podrobné informace jsou dosaÏitelné na http://fp6.cordis.lu/

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CAS.CZ

Akce Marie Curie – nová výzva
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Díky 6. rámcovému programu a Evropské vesmírné kanceláfii (ESA) mo-
hou i ãeské v˘zkumné t˘my pfiipravit experimenty realizované v prosto-
rách Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). V˘zkum na palubû ISS má pro
ESA strategick˘ v˘znam, ale vyuÏívat jí dosud mohly pouze t˘my z ãlen-
sk˘ch zemí ESA. Na zaãátku roku 2006 byl spu‰tûn projekt SURE (Inter-
national Space Station: a Unique REsearch Infrastructure), kter˘ umoÏní
zapojení i ostatních evropsk˘ch zemí. Prioritu tak v rámci v˘zvy projek-
tu SURE získávají zástupci nov˘ch ãlensk˘ch a pfiistupujících zemí. 

UÏivatelé projektu mohou b˘t v˘zkumné t˘my nebo malé a stfiední pod-
niky  ve v˘zkumn˘ch  oblastech, které dovolují získat nové poznatky pfii
realizaci ve stavu beztíÏe na orbitální stanici, obíhající zemi asi 400 km
nad zemsk˘m povrchem. Projekty tak mohou zahrnovat sledování fyzio-
logick˘ch parametrÛ kosmonautÛ a dopad na jejich zdraví, v˘Ïivu nebo
realizaci biologick˘ch experimentÛ. Z neÏiv˘ch vûd pak nabízí stav bez-
tíÏe nové moÏnosti napfiíklad pro v˘zkum rozhraní kapalin, fyziky spalo-
vání, pro teoretickou a kvantovou fyziku nebo pro materiálov˘ v˘zkum.

Financování experimentÛ z prostfiedkÛ projektu SURE se t˘ká pouze ná-
kladÛ na cestu k ISS a na provedení experimentu v jejích prostorách.
Vûdeck˘ experiment bude financován ze 100 % a prÛmyslov˘ (Ïadatel
z MSP) jen z 50 %. Podnikatelsk˘ subjekt ale získá v˘hradní práva na zís-
kané know-how, zatímco v˘sledky v˘zkumného t˘mu musí b˘t zvefiej-
nûny.

V souãasné dobû vyuÏilo moÏnost vyjádfiit svÛj zájem a struãnû na-
znaãit plánovan˘ experiment jen nûkolik potenciálních ÏadatelÛ. Cel-
kov˘ rozpoãet 1,8 mil. € bude moÏno vyuÏít asi pro 12 experimen-
tÛ. Uzávûrka elektronick˘ch i papírov˘ch návrhÛ byla stanovena na
15. 4. 2006, 17.00 CET. Dal‰í informace lze získat na http://www.
spaceflight.esa.int/sure, nebo na e-mailu sureao2006@esa.int

RUDOLF FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

FRYCEK@TC.CZ

Projekt SURE umožní experimenty ve vesmíru

SdruÏení evropsk˘ch národních organizací financujících v˘zkum a Eu-
ropean Science Foundation (ESF) spoleãnû udûlují Evropské ceny pro
mladé  v˘zkumné pracovníky (European Young Investigators Awards),
oznaãované zkratkou EURYI.  Tyto ceny nebo spí‰e granty umoÏÀují vy-
nikajícím mlad˘m v˘zkumníkÛm z celého svûta pracovat v Evropském
v˘zkumném prostoru. Tímto zpÛsobem pfiispívají nejen k v˘chovû dal‰í
generace ‰piãkov˘ch evropsk˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ, ale i ke zv˘‰e-
ní prestiÏe evropské vûdy v celosvûtovém mûfiítku. 

¤ídící v˘bor EURYI uvefiejÀuje jednou roãnû v˘zvy k pfiedkládání návr-
hÛ v˘zkumn˘ch projektÛ na období 5 let. V˘zvy jsou adresovány vyni-
kajícím v˘zkumn˘m pracovníkÛm ze v‰ech vûdních oborÛ a ze v‰ech
zemí svûta. Podmínkou je urãitá délka v˘zkumné praxe po získání kva-
lifikace PhD. Tato praxe ke dni uzávûrky pro pfiijímání návrhÛ musí b˘t
del‰í neÏ 2 roky a krat‰í neÏ 8 let.  

Návrhy jsou hodnoceny ve dvou kolech. První kolo probíhá na národní
a druhé kolo na evropské úrovni. Na základû pokynÛ fiídícího v˘boru
EURYI organizuje první kolo hodnocení v âeské republice Grantová

agentura âR. Druhé kolo pak koordinuje European Science Foundation
spolu s fiídícím v˘borem EURYI.  Pfii posuzování návrhÛ jsou uplatÀová-
na tfii kritéria:   
1. v˘sledky a potenciál v˘zkumného pracovníka,
2. kvalita v˘zkumného projektu,
3. kvalita instituce, ve které bude projekt realizován.

Ceny se pohybují v rozmezí od  750 tis. € do 1,25 mil. € a musejí b˘t
v plném rozsahu pouÏity k financování vybran˘ch v˘zkumníkÛ a jejich
projektÛ v Evropském v˘zkumném prostoru.  První ceny EURYI získalo
25 mlad˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v roce 2004. Stejn˘ poãet cen byl
udûlen i v roce 2005.  Jména laureátÛ vybran˘ch na základû tfietí v˘zvy
mají b˘t zvefiejnûna v srpnu 2006.  âtvrtá v˘zva k pfiedkládání návrhÛ na
ceny EURYI se oãekává ve druhé polovinû roku 2006 s tím, Ïe její v˘-
sledky budou publikovány v roce 2007. 
Podrobné informace jsou dosaÏitelné na http://www.esf.org/euryi

EMIL  KRAEMER,  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

KRAEMER@TC.CZ

Evropské ceny pro mladé výzkumné pracovníky  (EURYI)

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na připravovanou konferenci „NANOMEDICINE“,
kterou pořádá v pátek 9. června 2006 v Modré posluchárně Karolina v Praze.

Konference představí vybrané oblasti evropského a českého výzkumu, s aplikacemi v nanomedicíně, odborné veřejnosti a výzkumným pracovníkům
působícím v příbuzných oborech (medicíně, chemii, biologii atd.).

Dopolední zasedání konference bude věnováno vystoupením zahraničních odborníků. S úvodní prezentací vystoupí Ottilia Saxl, výkonná ředitelka 
The Institute of Nanotechnology (UK) a představitelka Evropské technologické platformy „NANOMEDICINE“. Svou prezentaci na téma "Nanomedicines:

New therapeutics and drug delivery systems" prosloví Prof. Ruth Duncan, ředitelka Centre for Polymer Therapeutics-CPT, Welsh School of Pharmacy,
Cardiff University (UK). Prof. Anja Boisen, vedoucí skupiny Nano Systems Engineering, Research Institute of Micro and Nanotechnology, Technical

University of Denmark, Lyngby (DK) bude prezentovat výzkum v oblasti nanosenzorů a nanosenzorových diagnostických metod.

V odpolední části vystoupí experti z českých výzkumných týmů zaměřených na výzkum polymerních terapeutik, rozhraní mezi biologickým prostředím
a umělými objekty, možností využití molekulovém rozpoznávání v medicíně, novinky ve výzkumu biosenzorů nebo sledování kmenových buněk pomocí

magnetických nanočástic.

Více informací naleznete na www.tc.cz nebo kontaktujte organizační tým:
RNDr. Jitka Kubátová CSc., tel: 234 006 116, kubatova@tc.cz 

nebo Ing. Rudolf Fryček, tel: 234 006 111, frycek@tc.cz
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Projekty kooperativního výzkumu

Do uzávûrky v˘zvy FP 6-2004-SME-COOP k pfiedkládání projektÛ koo-
perativního v˘zkumu bylo ke 14. 9. 2005 podáno 770 návrhÛ projektÛ,
Touto uzávûrkou skonãila poslední v˘zva projektÛ kooperativního v˘-

zkumu v 6.RP. Dal‰í v˘zvy lze oãekávat aÏ v 7. RP v rámci aktivity „V˘z-
kum pro MSP“. Mezi podan˘mi projekty bylo 758 projektÛ formálnû
správn˘ch. Hodnotící kritéria splnilo 339 projektÛ (44,7 %). Plánovan˘
rozpoãet 75 mil. € je pro financování tohoto mnoÏství projektÛ nedo-
staãující, pro kontraktaãní jednání bylo vybráno prvních 85 projektÛ

(11,2 %). Tematická skladba projektÛ je pomûrnû vyrovnaná,
jak je patrné z tabulky 2.

K dispozici není statistika, kolik projektÛ vybran˘ch pro fi-
nancování pochází z jednotliv˘ch zemí. Z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí byl zfiejmû vybrán pouze jeden návrh z Maìarska. Ze tfií
návrhÛ projektÛ, pfiipraven˘ch ãesk˘mi autory, nebyl pro fi-
nancování vybrán Ïádn˘. âeskou úãast v poãtu t˘mÛ (185 
v návrzích a 21 v projektech pro financování) lze hodnotit po-
zitivnû. V poãtu t˘mÛ je úãast porovnatelná s Rakouskem
(218 v návrzích a 30 v projektech pro financování).

Projekty kolektivního výzkumu

Do uzávûrky 2. stupnû v˘zvy FP 6-2004-SME-COLL k pfied-
kládání projektÛ kolektivního v˘zkumu bylo k 16. 11. 2005
podáno 109 návrhÛ projektÛ. RovnûÏ tato uzávûrka byla po-
slední v 6. RP. Dal‰í v˘zvy budou publikovány v 7. RP v rám-
ci aktivity „V˘zkum pro MSP“. V‰echny návrhy byly bez for-
málních nedostatkÛ.  Hodnotící kritéria splnilo 52 projektÛ
(47,7 %). Plánovan˘ rozpoãet 67 mil. € umoÏnil vybrat pro
financování prvních 35 projektÛ (32,1 %).

Nejvíce návrhÛ (21) pochází v Velké Británie, následuje SRN
s 18 návrhy. Z nov˘ch ãlensk˘ch zemí bylo podáno po tfiech
návrzích z Maìarska a Polska a po jednom z Estonska a âes-
ké republiky. Pro financování bylo vybráno 9 návrhÛ z Velké
Británie, dále 7 ze ·panûlska, 5 z Norska a 4 ze SRN. Z nov˘ch
ãlensk˘ch zemí byl vybrán pouze jeden maìarsk˘ návrh. âes-
ká úspû‰nost (13,7 %) v poãtu fie‰itelsk˘ch t˘mÛ v tomto typu
projektÛ je v˘raznû niÏ‰í neÏ evropsk˘ prÛmûr (31,4 %).

MARTIN ·KARKA,  

NÁRODNÍ KONTAKT PRO SME,

SKARKA@TC.CZ 
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Region Parametr
Návrhy projektÛ

Úspû‰nost (%)formálnû správné financované
(podané)

Evropa projekty 758 (770) 85 11,2
pozitivnû hodnocené projekty 339 85 25,0

âR projekty s ãeskou koordinací 3 0 0
Evropa úãastníci 7325 838 11,4
âR 185 21 11,3
Rakousko 218 30 13,7
Evropa pfiíspûvek EK (mil. €) 715,9 75,1 10,5

Tabulka 1 – Statistika úãasti ve v˘zvû projektÛ kooperativního v˘zkumu

Region Parametr
Návrhy projektÛ

Úspû‰nost (%)formálnû správné financované
(podané)

Evropa projekty 109 (109) 35 32,1
pozitivnû hodnocené projekty 52 35 67,3

âR projekty s ãeskou koordinací 1 0 0
Evropa úãastníci 2266 712 31,4
âR 51 7 13,7
Rakousko 54 14 25,9
Evropa pfiíspûvek EK (mil. €) 234,1 67,1 28,7

Tabulka 3 – Statistika úãasti ve v˘zvû projektÛ kolektivního v˘zkumu

Tematická skupina Poãet návrhÛ Poãet projektÛ
ICT, elektronika a elektrotechnika 116 9
Zemûdûlství, potravináfiství, rybáfiství 93 14
Biotechnologie, genomika, zdravotnictví, lékafiské pfiístroje 82 10
Energetika a doprava 86 7
Îivotní prostfiedí 75 11
Materiály a nanotechnologie 130 14
Technologické postupy 117 13
Mûfiení, testování, konstruování 71 7
Celkem 770 85

Tabulka 2 - Tematická skladba projektÛ

V souãasné dobû jsou k dispozici jsou pouze
pfiedbûÏné údaje o do‰l˘ch návrzích do 9. v˘-
zvy  FP6-2005-INNOV-9 na téma Podpora
koordinace národních a regionálních inovaã-
ních programÛ s uzávûrkou 5. 1. 2006. Cel-
kem bylo zasláno 82 návrhÛ, ve kter˘ch je
zhruba 820 úãastníkÛ, z toho 17 z âeské re-
publiky.  Zamûfiení návrhÛ ukazuje tabulka.
Vyhodnocení návrhÛ bude ukonãeno v bfiez-
nu 2006.

Publikace v˘zvy FP6-2006-INNOV-10 je plá-
nována na 7. 3. 2006 s datem uzávûrky 7. 6.
2006. Rozpoãet v˘zvy bude ãinit celkem
6,25 mil. €. V˘zva bude otevfiena v rámci ini-

ciativy PRO INNO Europe a bude rozdûlena
do následujících témat:
- anal˘za  a benchmarking inovací v Evropû

(INNO-Metrics),
- popis a anal˘za hlavních trendÛ v inovaã-

ních politikách na národní a regionální
úrovni (INNO-Policy Watch),

- hodnocení inovaãních programÛ (INNO-
Appraisal),

- posouzení nov˘ch nástrojÛ inovaãní politi-
ky (INNO-Views).

MARTIN ·KARKA,  

NÁRODNÍ KONTAKT PRO INNOV, 

SKARKA@TC.CZ

Tematická priorita Výzkum a inovace (INNOV)

Téma Poãet
Klastry 9
Transfer technologií a znalostí 12
Inkubátory, financování 
a podpora zaãínajících firem 14
SluÏby a informovanost 12
Odvûtvové iniciativy 12
Regionální iniciativy 14
Inovaãní v˘uková platforma 3
Monitorování klastrÛ 1
Inovaãní studie 5

Tabulka – V˘sledky 9. v˘zvy k pfiedkládání projektÛ 
– pfiehled podle poãtu a témat podan˘ch návrhÛ. 
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Technologická burza v rámci kongresu GIM 2006
Ve dnech 24. – 28. června 2006 proběhne v Praze 10. kongres o genetice průmyslových

mikroorganismů GIM 2006. Tento kongres je pořádán každé čtyři roky v různých částech světa.
Letos se po 36 letech vrací do Prahy. Očekává se účast více než 2000 špičkových vědců a zástupců průmyslu

z celého světa. Součástí programu tohoto kongresu bude 27. června i Mezinárodní technologická burza
inovačních technologií, organizovaná Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci

s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Pořadatelé srdečně zvou zájemce na tuto burzu, která proběhne
v Kongresovém centru v Praze. Technologická burza bude příležitostí pro navázání spolupráce s inovačními

firmami a výzkumnými organizacemi, aktivními na poli průmyslového využití mikroorganismů.

Zájemci o účast na burze se mohou registrovat přímo na http://www.gim2006.org. Zde vypracují 
tzv. technologický profil, kde uvedou stručný popis své činnosti a své technologické poptávky a nabídky.

Poté bude vytvořen katalog všech přihlášených technologických profilů, nabídek i poptávek, a každý účastník
si vybere ty profily, které ho zajímají. Následně bude určen rozpis schůzek, který zajistí efektivní průběh
bilaterálních setkání. Účastnický poplatek je 100 _ . Po zaregistrování na výše uvedeném odkazu obdrží

účastník elektronickou formou osobní heslo pro přístup ke svému technologickému profilu.
Katalog profilů pro výběr osobních setkání bude všem registrovaným účastníkům zaslán rovněž elektronickou

formou v dostatečném časovém předstihu.

Pozvánka pro průmysl:
Kongres nebo samotnou technologickou burzu mohou podniky podpořit formou sponzoringu nebo jako
vystavovatelé. Několik možností, jak zviditelnit v rámci této významné světové akce aktivity společností

pomocí různých úrovní sponzorství, je možné nalézt na oficiálních stránkách kongresu
http://www.gim2006.org

JANA TAUFEROVÁ
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

TAUFEROVA@TC.CZ

Kalendář akcí Českého inovačního centra 
na duben - červen 2006

Duben 2006

24.4.2006 Hannover International Technology Co-operation Event 2006 on Energy Technologies brokerage -
Hannover (SRN)

Květen 2006

10.5.2006 European SEAFOOD Exposition 2006 brokerage BEMT - Brussels (Belgie)

15.5.2006 ACHEMA 2006 – Partnering event “Chemical Engineering” brokerage BEMT - Frankfurt am Main (SRN)

16.5.2006 Berlin Air Show - ILA 2006 brokerage - Berlin (SRN)

16.5.2006 Rapid.Tech - Users conference and exhibition on Rapid Manufacturing - Erfurt (SRN)

17.5.2006 NANOTECHNOLOGY IN NORTHERN EUROPE 2006 brokerage BEMT - Helsinki (Finsko)

17.5.2006 Wireless Event: one-day telecoms partnering forum brokerage BEMT - London (Velká Británie)

17.5.2006 Brokerage Event in Food Technologies brokerage BEMT - Vienna (Rakousko)

17.5.2006 ElektroZone - brokerage event on electronics and microelectronics brokerage BEMT - Budapest
(Maďarsko)

22.5.2006 2006 IRC Managers Spring School New IRC Secretariat Event - Izmir (Turecko)

24.5.2006 Technology Transfer Day and Co-operation Technology Exchange in the field of Automotive 
Industry brokerage -Nitra (Slovensko)

29.5.2006 Brokerage Event and Seminars on Soil and Water Pollution brokerage BEMT - Örebro (Švédsko)

31.5.2006 Technology Transfer Day - Bioenergy, Waste Management and Recycling brokerage BEMT 
- Jönköping (Švédsko)

Červen 2006

8.6.2006 Future Fish Eurasia Brokerage Event - 2006 brokerage BEMT - Istanbul (Turecko)

14.6.2006 6th HEALTH AND FOOD DAYS brokerage - La Rochelle (Francie)

15.6.2006 BioDundee Conference and Partnering Event 2006 brokerage BEMT - Dundee, Scotland (Velká Británie)

22.6.2006 Molecular Staging of Cancer brokerage BEMT - Heidelberg (SRN)

25.6.2006 GIM 2006 brokerage BEMT - Praha (Česká republika)

29.6.2006 II Exhibition for Pharmaceutical, Biopharmaceutical and Laboratory Providers - FARMAMEETING
2006 New brokerage BEMT - Madrid (Španělsko)
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„Není potřebnějšího a obtížnějšího úkolu výzkumu
v dopravě, nežli hledat styčné body mezi ochranou
životního prostředí a neustálým spěchem společ-
nosti za vidinou spotřeby, vyšší výroby, vyšších
přepravních výkonů. Není obtížnějšího úkolu vý-
zkumu, nežli ochránit člověka před sebou samým.
Není důležitějšího poslání, nežli nést vědomou
spoluzodpovědnost za vytváření přijatelných pod-
mínek pro budoucí generaci. Podpora udržitelné-
ho rozvoje dopravy je proto hlavním cílem naší
práce.“ 

Slova ředitele Centra dopravního výzkumu Ing. Josefa
Mikulíka, CSc., dávají pohledu na velmi širokou proble-
matiku dopravy j istý fi lozofický rozměr, jako protiváhu
ryze exaktních metod, jichž Centrum dopravního výzku-
mu využívá ke své výzkumné a vývojové činnosti. CDV je
státní příspěvkovou organizací a jediným dopravním vě-
decko-výzkumným subjektem v působnosti Ministerstva
dopravy ČR.

Centrum dopravního výzkumu se sídlem v Brně navazuje
na činnosti federálního Výzkumného ústavu dopravného
v Žilině.Vzniklo roku 1993 a od počátku je aktivní i na
poli mezinárodní spolupráce, a to jak členstvím v mezi-
národních organizacích a jejich pracovních orgánech, tak
i účastí v programech 4., 5. i 6. rámcového programu EU.
Mezinárodní aktivity má v CDV na starosti Ing. Václav
Fencl, CSc., náměstek pro zahraniční spolupráci. Samot-
ný výčet účast í  v mezinárodních  týmech evropských
Rámcových programů by zabral podstatnou část tohoto
článku, proto se inženýra Fencla ptám na projekty, v ni-
chž byla účast CDV nejvýznamnější. CDV orientuje svou
pozornost především na projekty, které jsou zaměřené
na problematiku zvyšování bezpečnosti silničního provo-
zu, a to j iž od 4. RP v letech 1994 – 1998. V 5. RP se
CDV podílelo na 23 projektech, zdůraznit je možné účast
v projektech ADVISORS (Akce pro zavedení a standardi-
zaci pokročilých systémů pomoci řidičům a kontroly vo-
zidel pro optimální využití silniční sítě), GUIDEMAPS (Jak
lépe rozhodovat a zapojit veřejnost), IMMORTAL (Zdra-

votně postižení řidiči,metody testování a hodnocení pro
získání ř idičského oprávnění) , MOST (Strategie ř ízení
mobility pro příští desetiletí. Na programu GUIDEMAPS
spolupracovalo CDV s Magistrátem města Brna, v pro-
gramu MOST participoval DP hlavního města Prahy.

V 6. RP je CDV zapojeno především do řešení  projektů
v tematické prioritě 1.6.2. – Udržitelná povrchová do-
prava. I zde je znát zaměření na problematiku bezpeč-
nosti silničního provozu a výsledky účasti v projektech
jsou využívány  i pro vládní politiku v tomto oboru. Platí
to především o účast i  v projektech SAFETYNET CARE
(Sledování bezpečnost i  s i lničního provozu v Evropě),
RIPCORD / ISEREST (Bezpečnost si lniční infrastruktury
a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti  vedlejších si lnic
pro udržitelnou povrchovou dopravu), RANKERS (Hod-
nocení bezpečnost i  s i lničního provozu v Evropě) a IN
SAFETY ( Infrastruktura a bezpečnost) . CDV je akt ivní
i v programech SAVE II – podpora snižování energetické
náročnosti  a v programu Leonardo da Vinci – podpora
vzdělávání.
V programu COST má CDV deset  účastí, zajímavé výsled-
ky podle Ing. Fencla přinesla  účast  v projektu COST 353
– Srovnávací test systémů hlásičů náledí na testovacím
úseku CDV. CDV má ambice stát se i koordinátorem pro-
jektů 6 RP. Doc. Ing. Pospíšil, PhD, připravil návrh projek-
tu ve výzvě 3B v tematické prioritě 1.6.2. – Udržitelná po-
vrchová doprava, ve kterém by CDV hrálo roli koordináto-
ra. CDV se již stalo koordinátorem projektu v programu
Marie Curie. Projekt má název TITaM (Transport, Infrast-
ructure, Technologies and Management) a je zaměřen na
výměnu odborných pracovníků z CDV a výzkumných orga-
nizací v Německu a ve Velké Británii.

Účast odborníků z CDV v mezinárodních organizacích
a odborných akcích a také skutečnost, že CDV je oficiál-
ním reprezentantem českého dopravního výzkumu  je
předpokladem pro navazování kontaktů, vedoucích k vy-
soké účasti v mezinárodních programech. CDV je od roku
2003 i členem regionální kontaktní organizace pro jižní
Moravu, kterou vede VUT v Brně. Poskytuje zájemcům jak
všeobecné informace o možnostech účastí v RP, ale pře-
devším specifické informace, týkající se problematiky do-
pravy, která je CDV vlastní. CDV pravidelně organizuje in-
formační dny k vypisovaným výzvám v oblasti dopravy.
V loňském roce CDV v rámci aktivit RKO pro jižní Moravu
uspořádalo v Brně prezentaci České styčné kanceláře
v Bruselu CZELO. CDV si cení podpory ze strany MŠMT,
která umožňuje členství reprezentantů českého výzkumu
v mezinárodních organizacích a sdruženích.

Účast v projektech RP zvyšuje profesní a jazykové znalos-
ti pracovníků CDV, zvyšuje úroveň českého dopravního vý-
zkumu a jeho prestiž v zahraničí, přispívá k vytváření Ev-
ropského výzkumného prostoru, zrychluje přenos poznat-
ků do praxe a umožňuje tak přenést výsledky
mezinárodních projektů do našich podmínek.

KONTAKT
CDV - Centrum dopravního výzkumu,
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel.: + 420 548 423 712
e-mail: vaclav.fencl@cdv.cz
www.cdv.cz

Cílem je udržitelný rozvoj a bezpečnost dopravy

Foto B. Koč

CDV je aktivní ve vydávání odborných publikací a podílí se i na
náplni specializovaných periodik. Některá z nich nám předsta-
vil Ing. Václav Fencl v knihovně CDV. 

112-Echo 01_2006-obal-Ma  29.3.2006  17:50  Str. 4


