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PRAŽSKÁ KONFERENCE
EURONANOFORUM 2009 (ENF) BYLA JIŽ
ČTVRTÁ V ŘADĚ TĚCHTO SETKÁNÍ,
KTERÁ SE KONAJÍ Z PODNĚTU
EVROPSKÉ KOMISE KAŽDÉ DVA ROKY
VŽDY V ZEMI, KTERÁ PRÁVĚ PŘEDSEDÁ
RADĚ EU. TATO SETKÁNÍ MAJÍ VELMI
ŠIROKÝ TEMATICKÝ ZÁBĚR, VYSOKOU
NÁVŠTĚVNOST A EVROPSKÁ KOMISE JE VYUŽÍVÁ K DALŠÍMU SMĚROVÁNÍ
NANOTECHNOLOGICKÉHO VÝZKUMU V RÁMCOVÉM PROGRAMU.
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Evropské fórum vědy a techniky
Nová verze Finančního průvodce projektů 7. RP
Obecně o konsorciální smlouvě

Stalo se...

Plenární zasedání konference EuroNanoForum 2009 probíhala ve velkém sále Kongresového centra, pﬁesto byli
úãastníci diskusí jako pod drobnohledem na obﬁích obrazovkách.

nanoTruck PŘIVEZL VÝSTAVU
Doprovodnou akcí ENF2009 byla i prezentace nanotechnologií formou pojízdné laboratoﬁe umístûné
v rozkládacím návûsu za silniãním tahaãem, zaparkovaném v areálu Stavební fakulty âVUT. Návûs byl rozloÏen do neuvûﬁitelné ‰íﬁky 7,5 metru a v˘‰ky 6,2 m
a ve dvou patrech ãinila v˘stavní plocha skoro
100 m2. Podrobnosti jsou k dispozici na www.nanotruck.de
Foto Bﬁetislav Koã a Jan Symon

Vážení čtenáři,
toto ãíslo vychází po ukonãení ãeského pﬁedsednictví Radû EU, tedy
v ãase hodnocení, co pﬁedsednictví pﬁineslo nám a Evropû. JelikoÏ se celkovému zhodnocení pﬁedsednictví v oblasti evropského v˘zkumu
a v˘voje bude vûnovat 7. národní konference „âeské
dny pro evropsk˘ v˘zkum“, která probûhne 26. ﬁíjna (viz
www.tc.cz), v tomto ãíslo se jen vracíme k velk˘m pﬁedsednick˘m konferencím, které probûhly v mezidobí.
Pﬁednû ‰lo o konferenci Research Connection (RC), coÏ
byla pravdûpodobnû vÛbec nejvût‰í akce poﬁádaná v âR
bûhem celého pﬁedsednictví. Evropská komise registrovala pﬁes 1300 úãastníkÛ z 53 zemí. V ãísle uvádíme zku‰enosti a postﬁehy úãastníkÛ. Zde jen pﬁipomeÀme, Ïe RC
zahájili námûstek ministra V. RÛÏiãka a komisaﬁ
J. Potoãnik, a pak uÏ znaãnou pozornost poutala pﬁedná‰ka velkého obdivovatele Evropy J. Rifkina (byl poradcem R. Prodiho a z mnoha jeho knih uveìme alespoÀ
Evropsk˘ sen, vydal ELK 2005), kter˘ se pustil s ﬁeãnickou
vervou do tématu energetické krize a zmûny klimatu. Rifkin oceÀuje, jak
EU investuje do obnoviteln˘ch zdrojÛ a do sítí, které teprve umoÏní jejich
efektivní vyuÏití. Pﬁi‰el s termínem „distribuovan˘ kapitalismus“, v nûmÏ
jednotlivci budou vyrábût energii z obnoviteln˘ch zdrojÛ a distribuovat ji
„chytr˘mi sítûmi“ na místo momentální potﬁeby. Ostatní pﬁedná‰ky uÏ
nevyz˘valy k budování nového hospodáﬁského poﬁádku, ale pﬁesto vyvolávaly Ïivou diskusi. ¤adu pﬁedná‰ek lze shlédnout na adrese http://ec.
europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm?pg=programme-details&show=all#openingsession a cel˘ prÛbûh RC je velmi
dobﬁe zdokumentovan˘ na stránce http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm?pg=documentation.

Druhou velkou konferencí, k níÏ se v ãísle vracíme, bylo uÏ ãtvrté
EuroNanoForum (ENF), které organizovalo Technologické centrum
(ov‰em opût ve spolupráci s EK) – viz www.EURONANOFORUM2009.eu. Tyto konference mají spí‰e politick˘
charakter, av‰ak „politika v oblasti nanotechnologií“ se
neobejde bez odborného Ïargonu. Na t˘denní konferenci, kterou zahájila ministrynû Kopicová s generálním ﬁeditelem DG Research Rodriguezem, se zaregistrovalo témûﬁ
800 úãastníkÛ. Rozsah konference byl mimoﬁádn˘: mûla
6 plenárních, 27 odborn˘ch paralelnû bûÏících sekcí,
rozsáhlou posterovou sekci, 10 workshopÛ a prÛmyslovou v˘stavu a bohat˘ doprovodn˘ program. Doporuãení
ENF by mûla mít vliv na dal‰í prÛbûh ãtvrté tematické priority 7. RP.
Soudû podle evropského tisku, konec ãeského pﬁedsednictví mohl znamenal úlevu pro Evropu (podle polského
Dzienniku se Evropa nemohla doãkat ‰védského pﬁedsednictví), nikoliv v‰ak pro ty, kteﬁí „Ïijí evropsk˘m v˘zkumem“. Zcela
jistû máme naã z na‰eho pﬁedsednictví navazovat.
·védsko zahájilo pﬁedsednictví EU velkou konferencí v Lundu
s názvem „Nové svûty – nová ﬁe‰ení“. ·védové nepovaÏují pojem „sustainablity“ (trvalé udrÏitelnosti) za prázdnou floskuli, n˘brÏ je to jádro
jejich úsilí: jinou planetu nemáme, a tak musíme usilovat o „environmentálnû úãinnou ekonomiku“. ECHO se bude vûnovat této konferenci a její závûreãné deklaraci (patrnû jako jediné médium v âR), a to
v pﬁí‰tím ãísle.
S pﬁáním pûkného léta
VLADIMÍR ALBRECHT
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EURONANOFORUM 2009
PRAÎSKÁ KONFERENCE EURONANOFORUM 2009 (ENF) BYLA JIÎ âTVRTÁ V ¤ADù TùCHTO SETKÁNÍ, KTERÁ SE KONAJÍ Z PODNùTU
EVROPSKÉ KOMISE KAÎDÉ DVA ROKY VÎDY V ZEMI, KTERÁ PRÁVù P¤EDSEDÁ RADù EU. TATO SETKÁNÍ MAJÍ VELMI ·IROK¯ TEMATICK¯
ZÁBùR, VYSOKOU NÁV·TùVNOST A EVROPSKÁ KOMISE JE VYUÎÍVÁ K DAL·ÍMU SMùROVÁNÍ NANOTECHNOLOGICKÉHO V¯ZKUMU
V RÁMCOVÉM PROGRAMU.
svou konkurenceschopnost i v dobû krize. Uvedl, Ïe v 6. RP EK pﬁispûla ãástkou 1,4 mld. € na ﬁe‰ení 550 projektÛ a bûhem prvních dvou let 7. RP uÏ
alokovala 1 mld. € na ﬁe‰ení nanotechnologick˘ch projektÛ. EK si je v‰ak
vûdoma nutnosti sledovat pﬁípadné negativní dopady nanotechnologií
a hodlá do r. 2013 vynaloÏit aÏ 100 mil. € na jejich anal˘zu. Rodriguez
uvedl, Ïe konãící Akãní plán pro nanotechnologie se osvûdãil, a proto EK
vypracuje jeho inovovanou verzi pro dal‰í období.
H. Krüger z Bayer Material-Science (DE) ukázal roli nanotechnologií v souvislosti s otázkami trvale udrÏitelného rozvoje. Na ﬁadû statistik dokumentoval rÛst sektoru nanotechnologií jak z hlediska trÏních ukazatelÛ, tak i z hlediska zamûstnanosti. V Evropû bûÏí celá
ﬁada iniciativ, které si kladou za cíl dále
zv˘‰it souãasnou dynamiku nárÛstu
nanotechnologií. N. Trevisan informoval o soutûÏi vyhla‰ované italsk˘m
nanotechnologick˘m klastrem Veneto
Nanotech, která je v leto‰ním roce dotovaná ãástkou 600 tis. €. Vybrané projekty (napﬁ. na vznik start-up podnikÛ)
mohou získat dal‰í podporu rizikového
kapitálu. SoutûÏ bûÏí od r. 2005 a dosud
v˘herci obdrÏeli odmûny za 1,8 mil. €
a s v˘hrami spojené investice dosáhly
20 mil. €. Pro souãasnou ãeskou debatu o organizaci v˘zkumu uveìme, Ïe
v komisi posuzující projekty je
PrÛmyslovou v˘stavu ENF 2009 v pﬁedsálí jednacích prostorÛ 15 zástupcÛ rizikového kapitálu (pût
Kongresového centra zahájili rituálem stﬁíhání pásky Herbert von Bose, ItalÛ, ostatní ãlenové jsou z jin˘ch zemí
ﬁeditel odboru prÛmyslov˘ch technologií EK, a Karel Klusáãek, ﬁeditel EU a z USA).

PraÏské ENF v niãem za pﬁedchozími konferencemi nezaostávalo: jednání
probíhala ve 27 paralelních sekcích, byla doplnûna 6 plenárními zasedáními, a kromû toho na Ïádost úãastníkÛ bylo uspoﬁádáno
10 workshopÛ. Konference mûla ‰est posterov˘ch sekcí a její integrální souãástí byla i prÛmyslová v˘stava, na které bylo moÏné se seznámit s v˘robky
23 evropsk˘ch podnikÛ. ENF mûlo téÏ bohat˘ doprovodn˘ program, jehoÏ
souãástí byla napﬁíklad i pojízdná nanotechnologická laboratoﬁ
„nanoTruck“, kterou zprostﬁedkovalo nûmecké Spolkové ministerstvo pro
vysoké ‰koly a v˘zkum. Na ENF se zaregistrovalo pﬁes 700 úãastníkÛ ze 36
zemí. Pﬁíprava ENF kladla na organizátory znaãné nároky; obdrÏeli pﬁes 400
abstraktÛ, které musely projít odborn˘m
hodnocením, a 356 jich recenzenti
doporuãili do pﬁedná‰kové nebo posterové prezentace. Poﬁadatelé se téÏ
museli vyrovnat s konkurencí obdobn˘ch setkání, kter˘ch se v leto‰ním roce
koná po celém svûtû témûﬁ 60. ¤ada
z nich se poãtem úãastníkÛ ENF nejspí‰e vyrovná, av‰ak Ïádná nemá tak ‰irok˘ tematick˘ zábûr. Za tûchto okolností
bylo ov‰em krajnû nesnadné získat pro
plenární sekce ENF v˘zkumníky „z
první stovky svûtov˘ch nanotechnologÛ“. Nakonec ale ENF2009 uspûlo
i v tomto ambiciózním zámûru.
Vlastnímu zahájení konference pﬁedcházelo video, kter˘m H. Kroto
z
Floridské
státní
univerzity
TC AV
v Tallahassee (USA) nahradil svou pﬁítomnost na ENF. PﬁipomeÀme, Ïe Kroto v r. 1996 získal Nobelovu cenu
za svÛj objev fullerenÛ. Zaslaná pﬁedná‰ka odkr˘vala populárním zpÛsobem vlastnosti nanomateriálÛ a jejich strukturu a naznaãovala tak
jejich potenciál pﬁispût prostﬁednictvím nanotechnologií k je‰tû donedávna neãekanému ﬁe‰ení problémÛ.

Motto leto‰ního ENF znûlo: Nanotechnologie pro trvale udrÏitelnou ekonomiku. Ministrynû Kopicová ve své zahajovací pﬁedná‰ce uvedla, Ïe
nanotechnologie mohou radikálnû promûnit globální technologické portfolio, a tak ukázat skuteãné v˘chodisko ze souãasné krize, kterou vyvolalo mnoho faktorÛ, mezi nimiÏ je nejspí‰e i nadv˘roba vyvolaná souãasn˘mi technologiemi.
J. M. S. Rodriguez, generální ﬁeditel DG Research, pﬁipomnûl, Ïe EK vyhlásila ozdravn˘ plán, kter˘ má stimulovat investice tak, aby Evropa posílila
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Foto Bﬁetislav Koã

Velkou pozornost pﬁitáhla plenární pﬁedná‰ka F. Besenbachera
z Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNano) university v Aarhusu (DK)
o vyuÏití rastrovacího tunelového mikroskopu (Scanning Tunneling
Microsope – STM) pﬁi v˘voji nov˘ch nanokatalyzátorÛ. Rozli‰ovací
schopnost mikroskopu dosahuje úrovnû jednotliv˘ch atomÛ, a tak lze
sledovat vzorky katalyzujících nanoãástic, coÏ v˘raznû zrychluje hledání vhodného katalyzátoru pro danou chemickou reakci. Nahrazení fosilních paliv vodíkem je stále je‰tû hudbou budoucnosti, neboÈ tento hojn˘
prvek umíme získávat jen s vynaloÏením znaãné energie. Besenbacher
v‰ak naznaãil, Ïe právû nová pozorování získaná pomocí STM mohou
vést k návrhu nov˘ch katalyzátorÛ, které budou mít zásadní v˘znam pro
pﬁechod na vodíkovou energetiku. Besenbacher je skuteãnû v˘raznou
postavou souãasné nanovûdy: je profesorem nejen na své alma mater
v Aarhusu, kde vede vzdûlávací centrum pﬁi iNano, ale téÏ je profesorem

na ãtyﬁech ãínsk˘ch univerzitách a jako hostující profesor pracoval na
ﬁadû americk˘ch univerzit. V loÀském roce získal grant Evropské
v˘zkumné rady. Jeho práce mají ohromn˘ ohlas, dosáhl více neÏ 10 tis.
citací.
Stejnû jako vodíková energetika, je
v centru zájmu nanotechnologÛ
i solární energetika. Tou se zab˘val M. Grätzel z Federální polytechniky v Lausanne (CH), kter˘ hovoﬁil
o solárních ãláncích, jeÏ uÏ dokonce
nesou jeho jméno. Základem ãlánku
je tenk˘ film kysliãníku titaniãitého,
kter˘ je senzibilizován molekulárním barvivem. Nové ãlánky mají
nejen vy‰‰í úãinnost pﬁemûny sluneãního záﬁení na elektrick˘ proud,
ale jsou i levnûj‰í neÏ ãlánky souãasné. O moÏnostech vyuÏití kysliãníku
titaniãitého pﬁi ãi‰tûní, desinfekci
a dekontaminaci vzduchu i vody
hovoﬁil A. Fujishima z Akademie vûd
a technologií v Kanagawû (Japonsko),
talytick˘ efekt TiO2.

ní spotﬁeby fosilních paliv, nové senzory na bázi nanotechnologií zv˘‰í
bezpeãnost atd.

Závûreãné plenární zasedání se zab˘valo evropskou dimenzí v˘zkumu
v nanotechnologiích. P. Matteazzi (MBN Nanomaterialia - IT) hovoﬁil
o v˘znamu evropsk˘ch technologick˘ch platforem a speciálnû zmínil platformu MINAM, kterou ustavili v˘robci
v oblasti mikro a nanotechnologií.
P. N. Lirsac kladl otázku, zda projekty
ERA-NET v oblasti nanotechnologií
jsou skuteãn˘m pﬁínosem pro budování
Evropského v˘zkumného prostoru
(ERA). Konstatoval, Ïe ve vût‰inû evropsk˘ch zemí existují v˘znamná nanotechnologická pracovi‰tû, av‰ak na
národní úrovni vût‰inou nemají pﬁístup
k rozmanitosti aplikací, kterou by
potﬁebovala pro dosaÏení patﬁiãné konkurenceschopnosti. Na pﬁíkladech
Stánek Technologického centra AV âR nav‰tívil i pﬁedseda AV âR prof. z nanomedicíny ukazoval pﬁínos proJiﬁí Draho‰
Foto Bﬁetislav Koã jektÛ ERA-NET. Ty v‰ak interpretoval
kter˘ roku 1967 objevil fotokaspí‰e jako zpÛsob propojování pracovi‰È neÏ jako zásadní rozvoj ERA.
K takovému rozvoji by mûla vést strategie spoleãn˘ch programÛ vyhla‰ovan˘ch pﬁíslu‰n˘mi evropsk˘mi infrastrukturami.

Pokrok nanotechnologií v oblasti
medicínské diagnostiky a léãby je fascinující a pﬁitahuje z pochopiteln˘ch
dÛvodÛ zájem laikÛ. O vyuÏití nanotechnologií v regenerativní medicínû
hovoﬁila E. Syková z Ústavu experimentální medicíny. Pro sledování, zda
buÀky transplantované do organismu
skuteãnû regenerují postiÏené orgány,
lze pouÏít magnetickou rezonanci,
pokud jsou oznaãeny superparamagnetick˘mi nanoãásticemi. Poranûní
mozku ãi míchy lze pﬁemostit podpÛrnou strukturou z nanovláken osazenou
kmenov˘mi buÀkami a tak stimulovat
regenerativní proces.

C. Tokamanis, ﬁeditel oddûlení nanoa konvergujících vûd a technologií,
v samém závûru zhodnotil dosaÏen˘
pokrok. Dle jeho názoru je pﬁí‰tích pût
let kritick˘ch – je nutné dosáhnout
vy‰‰í propojenosti pracovi‰È a pﬁekonávat bariéry jednotliv˘ch infrastruktur.
Zatím nejsou dostateãnû vyvinuty ekonomické modely, které by podporovaly investice do podnikání v nanotechnologiích. Je zﬁejmé, Ïe Evropa potﬁebuje i zmûny ve vzdûlávacím systému,
kter˘ by jí zaruãil dostatek kvalifikovan˘ch pracovníkÛ pro dynamicky se
Posterová sekce byla bûhem pﬁestávek plenárních jednání stﬁedem
vyvíjející nanotechnologie. Tokamanis
pozornosti
Foto Jan Symon
se zasazoval o dal‰í rozvoj integrovaV. Lambertini z V˘zkumného stﬁediska Fiatu, které vyvinulo mûstsk˘ elekné, odpovûdné a bezpeãné strategie, kterou Evropa vyhlásila uÏ v r. 2005.
tromobil Phylla (http://www.carbodydesign.com/archive/2008/05/27phylla-concept/), demonstroval v˘znam nanotechnologií pro automobiloTûchto nûkolik pﬁíkladÛ naznaãuje, Ïe praÏské ENF2009 pﬁitáhlo skuteãnû
v˘ prÛmysl. Na prvním místû pÛjde o elektromobily, které u‰etﬁí vysoké
v˘znamné osobnosti. Závûry z jednání, které pﬁednesl místopﬁedseda AV
procento energie spotﬁebovávané v dopravû (30 %, pokud pro nû hlavním
âR M. TÛma a dále je uvádíme v originálním (anglickém) znûní, tak pﬁedstazdrojem elektrické energie budou klasické elektrárny, a 60 % v pﬁípadû
vují relevantní pﬁíspûvek k dal‰ímu rozvoji nanotechnologií v Evropû.
získávání energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ, témûﬁ zcela eliminujích proVLADIMÍR ALBRECHT,
dukci ‰kodliv˘ch emisí). Nanotechnologie ov‰em zevrubnû promûní
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
i automobil se spalovacím motorem. Kompozitní materiály sníÏí jeho
ALBRECHT@TC.CZ
hmotnost, a to spolu s aplikací nov˘ch paliv povede k v˘raznému sníÏe-
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Závěry ENF 2009
• The Forum provided a communication platform between the main
European and international stakeholders (industrialists, researchers,
universities and policy makers) in nanotechnology research and development. The conference was attended by more than 700 participants
from 36 countries.
• The conference highlighted spectrum of nanotechnologies, which
could significantly contribute to the industries including aeronautics,
automotive, chemicals, biotechnology and healthcare, construction
electronic and electrical engineering, food, shipping, manufacturing,
power generation and storage, remediation of the environment and textiles. Various technical details e.g. technology readiness, end-user
needs, benefits and risks, have been assessed at each of 33 conference sessions. The detailed summary of each session will be used to guide
future political actions in research on nanosciences, nanotechnologies
and converging sciences.
Following the presentations and a panel discussion, the participants
arrived at the conclusions listed below:
Eco- & energy- efficient industrial production
• The interest in nanomaterials and metal nanoparticles as catalysts is
increasing, for energycost reduction, improvement of selectivity and
minimisation of waste streams. Among particular examples that were
shown was the use of superparamagnetic nanoparticles as heterogeneous catalysts. Other promising concepts to improve energy efficiency
are microreactors and novel reactive media - ionic liquids.
• Nanotechnologies could contribute to a significant decrease in energy demand during the construction of new buildings, and to lower
green gas emissions from existing ones.
• For new-generation cars, as well as ships and aircraft, nanotechnologies will impact on production and operating costs, and lower the
environmental impact.
Energy and environment
• Rapidly expanding fields of nanoscience and nanotechnology could
contribute to a clean, energy efficient society and to a plentiful supply
of low-cost sustainable and renewable energy (photovoltaics, wind)
and thermoelectric conversion systems. Any new technologies should
be suitable for large-scale application, and capable of providing reliable, stable solutions. One of the highlighted research results fulfilling
these criteria is dye-sensitised nanocrystalline titanium dioxide solar
cells.
• The environmental benefits may in some cases be compromised by
unintended consequences of using nanoscale materials, but further
data is needed to assess and mitigate possible risks.
The climate-forcing effects of natural and engineered nanoparticles in
the atmosphere should also be investigated.
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Nanotechnology for sustainable healthcare
Despite the coordination effort and of funding increases to nanomedicine, industrial concerns about the maturity of these technologies still
exist. However, nanotechnology is helping to bring about important
advances in areas such as regenerative medicine, drug delivery and
diagnostics. Presentations showed how in-vitro diagnostics is more and
more connected to new drug propositions; in-vivo imaging is combining different reagents and biomarkers; and biodegradable nanofibre
scaffolds are helping to treat previously incurable conditions. The conference calls for better cooperation among researchers, hospitals (i.e.
clinicians) and industries.
Prospects for industrial nanotechnologies
• Despite the advances in characterisation and analytical tools, some
gaps remain. The incremental improvements in silicon-based electronics and improved design of devices are evidenced. Breakthroughs
from bottom-up approaches (e.g. molecular electronics) are still in their
infancy.
The recommendation is to strengthen the public-private partnerships
and improve education in Europe.
Governance of nanotechnology
• To respond to wider interdependent concerns expressed by industry,
various ETPs and European policies (e.g. Research and Development,
Health, Environment, Consumer protection, Competitiveness ...), the
need for more effective Europe-wide cooperation on horizontal nanotechnology issues (Standardisation; Education; Ethical, Social and Legal
Aspects; Communication and Outreach) was discussed.
• Further dialogue and joint actions between governments, funding
agencies, industries and research entities are essential to achieve
a prosperous sustainable economy in Europe. Only these interactions will overcome the infrastructural and knowledge barriers. They
are vital to maximise the benefits of cooperative research in nanosciences and nanotechnologies. Also vital is a dialogue with society
at large, in order to overcome misconceptions created by ill-informed media comment.
• In order to support the continuation of nanotechnology’s industrialisation, encourage the development of new products and services, and
to respond to broad public demand for safe and responsible research,
wider international cooperation and greater financial support is needed in the fields of safety, health and environmental protection.
• Market success of nanotechnology applications depends very much
on the establishment of corresponding standards, and continuous
development of measurement and testing methods.

Research Connection 2009
Nejvût‰í akcí v oblasti v˘zkumu poﬁádanou v rámci ãeského pﬁedsednictví Radû EU byla konference Research Connection 2009, kterou pﬁipravila Evropská komise (EK) ve spolupráci s M·MT
v Kongresovém centru Praha ve dnech 7. a 8. kvûtna 2009.
Konference nabídla témûﬁ 1500 úãastníkÛm ze 60 zemí motivaãní
prostﬁedí pro navázání nov˘ch kontaktÛ, získání a v˘mûnu informací o programech EU na podporu v˘zkumu, v˘voje a inovací, zejména o 7. rámcovém programu, ale také o Rámcovém programu
konkurenceschopnost a inovace (CIP).
Pozornost byla vûnována také moÏnostem vyuÏití evropsk˘ch strukturálních fondÛ pro rozvoj v˘zkumn˘ch a inovaãních aktivit v regionech. Konferenci zahájil komisaﬁ pro v˘zkum Janez Potoãnik, kter˘
zdÛraznil roli evropského v˘zkumu pro budování prosperity a posílení konkurenceschopnosti Evropy. Za hostitelskou zemi pﬁivítal
úãastníky námûstek ministrynû ‰kolství Vlastimil RÛÏiãka. Oãekávání
vzbudil pﬁíspûvek Jeremy Rifkina z Pensylvánské univerzity, kter˘
poskytl pohled na aktuální globální problémy, pﬁed nimiÏ spoleãnost
stojí, a k jejichÏ ﬁe‰ení v˘zkum v˘znamnû pﬁispívá – oÏivení svûtové
ekonomiky, zaji‰tûní energetické bezpeãnosti a zmírnûní dopadu klimatick˘ch zmûn.
Úãastníci konference mûli moÏnost se podle svého zájmu zúãastnit
nûkteré z paralelních sekcí nebo nûkterého z úãastnick˘ch diskusních fór. Souãástí konference byly i workshopy zamûﬁené na pﬁedání praktick˘ch informací o tom, jak se zapojit do zmínûn˘ch programÛ. Paralelní sekce byly tematicky zamûﬁeny na jednotlivé souãásti
7. RP, pﬁiãemÏ snahou bylo pﬁedloÏit úãastníkÛm nejen informace
o zamûﬁení konkrétní tematické priority ãi specifického programu
a o aktuálních pﬁíleÏitostech pro zapojení, ale poukázat i na zku‰enosti a dobrou praxi úãastníkÛ projektÛ, zejména z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU, a to jak z akademického prostﬁedí, tak i prÛmyslu.
Informace o 7. RP byly doplnûny tematick˘m blokem poukazujícím na
synergii 7. RP s Rámcov˘m programem pro konkurenceschopnost
a inovace a s financováním ze strukturálních fondÛ, dále napﬁ. sekcí
zamûﬁenou na praktické zku‰enosti mal˘ch a stﬁedních podnikÛ (MSP)
s úãastí v evropsk˘ch programech. V samostatném bloku pﬁedstavilo
své aktivity také Spoleãné v˘zkumné centrum Evropské komise (JRC),
pﬁiãemÏ jako pﬁíklad spolupráce s nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi byly
uvedeny nûkteré v˘sledky v˘zkumné spolupráce s V·CHT Praha.
Zajímav˘m prvkem konference byla úãastnická fóra. Jejich témata byla
vybrána na základû posouzení návrhÛ, které zájemci pﬁedloÏili prostﬁednictvím otevﬁené v˘zvy Evropské komise v prÛbûhu pﬁípravy konference. Celkem probûhlo 12 úãastnick˘ch fór, mezi tématy byly napﬁ.
zastoupeny problematika komunikace a medializace vûdy, otázky
financování projektÛ, spolupráce akademické a prÛmyslové sféry v biotechnologiích. Konference byla doplnûna v˘stavou, která reprezentovala ‰kálu projektÛ financovan˘ch z evropsk˘ch programÛ.
Jeden z pﬁedstaven˘ch projektÛ s názvem „My Science“ (je koordinován Evropskou akademií v italském Bolzanu) si klade za cíl zprostﬁedkovat realitu souãasného v˘zkumu mlad˘m autorÛm a jejich
prostﬁednictvím i ‰ir‰í veﬁejnosti. âesk˘m partnerem v projektu je
Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické
chemie a biochemie AV âR. Projekt My Science je urãen mlad˘m
novináﬁÛm (i studentÛm) mezi 20 a 30 lety z ãlensk˘ch státÛ EU
a pﬁidruÏen˘ch státÛ, kteﬁí se specializují – ãi mají zájem se specializovat – na vûdu a v˘zkum. Îurnalisté by prostﬁednictvím tohoto

projektu mohli získat bliÏ‰í pohled na práci v˘zkumníkÛ na ‰esti
evropsk˘ch pracovi‰tích, která nav‰tíví v prÛbûhu trvání projektu.
Tato pracovi‰tû zahrnují rÛzné vûdecké obory – informaãní a komunikaãní technologie, v˘zkum kmenov˘ch bunûk, chemické technologie, obnovitelná energie, Ïivotní prostﬁedí a sociální vûdy. My
Science si klade za cíl pﬁispût k propojení vûdecké a novináﬁské
komunity a posílit povûdomí veﬁejnosti o tom, jaké místo zaujímají
v˘sledky vûdecké a v˘zkumné práce v jejich kaÏdodenním Ïivotû.
Více informací o projektu My Science naleznou zájemci na webov˘ch stránkách www.my-science.eu
Technologické centrum AV âR se aktivnû zapojilo do programu konference. Kromû prezentací v nûkolika odborn˘ch sekcích uspoﬁádalo TC
jedno z diskusních fór, které bylo zamûﬁeno na aktuální problematiku
vykazování pln˘ch nákladÛ v projektech 7. RP. Pracovníci TC také pﬁipravili stánek evropsk˘ch kontaktních pracovníkÛ, na kterém byly po
dobu konference poskytovány informace a konzultace.
Jedna z paralelních sekcí, EU – funded Health research collaboration in FP7, byla zamûﬁená na prioritu Zdraví v 7. RP. Sekci otevﬁela
Ruxandra Draghia–Akli, v dubnu novû jmenovaná ﬁeditelka DG
Research, Directorate F, která informovala o tématech následujících
v˘zev. Vysvûtlila utlumení podpory v˘zkumu v nûkter˘ch oblastech,
napﬁíklad v oblasti „optimalizace poskytování zdravotní péãe obãanÛm“, nutností dÛkladnûj‰í pﬁípravy témat v˘zev na evropské úrovni, a naopak vût‰í podporu napﬁ. v˘zkumu rakoviny, její prevence,
vãasné diagnostiky a optimalizace stanovování léãebn˘ch postupÛ.
Velkou pozornost vûnovala úãasti zejména nov˘ch ãlensk˘ch státÛ,
snaÏila se analyzovat pﬁíãiny jejich nízké úspû‰nosti, a snahu komise nejrÛznûj‰ími zpÛsoby podpoﬁit jejich vût‰í zapojení.
S dal‰ími pﬁíspûvky vystoupili Jacek Kuznicki z Mezinárodního institutu molekulární a bunûãné biologie ve Var‰avû, Ale‰ Stranãar, generální ﬁeditel firmy BIA Separations ze Slovinska, se sv˘mi zku‰enostmi z úãastí v rámcov˘ch programech. Paralelní sekci uzavﬁela
Sabine Herlitschka z rakouské agentury podpory v˘zkumu ve Vídni
(FFG), s informacemi o organizaci podpory zapojení národních t˘mÛ
a pracovi‰È do 7. RP v Rakousku. V˘zkum v oblasti Zdraví pﬁedstavily prostﬁednictvím spoleãného stánku dva evropské projekty:
SMEsgoHealth a Health-NCP-Net.
Fórum Full costing and FP7 bylo organizované Technologick˘m
centrem AV âR se zamûﬁením na téma 7. RP a metodiky pro vykazování úpln˘ch pﬁím˘ch a nepﬁím˘ch nákladÛ projektu (tzv. full cost).
Pozornost byla vûnována zejména vlivu finanãních pravidel 7. RP na
zavádûní a implementaci takov˘chto metodik evropsk˘mi institucemi (pﬁedev‰ím univerzitami a veﬁejn˘mi v˘zkumn˘mi organizacemi),
ale také tomu, zda existence tûchto modelÛ zpûtnû ovlivÀuje projekty a cíle 7. RP. Diskutována byla i problematika finanãní udrÏitelnosti univerzitního v˘zkumu. Na otázky odpovídali ãlenové diskusního
panelu reprezentující pohled EK, Asociace evropsk˘ch univerzit
a nizozemsk˘ch, polsk˘ch, rakousk˘ch a ãesk˘ch institucí. Fóra se
zúãastnilo témûﬁ 100 posluchaãÛ konference.
Fórum moderovala Sabine Herlitschka, vedoucí expertní skupiny,
která vypracovala studii na zakázku EK s názvem „Impact of external
project-based research funding on the financial management of universities“. Po krátkém úvodu do problematiky a shrnutí základních
závûrÛ studie, která se zab˘vá problematikou vykazování úpln˘ch
nákladÛ projektu z pohledu poskytovatelÛ dotací, pﬁedstavil Thomas
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Estermann z Asociace Evropsk˘ch univerzit (EUA) studii „Towards
full costing in European universities“. Tato studie analyzuje danou
problematiku naopak spí‰e z pohledu univerzit, tedy pﬁíjemcÛ veﬁejn˘ch finanãních prostﬁedkÛ na VaV.

Situaci v uveden˘ch zemích EU doplnil praktick˘mi zku‰enostmi
i Willem Wolters, vedoucí oddûlení pro mezinárodní vztahy na nizozemské univerzitû ve Wageningen. ZdÛraznil, Ïe zavádûní metodik
pro vykazování úpln˘ch nákladÛ není pouze technickou záleÏitostí
ekonomick˘ch a úãetních oddûlení, ale implementací nov˘ch manaÏersk˘ch pﬁístupÛ v celé instituci. Podle jeho slov by si v‰ichni
zamûstnanci mûli b˘t vûdomi v˘hod, které jim nov˘ model pﬁiná‰í,
nemûli by opomíjet ãasovou nároãnost tvorby takov˘chto metodik a mûli
by vûnovat tomuto tématu pozornost,
nejen kvÛli projektÛm 7. RP.

Obû nedávno zveﬁejnûné studie byly doplnûny praktick˘mi zku‰enostmi národních kontaktních pracovníku pro finanãní otázky 7. RP
s tvorbou a implementací metodiky
sledování úpln˘ch nákladÛ v institucích v Nizozemsku (Michael Schijns),
Polsku (Barbara Trammer) a âeské
republice (Lenka Lepiãová). Nejvíce
zku‰eností v této oblasti mají univerzity v Nizozemsku. Zde vût‰ina univerzit zaãala aplikovat metodiky úpln˘ch
nákladÛ jiÏ v lednu 2008, v‰echny
univerzity pﬁejdou na tento model jiÏ
v roce 2010. Naopak v Polsku v souãasné dobû Ïádají pro projekty 7. RP
v‰echny univerzity 60% pﬁechodnou
sazbu a tématice „full cost“ je zde
zatím vûnovaná velice malá pozornost. Vzhledem k tomu, Ïe dochází ke
zmûnû polské politiky veﬁejného
financování VaV smûrem k omezení
institucionálních prostﬁedkÛ pro VaV
a posílení projektového financování,
dochází i v Polsku k postupnému zvy- Jednání konference Research Connection 2009 byla doplnûna
‰ování povûdomí o této problematice. stánkovou prezentací v pﬁilehl˘ch prostorách jednacích sálÛ.

Foto Ondﬁej Bajar

V âR dnes aplikují v‰echny univerzity
pro projekty 7. RP 60% pﬁechodnou sazbu, povûdomí o nutnosti
k pﬁechodu na metodiky vykazování úpln˘ch nepﬁím˘ch nákladÛ je
v‰ak vysoké. O tom svûdãí i konference, která se uskuteãnila na
konci bﬁezna 2009 v Praze „Budoucnost full cost modelu ve v˘zkumu v âR“, a skuteãnost, Ïe tato metodika je preferovaná napﬁíklad
i v projektech strukturálních fondÛ OP VaVpI (Operaãní program
V˘zkum a v˘voj pro inovace). Tvorbou metodik vykazování úpln˘ch
nákladÛ se dnes aktivnû zab˘vá v âR asi sedm ãesk˘ch univerzit.

Situaci v EU shrnul zástupce EK (Unit
Universities and researchers) Stefaan
Hermans slovy, Ïe proces zavádûní
metodik je v Evropû nedostateãn˘
a pomal˘. EK by podle jeho slov
mohla hrát roli moderátora zabezpeãujícího vzájemnou komunikaci mezi
evropsk˘mi státy a lep‰í v˘mûnu zku‰eností. Naznaãil, Ïe pﬁestoÏe je‰tû
nebylo pﬁijato oficiální rozhodnutí, EK
zvaÏuje moÏnost zachování 60%
sazby pro nepﬁímé náklady v projektech 7. RP i pro v˘zvy otevﬁené po
skonãení roku 2009.
Více informací o fóru „Full costing and
FP7“ vãetnû zápisu z této akce je
k dispozici na stránkách www.fp7.cz

NAëA KONÍâKOVÁ, LENKA LEPIâOVÁ, JUDITA KINKOROVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KONICKOVA@TC.CZ, LEPICOVA@TC.CZ, KINKOROVA@TC.CZ

PETRA KINZLOVÁ,
V·CHT PRAHA, ODD. PRO VùDU A V¯ZKUM,
KINZLOVA@VOLNY.CZ

REA – Agentura pro administraci výzkumu
Administrativní zaji‰tûní ãásti 7. rámcového programu EU pro v˘zkum
a technologick˘ v˘voj postupnû pﬁevezme novû vytvoﬁená Agentura
pro administraci v˘zkumu (Research Executive Agency - REA), která má
vlastní právní subjektivitu, ale její ãinnost je kontrolována Evropskou
komisí. REA bude zaji‰Èovat administrativu pﬁedev‰ím v tûch specifick˘ch programech, ve kter˘ch je financován velk˘ poãet projektÛ s relativnû mal˘mi rozpoãty, tj. v programech „Lidé“ a „V˘zkum v mal˘ch
a stﬁedních podnicích“. Pﬁedpokládá se, Ïe bude administrovat také
nûkteré projekty z programÛ Kosmick˘ v˘zkum a Bezpeãnost.
REA bude organizovat v˘bûr hodnotitelÛ pro jednotlivé projekty, pracovní setkání hodnotitelÛ, jednání s pﬁedkladateli návrhÛ a platby
koordinátorÛm projektÛ. Bude také shromaÏìovat zprávy o prÛbûhu
jednotliv˘ch projektÛ vãetnû auditÛ, ale nebude mít Ïádné pravomoci ani odpovûdnost v oblasti koncepce rámcov˘ch programÛ EU.
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Evropská komise oãekává, Ïe REA v˘znamn˘m zpÛsobem urychlí
komunikaci a zdokonalí spolupráci s koordinátory projektÛ. Rozpoãet
REA v roce 2009 je 25,7 mil. €. ¤editelem REA je Graham Stroud.
Podrobné informace o REA jsou k dispozici na webové stránce
http://ec.europa.eu/research/rea/
REA stále pﬁijímá nové zamûstnance. Jejich poãet se bude postupnû
zvy‰ovat aÏ do roku 2013, kdy má b˘t dosaÏeno cílového stavu pﬁibliÏnû 550 pracovníkÛ na pln˘ úvazek. Aktuální nabídka voln˘ch míst
a poÏadavky, které musí uchazeãi o práci splÀovat, jsou specifikovány
v odstavci „Working for REA“ na uvedené webové stránce.
EMIL KRAEMER,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
KRAEMER@TC.CZ

Koordinace projektů ERA-NET v oblasti zemědělství, potraviny
a biotechnologie
V SOUVISLOSTI S KONCEPTEM BUDOVÁNÍ SPOLEâNÉHO EVROPSKÉHO V¯ZKUMNÉHO PROSTORU, PRO JEHOÎ ROZVOJ BYLO V LO≈SKÉM ROCE DAL·ÍM MEZNÍKEM VYHLÁ·ENÍ TZV. LUBLA≈SKÉHO PROCESU, JE KLADEN DÒRAZ NA VùT·Í PROVÁZANOST A KOORDINACI NÁRODNÍCH V¯ZKUMN¯CH PROGRAMÒ, KTERÁ BY P¤ISPùLA K EFEKTIVNùJ·ÍMU VYNAKLÁDÁNÍ VE¤EJN¯CH PROST¤EDKÒ NA
V¯ZKUM. UVÁDÍ SE, ÎE ZHRUBA 85 % VE¤EJN¯CH V¯DAJÒ NA V¯ZKUM JE INVESTOVÁNO NA NÁRODNÍ ÚROVNI. EXISTUJE ¤ADA
DUPLICIT VE V¯ZKUMNÉM ÚSILÍ, ZPÒSOBEN¯CH VZÁJEMNOU NEKOORDINOVANOSTÍ NÁRODNÍCH V¯ZKUMN¯CH PROGRAMÒ.
EVROPSKÁ KOMISE V LO≈SKÉM ROCE NAVRHLA, ABY âLENSKÉ STÁTY P¤IJALY NOV¯ P¤ÍSTUP „SPOLEâNÉHO PROGRAMOVÁNÍ“, JEHOÎ
CÍLEM JE VY¤E·IT STÁVAJÍCÍ ROZT¤Í·TùNÍ EVROPSKÉHO V¯ZKUMU, VE SVÉM DÒSLEDKU OSLABUJÍCÍ JEHO EFEKTIVITU.
V oblasti koordinace zemûdûlského v˘zkumu v Evropû hraje v˘znamnou roli Stál˘ v˘bor pro zemûdûlsk˘ v˘zkum (SCAR), kterému byl po
nûkolika letech neãinnosti v roce 2005 Radou EU obnoven mandát,
a je tvoﬁen pﬁedstaviteli ãlensk˘ch státÛ a pﬁedstaviteli kandidátsk˘ch
a pﬁidruÏen˘ch zemí se statusem pozorovatelÛ. SCAR a v jeho rámci
zﬁízené odborné pracovní skupiny se v˘znamnû podílí na definování,
rozvoji a provádûní spoleãn˘ch plánÛ v˘zkumu, opírajících se o spoleãnou vizi, jak se vypoﬁádat s v˘znamn˘mi úkoly v zemûdûlském
v˘zkumu.
Jedním z nástrojÛ, které byly Evropskou komisí vytvoﬁeny a jsou uplatÀovány pro zlep‰ení koordinace v˘zkumného úsilí na úrovni národních
nebo regionálních v˘zkumn˘ch programÛ, jsou projekty ERA-NET,
finanãnû podporované ze 6. a nyní také ze 7. rámcového programu.
Typick˘mi úãastníky projektÛ ERA-NET jsou poskytovatelé veﬁejn˘ch
finanãních prostﬁedkÛ na v˘zkum a administrátoﬁi programÛ – ministerstva, grantové agentury, národní v˘zkumné rady a podobnû. ¤ada
témat pro vyhlá‰ení projektÛ ERA-NET v oblasti zemûdûlského v˘zkumu v 6. a 7. RP byla definována právû díky iniciativû pracovních skupin SCAR.
Evropská komise prostﬁednictvím projektÛ ERA-NET finanãnû pﬁispívá na mapování a vzájemnou v˘mûnu informací o národních
v˘zkumn˘ch programech, na stanovení a upﬁednostnûní témat
v˘zkumu spoleãného zájmu - tedy na vytvoﬁení spoleãné strategické
v˘zkumné agendy v oblasti zamûﬁení konkrétního projektu. Úãastníci se musí shodnout na mechanismu pﬁípravy spoleãnû vyhla‰ovan˘ch v˘zev na podávání v˘zkumn˘ch projektÛ, na stanovení pravidel pro hodnocení návrhÛ projektÛ a na zpÛsobu jejich financování.
V˘zkumné projekty, které ve v˘zvách uspûly, jsou nejãastûji financovány ze spoleãného (virtuálního) fondu, pﬁiãemÏ poskytovatelé, kteﬁí
se rozhodli na pﬁípravû a financování spoleãné v˘zvy podílet (ne
vÏdy to jsou v‰ichni partneﬁi ERA-NET), hradí náklady úãastníkÛ
úspû‰n˘ch projektÛ ze „své“ zemû.
Evropská komise finacovala v 6. RP a v do této doby uzavﬁen˘ch
v˘zvách 7. RP zhruba 18 projektÛ ERA-NET, které sv˘m tematick˘m
zamûﬁením spadají (plnû nebo ãásteãnû) do oblasti zemûdûlství, lesnictví, rybáﬁství, potraviny a biotechnologie. Tyto oblasti se v 7. RP souhrnnû oznaãují jako KBBE, neboÈ to jsou obory, které pﬁispívají k rozvoji
tzv. Knowledge Based Bio-Economy – bioekonomiky zaloÏené na znalostech.
Evropská komise podporuje sdílení a v˘mûnu zku‰eností mezi jednotliv˘mi projekty ERA-NET a vytváﬁení vazeb mezi nimi a oborovû souvisejícími evropsk˘mi technologick˘mi platformami. Za tímto úãelem
bylo v únoru leto‰ního roku uspoﬁádáno setkání zástupcÛ KBBE ERANET a návaznû pak schÛzka zástupcÛ KBBE ERA-NET s pﬁedstaviteli
deseti evropsk˘ch technologick˘ch platforem spadajících sv˘m zamûﬁením do oblasti KBBE. Úãastníci setkání se shodli na potﬁebû roz‰íﬁení

spolupráce pﬁi urãování v˘zkumn˘ch priorit a pﬁi realizaci strategick˘ch v˘zkumn˘ch agend technologick˘ch platforem, na spolupráci pﬁi
vytváﬁení spoleãn˘ch vizí a strategií, které by zahrnovaly tvorbu spoleãn˘ch programÛ, posilování partnerství mezi veﬁejn˘m a soukrom˘m
sektorem, zab˘valy se otázkami spolupráce se tﬁetími zemûmi a budování a sdílení v˘zkumn˘ch infrastruktur.
Dosavadní aktivity a v˘sledky na poli koordinace v˘zkumn˘ch programÛ prostﬁednictvím ERA-NET v oblasti KBBE pﬁiná‰í následující pﬁehled:
EMIDA – ERANET financovan˘ ze 7. RP soustﬁeìuje 26 partnerÛ
vãetnû ãeského Ministerstva zemûdûlství, koordinátorem je DEFRA
(UK). Tematicky je EMIDA zamûﬁena na infekãní choroby hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. Iniciátorem vzniku EMIDA byl SCAR, kter˘ slouÏí jako
poradní tûleso EK, a v jeho rámci ãinná pracovní skupina pro otázky
zdraví zvíﬁat. Odhaduje se, Ïe rozpoãet na v˘zkumné aktivity
v oblasti zdraví zvíﬁat v ãlensk˘ch zemích EU a asociovan˘ch
zemích ãiní pﬁibliÏnû 500 mil. € roãnû, národní prostﬁedky partnerÛ
v EMIDA vynakládané na v˘zkum reprezentují více neÏ 250 mil. €
roãnû. Cílem EMIDA je mapování národních programÛ v˘zkumu
a v˘zkumn˘ch aktivit probíhajících na evropské úrovni (sítû excelence, kolaborativní projekty, akce COST atd.). Na mapování a koordinaci v˘zkumn˘ch aktivit bude navazovat stanovení v˘zkumn˘ch priorit a vytvoﬁení spoleãné v˘zkumné agendy, koneãn˘m cílem je spoleãné financování v˘zkumn˘ch programÛ. V rámci EMIDA budou
vytvoﬁeny mechanismy a nástroje pro vyhlá‰ení a hodnocení tﬁi plánovan˘ch spoleãn˘ch v˘zev.
Strategick˘m cílem EMIDA je pﬁispût k vytvoﬁení v˘zkumn˘ch politik
na úrovni EU pro oblast zdraví zvíﬁat. EMIDA vytváﬁí také vazby na
evropskou technologickou platformu Global Animal Health, jejíÏ strategická v˘zkumná agenda se zamûﬁuje zejména na potﬁeby prÛmyslu.
Zástupce platformy je ãlenem Poradní skupiny EMIDA.
ERANET SAFEFOOD ERA byl financován ze 6. RP v letech 2004 2008. V rámci SAFEFOOD ERA (koordinovaného Norskem) se
19 evropsk˘ch partnerÛ spolu s partnerem z Brazílie podílelo na
mapování existujících v˘zkumn˘ch programÛ zamûﬁen˘ch na otázky
bezpeãnosti potravin, na zji‰Èování a odstraÀování bariér bránících
spolupráci mezi programy a na urãení strategick˘ch námûtÛ pro pﬁípravu pilotních spoleãn˘ch v˘zev. Prostﬁednictvím SAFEFOOD ERA
byly vyhlá‰eny dvû v˘zvy na podávání v˘zkumn˘ch projektÛ. Na
financování první v˘zvy, vyhlá‰ené v roce 2006 a zamûﬁené na tﬁi
oblasti v˘zkumu (Pathogen Free food production chain, Emerging
risks Zoonosis), bylo urãeno asi 2,3 mil. €. âeská republika se do
tûchto aktivit zapojila v roce 2007 a Ministerstvo zemûdûlství âR
vyãlenilo do distribuovaného fondu ãástku 400 tis. € urãenou pro
financování ãesk˘ch úãastníkÛ 2. v˘zvy, jejíÏ celkov˘ rozpoãet byl
témûﬁ 6 mil. €.
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Koordinaci a spolupráci mezi národními v˘zkumn˘mi programy zamûﬁen˘mi na fytosanitární problematiku si klade za cíl ERA-NET EUPHRESCO, finanãnû podpoﬁen˘ ze 6. RP (2006 - 2010). EUPHRESCO
koordinuje Velká Británie a je do nûj zapojeno celkem 24 partnerÛ,
zejména ministerstev a dal‰ích institucí, které mají ve své kompetenci
v˘zkum související s problematikou ochrany rostlin a fytosanitárními
opatﬁeními. Partnerem v EUPHRESCO za âeskou republiku je
Ministerstvo zemûdûlství, ‰est zemí je zapojeno jako pozorovatelé.
V rámci EUPHRESCO byly vyhlá‰eny dvû v˘zvy na podávání projektÛ
– první v˘zva se zamûﬁila na 5 prioritních témat t˘kajících se v˘znamn˘ch ‰kodliv˘ch ãinitelÛ rostlin a mûla uzávûrku v kvûtnu loÀského
roku. Finanãní prostﬁedky na spoleãnou v˘zvu vyãlenilo 11 zemí, pﬁíspûvky jednotliv˘ch poskytovatelÛ do tzv. virtuálního spoleãného fondu
(virtual common pot)
urãené na úhradu nákladÛ v˘zkumn˘ch t˘mÛ
z úãastnick˘ch zemí se
pohybovaly mezi 30 aÏ
300 tis. €. Druhá v˘zva,
pro kterou se Nizozemsko a Velká Británie rozhodly vytvoﬁit spoleãn˘
fond (150 tis. € + 85 tis. £),
byla cílena na spolupráci
nizozemsk˘ch a britsk˘ch v˘zkumn˘ch t˘mÛ
a projekty bylo moÏné
podávat na dvû vyhlá‰ená témata.

projektÛ. ZpÛsob financování projektÛ byl nastaven tak, Ïe kaÏd˘
z poskytovatelÛ hradil náklady úãastníkÛ úspû‰n˘ch ﬁe‰itelsk˘ch konsorcií ze své zemû, pﬁiãemÏ pro uznatelnost nákladÛ úãastníka byla
aplikována pravidla pﬁíslu‰ného národního programu. Ve druhé v˘zvû,
vyhlá‰ené v roce 2008, bylo pro financování vybráno 12 projektÛ (z 54
podan˘ch), celkov˘ rozpoãet projektÛ je zhruba 16 mil. €.
Jednotliv˘ch projektÛ se zpravidla úãastní ﬁe‰itelská konsorcia sloÏená
z t˘mÛ ze 3 - 5 zemí. Úãastníky vybran˘ch projektÛ byly zejména univerzity a v˘zkumné instituce, ale zastoupen byl také prÛmysl (napﬁ.
nûmecké Bayer Crop Science AG, KWS SAAT AG, britská Syngenta).
Také ERA-NET PLANT GENOMICS usiluje o pokraãování úspû‰nû
nastartovan˘ch aktivit a získání podpory EK ze 7. RP na koordinaci
a pﬁípravu dal‰ích spoleãn˘ch v˘zev.

ERA-ARD je ERA-NET
podpoﬁen˘ 3,5 mil. €
ze 6. RP (2005 - 2009),
kter˘ byl zacílen na
zemûdûlsk˘
v˘zkum
související s rozvojem
a s ﬁe‰ením globálních
problémÛ zejména tﬁetích zemí ãelících hrozbám chudoby. Do aktivit ERA-ARD bylo zapojeno 15 partnerÛ ze
14 zemí, koordinovala
Francie. Partneﬁi ERAARD dospûli k pﬁípravû
a vyhlá‰ení koordinované v˘zvy na téma
ERA-NET CORE ORGA„Bioenergie – pﬁíleÏiNIC financovan˘ ze
tost, nebo hrozba pro
6. RP pﬁispûl ke koordichudé venkovské obyPﬁíkladem nového pohledu na potenciál produktÛ rostlinné v˘roby jsou v˘sledky v˘zkumu
naci národních v˘zkum- a v˘voje nov˘ch materiálÛ i finálních v˘robkÛ na bázi Ïita a tritikale, probíhající v Postupimi vatelstvo“, jejíÏ rozpon˘ch programÛ zamûﬁe- (SRN) ve spoleãnosti Agrartechnik Bornim (ATB), napﬁíklad zatravÀovacích a protierozních roho- ãet
dosáhl
témûﬁ
n˘ch na produkci biopo- Ïí nebo v˘liskÛ z termoplastického granulátu Getrex.
2
mil.
€.
Úãastníky
Foto Bﬁetislav Koã
travin a na ekologicky
návrhÛ projektÛ poda‰etrné zemûdûlství. CORE ORGANIC byl koordinován Dánskem. Úsilí
n˘ch do v˘zvy byly povinnû i t˘my z rozvojov˘ch zemí nebo ze zemí
13 partnerÛ z 11 zemí bylo vynaloÏeno na upﬁednostnûní témat pro
s nízk˘mi pﬁíjmy.
spoleãn˘ program v˘zkumu a na vyhlá‰ení v˘zvy na podávání projektÛ, na kterou partneﬁi alokovali finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 9 mil. €.
ERASYS BIO byl zahájen v 6. RP (2006 - 2009) a je zamûﬁen na systéV rámci CORE ORGANIC bylo financováno osm v˘zkumn˘ch projekmovou biologii, podílí se na nûm 16 partnerÛ ze 13 zemí vãetnû Ruska
tÛ. Partneﬁi CORE ORGANIC se rozhodli na základû pozitivních zku‰ea Izraele, koordinuje Nûmecko. V rámci ERASYS BIO byly mapovány
ností pokraãovat ve spolupráci, a proto byl pﬁedloÏen návrh projektu na
existující v˘zkumné programy v partnersk˘ch zemích zamûﬁené na
navazující ERA-NET do 7. RP, jehoÏ cílem bude zapojit partnery z dalsystémovou biologii a byla vypracována v˘zkumná agenda definující
‰ích zemí, monitorovat a vyhodnotit v˘sledky osmi pilotních projektÛ
témata spoleãného zájmu s potenciálem pro budoucí spolupráci.
z první v˘zvy, pﬁipravit dal‰í v˘zvu na podávání projektÛ a také pﬁispût
Partneﬁi ERASYS BIO pﬁipravili a vyhlásili tﬁi spoleãné v˘zvy, první
ke koordinovanému vyuÏívání v˘zkumn˘ch infrastruktur.
z nich v roce 2005 s rozpoãtem 28 mil. € byla financována partnery
z Nûmecka, Rakouska, Nizozemska, Norska, Velké Británie a ·panûlK novému strukturování evropského v˘zkumu v oboru rostlinné genoska a byla zacílena na systémovou biologii mikroorganismÛ. Ve v˘zvû
miky pﬁispûl ERA-NET PLANT GENOMICS podpoﬁen˘ ze 6. RP. ERAuspûlo 11 projektÛ (ze 32 podan˘ch), do kter˘ch se zapojilo
NET PLANT GENOMICS byl zahájen v roce 2004, kontrakt s EK byl
89 v˘zkumn˘ch t˘mÛ, mezi nimi i t˘m z Akademie vûd âR. Na tuto
prodlouÏen do konce roku 2009. Do PLANT GENOMICS se zapojilo
v˘zvu navázala dal‰í v˘zva vyhlá‰ená v bﬁeznu 2009 – systémová bio17 partnerÛ, roli koordinátora pﬁijalo Rakousko, kromû evropsk˘ch
logie mikroorganismÛ 2 s rozpoãtem 17 mil. €, která má uzávûrku
partnerÛ se zapojila Kanada. Spoleãné aktivity partnerÛ vyústily v pﬁív srpnu 2009. Tﬁetí v˘zva, s uzávûrkou v kvûtnu 2009, má plánovan˘
pravu a vyhlá‰ení dvou v˘zev na podávání v˘zkumn˘ch projektÛ. První
rozpoãet témûﬁ 28 mil. € a je cílena na rozvoj systémov˘ch pﬁístupÛ
v˘zva byla vyhlá‰ena v roce 2006 a finanãní prostﬁedky, které poskytov biomedicínû, biotechnologii, zemûdûlství a potravináﬁství.
vatelé soustﬁedili do spoleãného virtuálního fondu, pﬁesáhly ãástku
35 mil. €. V˘sledkem v˘zvy, do které bylo podáno více neÏ 100 návrERA-NET WOODWISDOM-Net ukonãen˘ v prosinci 2008 byl finanhÛ, bylo (po dvoukolovém hodnocení) financování 29 v˘zkumn˘ch
cován ze 6. RP a sdruÏoval 18 partnerÛ z osmi zemí koordinovan˘ch
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Finskem. V rámci WOODWISDOM-Net byl vytvoﬁen Spoleãn˘ v˘zkumn˘ program (2008 - 2011). Rozpoãet programu ãiní asi 20 mil. € a jeho
priority byly stanoveny s ohledem na národní v˘zkumné priority a na
strategickou v˘zkumnou agendu Evropské technologické platformy
Forest-based Sector. Spoleãná v˘zva byla vyhlá‰ena v roce 2006, podpoﬁeno bylo 16 projektÛ, kter˘ch se úãastní t˘my ze sedmi zemí.
Návazn˘ ERA-NET WOODWISDOM-Net 2 byl podpoﬁen ze 7. RP
a zahájen 1. bﬁezna 2009. Zamûﬁuje se na integraci národních v˘zkumn˘ch programÛ v tématice produkce a vyuÏití dﬁeva a lesní produkce,
podílí se na nûm 19 partnerÛ ze 12 zemí.

Do projektu ERA-NET EUROTRANS-BIO, koordinovaného Francií, se
zapojilo 11 ãlensk˘ch zemí EU a evropsk˘ch regionÛ. Ambicí EUROTRANS-BIO je vytvoﬁit integrovan˘ v˘zkumn˘ program reflektující
potﬁeby biotechnologického prÛmyslu a podporující spolupráci privátního a veﬁejného sektoru. Tﬁi vyhlá‰ené v˘zvy (2006, 2007, 2008), které
podpoﬁili poskytovatelé z osmi zemí, umoÏnily realizaci celkem
60 projektÛ, jejichÏ náklady dosáhly 104 mil. €. âtvrtá v˘zva byla
vyhlá‰ena v lednu 2009 s uzávûrkou v dubnu 2009, poskytovatelé ze
zúãastnûn˘ch zemí a regionÛ pﬁispûjí t˘mÛm ãástkou minimálnû
30 mil. €. Podmínkou je úãast minimálnû dvou MSP ze dvou zemí.

BiodivERsA je ERA-NET financovan˘ ze 6. RP (2005 - 2009), koordinovan˘ Francií, do kterého je zapojeno 20 partnerÛ ze 14 zemí, kteﬁí jsou
zodpovûdni za financování národních a regionálních v˘zkumn˘ch programÛ. Hlavním tématem je v˘zkum biodiverzity. Cílem bylo porovnat
strategie v˘zkumu jednotliv˘ch partnerÛ a systematicky vyuÏívat pﬁíleÏitostí pro budoucí spolupráci. BiodivERsA pﬁispûla také k naplÀování
Strategie EU pro biodiverzitu. V prosinci 2007 byla vyhlá‰ena v˘zva
s rozpoãtem asi 20 mil. €, ve v˘zvû uspûlo 12 projektÛ, do kter˘ch se
zapojily v˘zkumné t˘my ze 12 zemí.

Nûkteré dal‰í projekty ERA-NET financované ze 6. RP se sv˘m zamûﬁením dot˘kají oblasti KBBE jen ãásteãnû. Jde napﬁ. o projekty Industrial
Biotechnology, Nanosciences, Nanomedicine, ACENET (katal˘za).
Projekty ERA-NET v oblasti KBBE podpoﬁené ze 7. RP (napﬁ. ARIMNet
– koordinace zemûdûlského v˘zkumu ve Stﬁedomoﬁí, ICT-AGRI – informaãní technologie a robotika v potravináﬁském prÛmyslu, jsou zatím
v poãáteãní fázi rozvoje sv˘ch aktivit.

Poskytovatelé a administrátoﬁi v˘zkumn˘ch programÛ z osmi zemí spolupracovali v ERA-NET BIOENERGY, podpoﬁeném ze 6. RP, koordinovaném Nizozemskem. K realizaci spoleãného pracovního programu
v˘zkumu, kter˘ byl v rámci BIOENERGY vypracován, pﬁispûlo vyhlá‰ení ãtyﬁ koordinovan˘ch v˘zev: v roce 2006 pro téma spalování biomasy (5 financovan˘ch projektÛ), v roce 2007 pro téma ãi‰tûní a úprava
plynu z biomasy (6 financovan˘ch projektÛ), v roce 2008 pro v˘zkum
dﬁevin s krátk˘m rotaãním cyklem (3 financované projekty) a koneãnû
v roce 2009 byla vyhlá‰ena v˘zva na téma spalování ãisté biomasy.
Pokrok dosaÏen˘ ve financovan˘ch projektech a jejich v˘sledky jsou
prezentovány na organizovan˘ch workshopech.

Jakkoliv jsou iniciativy ERA-NET pouze jedním z nástrojÛ pﬁispívajících
ke koordinaci v˘zkumn˘ch programÛ ãlensk˘ch zemí EU a zemí asociovan˘ch k RP (v nûkter˘ch pﬁípadech se do nich zapojují i mimoevrop‰tí partneﬁi), tak zku‰enosti, které poskytovatelé a administrátoﬁi
národních programÛ získávají pﬁi tvorbû spoleãn˘ch priorit, nástrojÛ
a mechanismÛ, mohou b˘t velmi dobﬁe vyuÏity v dal‰ím procesu integrace evropského v˘zkumu. V˘zkumné projekty financované v rámci
v˘zev ERA-NET jsou obvykle plánovány na 3 - 4 roky a pobûÏí ãasto aÏ
do let 2010 - 2011. Zatím tedy není moÏné komplexnû hodnotit jejich
v˘sledky a dopady.
NAëA KONÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KONICKOVA@TC.CZ

Výsledky poslední výzvy v prioritě Socioekonomické a humanitní vědy
V˘zva FP7-SSH-2009 byla vyhlá‰ena 3. záﬁí 2008 a mûla uzávûrku
13. ledna 2009. V˘zva o celkovém rozpoãtu 67,22 mil. € byla rozdûlena na tﬁi ãásti podle typÛ projektÛ. Ve v˘zvû A s rozpoãtem 55 mil. €
bylo vyhlá‰eno 20 témat pro projekty Spolupráce. V˘zva B byla zamûﬁena na projekty spolupráce s tzv. tﬁetími zemûmi (tzv. SICA). V této
v˘zvû s rozpoãtem 6 mil. € byla vypsána dvû témata. Ve v˘zvû C pro
koordinaãní a podpÛrné akce byla vypsána ãtyﬁi témata, rozpoãet této
v˘zvy byl 6,22 mil. €.
Ve v˘zvû A bylo podáno celkem 404 projektÛ, z nichÏ bylo 10 shledáno nezpÛsobil˘mi. Hodnoceno tedy bylo 394 projektÛ, z nichÏ 204 získalo v hodnocení alespoÀ 10 bodÛ z patnácti, coÏ byla nutná podmínka pro financování. Rozpoãet v˘zvy v‰ak umoÏÀuje financovat pouze
28 projektÛ. Celková úspû‰nost ve v˘zvû A tedy dosáhla pouh˘ch 6,93 %!
Za âesko se do v˘zvy A zapojilo celkem 55 t˘mÛ v 53 podan˘ch projektech. Dva z tûchto projektÛ nebyly shledány zpÛsobil˘mi, 23 projektÛ získalo v hodnocení 10 a více bodÛ. Projekty jsou vybírány k financování podle témat. Ve dvou ze 20 vypsan˘ch témat se projekt s ãeskou
úãastí umístil na prvním místû, a má proto zaji‰tûno financování. Ve
dvou jin˘ch tématech se umístil na druhém místû, dosud nemáme k dispozici informace, zda tyto projekty budou financovány. Úspû‰nost ãesk˘ch t˘mÛ se tedy pohybovala mezi 3,64 % a 7,27 %.

Ve v˘zvû B bylo podáno 37 projektÛ, dva byly shledány nezpÛsobil˘mi
a 15 získalo minimální poÏadovan˘ poãet bodÛ. Financovány budou
dva projekty, coÏ znamená úspû‰nost 5,4 %. Do v˘zvy se zapojily tﬁi
ãeské t˘my, jen jedin˘ projekt s ãesk˘m t˘mem v‰ak splnil minimální
bodov˘ limit, ale nebyl vybrán k financování.
Ve v˘zvû C bylo podáno 41 projektÛ, z toho 38 bylo shledáno zpÛsobil˘mi a osm projektÛ získalo alespoÀ 10 bodÛ. Financováno bude
v této v˘zvû pût projektÛ, úspû‰nost zde tedy dosáhla pﬁijatelnûj‰ích
12,2 %. To této v˘zvy se zapojily dva ãeské t˘my, ale ani jeden z projektÛ, které pﬁipravovaly, nezískal minimální nutn˘ poãet bodÛ.
V celé v˘zvû FP7-SSH-2009 tedy bylo dohromady podáno 482 projektÛ, z nichÏ bude financováno 35 projektÛ (úspû‰nost 7,26 %). Ze 60
ãesk˘ch t˘mÛ v 58 projektech získají financování dva aÏ ãtyﬁi t˘my
(úspû‰nost 3,33 % aÏ 6,66 %). Tato ãísla jsou mnohem niÏ‰í neÏ v pﬁedchozích v˘zvách a v 6. rámcovém programu, a to jak na evropské, tak
na ãeské úrovni.
MICHAL PACVO≈,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
PACVON@TC.CZ
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Evropské fórum vědy a techniky
Oborová kontaktní organizace âeská hlava kaÏdoroãnû poﬁádá Evropské
fórum vûdy a techniky, vÏdy s úãastí v˘znamn˘ch osobností ãeského
i zahraniãního vûdeckého, spoleãenského a politického Ïivota. JiÏ 8. roãník mezinárodní vûdecké konference probûhl letos 28. kvûtna v prostorách V·E Praha a úãastnili se napﬁíklad nositel Nobelovy ceny za chemii
Kurt Wüthrich, paní Helene Richardsson (ICT-stratég ze ·védska, ãlenka
poradního v˘boru EK pro prioritu ICT) ãi Dominique Langevin, ﬁeditelka
v˘zkumu CNRS (French National Scientific Research Centre).
Z dopoledního programu byla nejzajímavûj‰í pﬁedná‰ka H. Richardsson,
která pﬁedstavila ‰védskou strategii e-Health skládající se z ‰esti oblastí:
1. Právní úpravy a regulace spojené se stále vût‰ím uÏíváním ICT. V primární péãi ve ·védsku je 97 % dat v digitální podobû. V nemocnicích
je digitalizovan˘ch dat 83 %. Od roku 2008 podléhají digitalizovaná
data právní úpravû na úrovni regionÛ, mezi rÛzn˘mi úrovnûmi zdravotních systémÛ a mezi zdravotní péãí a jin˘mi typy péãe.
2. Vytvoﬁení spoleãné informaãní struktury. Informace o zdravotní
a sociální péãi jsou zdrojem pro rozhodovací procesy v oblasti zamûﬁení dal‰ího v˘zkumu v oblasti e-Health.
Právû strukturovanost dlouhodobû sbíran˘ch dat je dobr˘m základem
pro rozhodovací procesy.
3. Vytvoﬁení spoleãné technické infrastruktury. Její vytvoﬁení umoÏní
komunikaci, v˘mûnu a sdílení informací mezi pacienty, lékaﬁi, zdravotními systémy i pﬁístup k národním registrÛm a databázím.
4.-5. Vytvoﬁení podpÛrného interoperabilního ICT systému, kter˘
umoÏní v˘mûnu a sdílení informací s pﬁátelsk˘m pﬁístupem pro pacienty a poskytovatele zdravotní péãe a umoÏní také komunikaci s jin˘mi
ICT systémy.
6. Vytvoﬁení informaãních systémÛ snadno pﬁístupn˘ch obãanÛm
i zdravotnímu personálu na v‰ech úrovních. Obãané mají mít bezpeãn˘ a jednoduch˘ pﬁístup ke sv˘m zdravotním záznamÛm a stejn˘ pﬁístup k poskytovatelÛm zdravotní péãe. Cílem je maximálnû zjednodu‰it ICT sluÏby a instalovat jednoduché ICT – telefonní sluÏby.
V‰echny uvedené kroky ve ‰védském modelu e-Health mají b˘t plnû
funkãní do roku 2012.
Odpolední blok mûl podobu tﬁí kulat˘ch stolÛ. První, s názvem „Kde se
to zastaví? – Etické hranice vûdy“ - byl vûnován etick˘m otázkám pﬁi

v˘zkumu a jeho moderátorem byl Martin Komárek, redaktor Mladé
fronty Dnes. Panelisty byli prof. E. Syková, V. Paães (oba AV âR)
a V. Bene‰ (Klinika neurochirurgie ÚVN).
Druh˘ stÛl byl poﬁádán spoleãnû V·E a TC AV âR. Téma kulatého
stolu „âeská úãast v rámcov˘ch programech a skandinávsk˘ model
úspû‰nosti“ (v prioritû Zdraví) moderovala J. Kinkorová z TC AV âR.
Panelisty stolu byli H. Richardsson, J. Zvárová (Euromise), T. Zima
(1. LF UK Praha) a V. Svátek (V·E), kter˘ má zku‰enosti s úãastí v rámcov˘ch programech a zpracováním biomedicínck˘ch dat. Diskuse
kolem kulatého stolu byla zaloÏena na prezentaci R. Pokorneho (rektorát âVUT Praha), která vycházela z anal˘zy úspû‰nosti seversk˘ch
zemí v rámcov˘ch programech (Richard Pokorny, 2008: “Nordic
Countries are Scoring!”). Prezentace zdÛraznila tﬁi hlavní charakteristiky úspû‰ného severského modelu zapojení do v˘zkumu v rámcov˘ch programech:
- v seversk˘ch zemích existuje konzistentní administrace a dlouhodobû
strukturovaná podpora univerzitního v˘zkumu na národní úrovni
(University-based Research),
- v seversk˘ch zemích je strategicky zamûﬁená inovaãní politika do
regionÛ,
- v seversk˘ch zemích je projektová organizace strukturovaná horizontálnû.
Panelisté komentovali hlavní teze prezentace a sdíleli své zku‰enosti
z pohledu úãastníka ãi hodnotitele projektÛ RP. Do diskuse se zapojilo
pﬁes 30 úãastníkÛ kulatého stolu.
Poslední kulat˘ stÛl, moderovan˘ V. Markem z Oborové kontaktní organizace âeská hlava, se jmenoval „Jak vrtûti médii“ a panelisty byli
V. Koﬁen z âT, S. Drahn˘ z Mladé fronty Dnes, S. ·tûpánek, ﬁeditel
âeské hlavy, a J. Koláﬁ z Ústavu experimentální botaniky AV âR.
Pﬁí‰tí roãník bude vûnován univerzitnímu v˘zkumu a jeho vztahu
s aplikaãní sférou.
JUDITA KINKOROVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KINKOROVA@TC.CZ

Systém na podporu přípravy projektů v roce 2009
V roce 2009 je opût moÏnost získat finanãní pﬁíspûvek na pﬁípravu
vybran˘ch typÛ projektÛ 7. RP prostﬁednictvím Systému na podporu pﬁípravy projektÛ (dále Systém), jehoÏ administrací je Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy povûﬁeno Technologické centrum AV âR.
Pravidla pro udûlení pﬁíspûvku zÛstávají stejná jako v pﬁedchozích
letech s jedinou v˘jimkou, kterou je sníÏení poÏadavku tzv. minimálního rozpoãtu úãastníka projektu 7. RP na 200 tis. €, v pﬁípadû úãastníka projektu 7. RP EURATOM na 120 tis. € (pﬁipomínáme, Ïe poÏadavek minimálního rozpoãtu se nevztahuje na koordinátory projektÛ
a Ïadatele o granty ERC). Ve‰keré potﬁebné informace (podmínky pro
udûlení pﬁíspûvku, seznam podporovan˘ch v˘zev a formuláﬁ Ïádosti)
rok
2004

celkem vyplaceno Kã
755 211

% z celkového rozpoãtu
37,8

2005

1 046 341

52,3

2006

62 695

13,1

2007

755 041

51,7

2008

459 684

30,6
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jsou uvedeny na adrese http://www.fp7.cz/grant/, jejímÏ prostﬁednictvím probíhá i proces registrace Ïádostí. O pﬁíspûvek je moÏné poÏádat
bez ohledu na to, zda projekt získal finanãní podporu od Evropské
komise. Nezbytn˘m pﬁedpokladem je doloÏit, Ïe návrh projektu byl
formálnû správn˘ (tj. vyhovûl podmínkám formální kontroly, kterou
provádí Evropská komise, resp. ERC, a vstoupil do procesu hodnocení).
K tomuto úãelu postaãí potvrzení ãi prohlá‰ení koordinátora, pﬁípadnû
hlavního ﬁe‰itele projektu ERC.
Îádosti o udûlení pﬁíspûvku doplnûné v‰emi náleÏitostmi musí b˘t do
Technologického centra AV âR doruãeny písemnû nejpozdûji do
31. ﬁíjna 2009.
Pro ilustraci je uvedena tabulka ãerpání rozpoãtu Systému v období
2004 - 2008, podrobnûj‰í hodnocení pûtiletého trvání Systému - viz
ECHO 2/2009. Doufejme, Ïe sníÏení minimálního rozpoãtu Ïadatelé
o pﬁíspûvek uvítají a zv˘‰í se jejich poãet, a tím i vyuÏití tohoto finanãního nástroje. Pﬁípadné dal‰í informace poskytne Eva Svobodová telefonicky (234 006 100), pﬁípadnû e-mailem svobodova@tc.cz

Nová verze Finančního průvodce projektů 7. RP
Evropská komise (EK) zveﬁejnila na stránkách Cordis v dubnu tohoto
roku novou, v poﬁadí jiÏ tﬁetí verzi Finanãního prÛvodce projektÛ 7. RP
(verze 02/04/2009). Tato dlouho oãekávaná aktualizace vychází z pﬁíslibu EK úãastníkÛm projektÛ pﬁedkládat pravidelnû aktualizovan˘
v˘klad finanãních pravidel. V ãlánku jsou shrnuty novinky obsaÏené
v tomto prÛvodci.
Finanãní prÛvodce projektÛ 7. RP (Guide to Financial Issues relating to
FP7 Indirect Actions, FG) pﬁedstavuje jeden ze stûÏejních v˘kladov˘ch
prÛvodcÛ pro úãastníky projektÛ 7. RP. Jeho úãelem je podat hlub‰í
v˘klad finanãních pravidel projektÛ, vãetnû informací t˘kajících se
zpÛsobilosti úãastníka (organizace) v projektech, otázek souvisejících
s vykazováním uznateln˘ch nákladÛ, podáváním finanãních v˘kazÛ EK
a cash flow projektu.
V této souvislosti je tﬁeba si uvûdomit, Ïe se jedná „pouze“ o v˘klad
pravidel, a ne právnû závazn˘ dokument (coÏ je uvedeno hned na
úvodní stránce dokumentu, tzv. Disclaimer).
Obecná pravidla a principy projektÛ jsou závaznû definovány zejména
v Naﬁízení Evropského parlamentu a Rady o Pravidlech úãasti v 7. RP
(Rules for Participation) a grantové dohodû (Grant Agreement, GA),
která je podepisována EK a koordinátorem (zástupcem konsorcia).
Právnû závazn˘ je základní text GA (tzv. core text), ale také v‰echny
pﬁílohy (tzv. annexes). Finanãní pravidla jsou v GA primárnû upravena
v základním textu a Annexu II – Obecné podmínky.
EK si v této souvislosti uvûdomuje, Ïe správné pochopení pravidel
a principÛ projektÛ je pro v‰echny zúãastnûné strany klíãové. Proto existuje ﬁada prÛvodcÛ (tzv. Guide, resp. Guidance), jejichÏ primárním
cílem je pﬁiblíÏit úãastníkÛm pravidla projektÛ tak, aby byla správnû
aplikována. DÛleÏitost finanãních aspektÛ projektÛ je zcela nesporná,
a proto se EK snaÏí právnû závazná finanãní pravidla v novém FG
detailnûji vysvûtlit a doplnit o praktické pﬁíklady a konkrétní postupy.
V následujícím ãlánku budou rozebrány oblasti, kde se v aktualizovaném prÛvodci vyskytuje nov˘ ãi roz‰íﬁen˘ v˘klad pravidel oproti
pÛvodní verzi z roku 2007. Pozornost bude zamûﬁena na management
projektového konsorcia, uznatelnost nákladÛ, tﬁetí strany v projektu,
osobní náklady, dal‰í pﬁímé náklady, nepﬁímé náklady, maximální pﬁíspûvek ES, cash flow v projektu, osvûdãení o finanãních v˘kazech
a osvûdãení o metodologii, kontroly a sankce v projektech a Annex III.
Management projektového konsorcia
Úãastníkovi, kter˘ je v pozici koordinátora projektu, ukládá grantová
dohoda (Annex II, ãlánek II.2.3.) ﬁadu konkrétních povinností, které
nesmí b˘t vykonávány jin˘m partnerem v projektu. V˘jimku z tûchto
pravidel tvoﬁí aplikace speciální doloÏky ã. 38 (viz dále) a skuteãnost, Ïe
existuje ﬁada dal‰ích aktivit managementu, které mohou b˘t v pﬁípadû
velk˘ch projektÛ vykonávány partnerem projektu, jenÏ není koordinátorem, aniÏ by se podílel na VaV ãinnostech. V tomto smûru jsou také
novû aktualizovány pﬁíklady aktivit managementu v projektu (viz dále).
Na organizaci, která se rozhodne projekt koordinovat, jsou kladeny
specifické poÏadavky t˘kající se finanãní stability (tzv. financial viability check). EK podle FG novû umoÏÀuje subjektÛm, které vykáÏí nedostateãnou finanãní stabilitu (a v principu by nesmûly projekt koordinovat), moÏnost sjednat si dobrovolnû urãitou garanci / záruku, která v‰ak
musí b˘t ekvivalentní ke garanci poskytované ãlensk˘mi, pﬁíp. asociovan˘mi státy. Tato garance by mûla b˘t poskytnuta pﬁímo pouze bankou nebo poji‰Èovací spoleãností a v prÛbûhu projektu mÛÏe b˘t pﬁed-

mûtem kontroly a revize ze strany EK. V˘jimeãnû se mÛÏe jednat
o garanci poskytnutou ve formû svûﬁeneckého úãtu (tzv. trustee
account), kter˘ bude zﬁízen koordinátorem pouze za úãelem realizace
projektu, nebude zahrnut v jeho aktivech a pﬁíjemci finanãních prostﬁedkÛ z tohoto úãtu mohou b˘t pouze partneﬁi v projektu.
Disponování se zÛstatkem na tomto úãtu nebude podmínûno rozhodnutím jakékoliv tﬁetí strany.
Uznatelnost nákladů
Stávající podmínky uznatelnosti nákladÛ projektu, definované
v ãl. II.14.1 Annexu II GA, roz‰iﬁuje nov˘ FG o v˘klad v bodech c) a d)
– podmínka vzniku nákladÛ v dobû trvání projektu s v˘jimkou nákladÛ
na tvorbu závûreãn˘ch zpráv a podmínka vyãíslení nákladÛ dle bûÏné
úãetní a manaÏerské praxe organizace. V prvním pﬁípadû uznatelnosti
nákladÛ je tﬁeba zohlednit metodu úãtování, která je v organizaci zavedena. Pokud se jedná o jednoduché úãetnictví (tzv. cash based accounting system), náklad vzniká dnem zaplacení úãetního dokladu, napﬁ.
faktury. Mluvíme-li o podvojném úãetnictví (tzv. accrual based accounting system), vznik nákladu je spojen se dnem, kdy je náklad skuteãnû
spotﬁebován a ãástka vstupuje do úãetních knih jako náklad. Pokud
organizace úãtuje o dohadn˘ch poloÏkách, jejich v˘‰e ke dni zasílání
finanãních v˘kazÛ projektu EK mÛÏe b˘t uvedena ve formuláﬁi C a pﬁípadnou opravu této ãástky je tﬁeba vykázat v následujícím období.
V závûreãné finanãní zprávû je nutné uvést náklady dostupné ke dni
jejího zpracování. EK rovnûÏ zdÛrazÀuje, Ïe náklady spojené s pﬁípravou konsorciální smlouvy nejsou za Ïádn˘ch okolností uznatelné.
Co se t˘ká podmínky uznatelnosti z pohledu bûÏné úãetní a manaÏerské praxe, nelze tuto podmínku v projektech 7. RP brát jako absolutní
princip, vÏdy je nutn˘ soulad s ostatními podmínkami uznatelnosti
nákladÛ. Nepﬁípustná je tvorba jak˘chkoliv úãelov˘ch smûrnic na projekt. V˘jimku tvoﬁí situace, kdy organizace provádí zmûny ve své dosavadní úãetní a manaÏerské praxi za úãelem implementace nov˘ch
vnitﬁních pravidel v souladu s GA, napﬁ. nov˘ systém evidence odpracovan˘ch hodin, metoda kalkulace reÏijních nákladÛ, produktivních
hodin zamûstnancÛ na projektu atp. V tomto smyslu není zmûna pouze
moÏná, ale naopak nutná.
V souvislosti s uznateln˘mi náklady se objevuje v prÛvodci roz‰íﬁení
v˘kladu tzv. airport taxes. Rozhodující je podle nového FG povaha
poplatku. V konkrétním pﬁípadû leti‰tních poplatkÛ nejsou tyto brány
jako daÀ v pravém slova smyslu. Úãetní doklad obvykle obsahuje jako
souãást nákladu oznaãení tzv. charge, resp. servis charge - zde je
moÏné celou ãástku povaÏovat za uznateln˘ náklad. Pokud je na
dokladu uvedeno airport tax, je povinností úãastníka prokázat, Ïe se
nejedná o daÀ. Platí, Ïe v pﬁípadû, kdy nelze z dokladu jednoznaãnû
v˘‰i danû identifikovat a vyãíslit, je uznateln˘m nákladem celá ãástka.
Třetí strany
Problematika tﬁetích stran v projektech mÛÏe b˘t v mnoha ohledech
sloÏitá a nov˘ v˘klad ve FG tuto skuteãnost v˘znamnû zohledÀuje.
Zamûﬁuje se na objasnûní tﬁetích stran, které poskytují své zdroje na
projekt (zdarma, za úplatu ãi jako specifick˘ pﬁípad), a tûch, které vykonávají ãást prací na projektu.
Pokud tﬁetí strana jakkoliv poskytuje své zdroje úãastníkovi projektu,
platí, Ïe není zahrnuta do prací na projektu a o pouÏití tûchto zdrojÛ
v rámci projektu rozhoduje úãastník. VÏdy jsou vykazovány skuteãné
náklady tﬁetí strany, i kdyÏ ta mÛÏe v jin˘ch projektech jako partner
pouÏívat metodu kalkulace nákladÛ s pouÏitím pevné sazby nebo prÛmûrn˘ch nákladÛ. Poskytuje-li tﬁetí strana své zdroje zdarma, vykazo-
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vány mohou b˘t pouze skuteãné reÏie tﬁetí strany. Jedná-li se v‰ak
o poskytnutí zdroje zdarma ve formû práce (osobní náklady), kdy dan˘
ãlovûk nepracuje v prostorách úãastníka, nelze k v˘‰i osobních nákladÛ, které jsou úãastníkem vyplÀovány do formuláﬁe C, pﬁipoãítat reÏii
vÛbec. Ve druhém pﬁípadû, kdy jsou tﬁetí stranou poskytovány zdroje
úãastníkovi za úplatu, mÛÏe b˘t v˘‰e nákladÛ pﬁedmûtem auditu ze
strany EK. Specifick˘m pﬁípadem je aplikace speciální doloÏky ã. 38,
která umoÏÀuje koordinátorovi (pouze v pﬁípadû univerzity nebo veﬁejné organizace) dát mandát jím zaloÏené a kontrolované tﬁetí stranû
k vykonávání ãinností, které za normálních okolností pﬁíslu‰í pouze
koordinátorovi. Jedná se napﬁíklad o správu pﬁijat˘ch finanãních prostﬁedkÛ na projekt a jejich rozdûlení ostatním partnerÛm. Náklady této
tﬁetí strany jsou uznateln˘mi v projektu, zodpovûdnost za delegované
ãinnosti vÛãi EK v‰ak zÛstává plnû na koordinátorovi.
Dal‰ím typem tﬁetích stran jsou pﬁípady, kdy tﬁetí strana vykonává ãást
prací na projektu. Jsou to buì subdodavatelé definováni v Annexu I,
nebo tﬁetí strany na základû speciální doloÏky ã. 10. U této doloÏky,
kdy je tﬁetí strana formálnû spojena s úãastníkem, zÛstává úãastník
v pozici organizace zodpovûdné za práce v projektu. Tﬁetí strana zde
vyplÀuje a odevzdává svÛj vlastní formuláﬁ C. Hranice pro povinnost
provést audit (375 tis. €) se vztahuje na souãet poskytnut˘ch pﬁíspûvkÛ
úãastníkovi a jeho tﬁetím stranám. Pokud se jedná o situaci, kdy tﬁetí
strana figuruje v projektu na základû speciální doloÏky ã. 10 a souãasnû jako tﬁetí strana, která poskytuje své zdroje úãastníkovi, je tﬁeba tyto
dvû situace pﬁi vykazování nákladÛ rozli‰it – tﬁetí strana vyplÀuje svÛj
vlastní formuláﬁ C a souãasnû jsou náklady tﬁetí strany obsaÏeny ve
finanãním v˘kazu úãastníka jako náklad, resp. pﬁíjem projektu.
Osobní náklady
V novém FG je vûnována znaãná pozornost dÛkladnûj‰ímu vysvûtlení
finanãních pravidel souvisejících s osobními náklady. Detailnûj‰í informace jsou poskytnuty zejména pro oblast zaznamenávání skuteãnû
odpracovan˘ch hodin (tzv. ãasov˘ v˘kaz neboli záznam odpracované
doby neboli timesheet), v˘poãtu produktivních hodin, proplácení pﬁesãasÛ, najímání nov˘ch zamûstnancÛ, vyplácení odstupného, identifikace osobních nákladÛ fyzick˘ch osob a uznatelnosti odmûn (tzv. bonus
payment).
V projektech 7. RP jsou propláceny pouze skuteãnû odpracované
a vykázané hodiny. Podle pﬁedchozí verze FG vyÏaduje EK za tímto
úãelem jak˘koliv prokazateln˘ záznam odpracované doby na projektu,
napﬁíklad timesheet. EK také doporuãuje vést záznam celkové odpracované doby zamûstnance na v‰ech ãinnostech realizovan˘ch v rámci
jeho úvazku v organizaci. Podle nového FG je primárnû vyjádﬁena
povinnost vést timesheet, pouze v pﬁípadû, kdy není k dispozici, mÛÏe
úãastník doloÏit odpracované hodiny jin˘m zpÛsobem. Je v‰ak poÏadováno, aby tento doklad poskytoval auditorovi stejnou jistotu jako timesheet. V pﬁípadech, kdy bude organizace Ïádat EK o certifikaci metodologie (vydání osvûdãení o metodologii v˘poãtu osobních a nepﬁím˘ch nákladÛ), bude nutné (ne tedy pouze doporuãené) v timesheet
vykazovat celkovou odpracovanou dobu zamûstnance na v‰ech projektech (ãinnostech) do v˘‰e 100 % úvazku. Takto jednoznaãnû EK
vyjadﬁuje zájem, aby v‰echny organizace pouÏívaly timesheet a motivuje je, aby zaãaly sledovat a znamenávat celkovou odpracovanou
dobu. Novû se také ve FG objevuje detailnûj‰í vzor timesheet, kter˘ je
pro lep‰í demonstraci doplnûn konkrétními ãísly. Tento timesheet, ve
kterém je dennû zaznamenávána pracovní doba, má slouÏit pouze jako
inspirace a doporuãení, a ze strany EK není závazn˘.
Nov˘ FG zdÛrazÀuje, Ïe pro v˘poãet produktivních hodin (neboli skuteãnû odpracovan˘ch hodin jednoho pracovníka za rok) je moÏné pouÏít
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dva zpÛsoby. Buì mohou b˘t pouÏity skuteãné produktivní hodiny konkrétního zamûstnance, nebo mohou b˘t vypoãteny standardní (prÛmûrné) produktivní hodiny pouÏívané organizací pro v‰echny zamûstnance.
Skuteãné produktivní hodiny by se nemûly pﬁíli‰ li‰it od standardních. Do
produktivních hodin se podle nového FG poãítají i ãinnosti jako marketing a prodej, pﬁíprava návrhu projektÛ, administrativa ãi tzv. „non billable“ hours / „unsold time“ neboli „nevyfakturované“ / „neprodané“ hodiny. âas vynaloÏen˘ na tyto ãinnosti obvykle nebude EK vykazován jako
nepﬁím˘ náklad. Pokud organizace vykazuje takovéto ãinnosti u v˘zkumníka pracujícího na projektu 7. RP jako nepﬁím˘ náklad, musí zajistit, aby
stejné hodiny nebyly vykazovány zároveÀ jako pﬁímé a aby nebyly zahrnuty aktivity, které jsou EK povaÏovány za neuznatelné. Nov˘ FG dále
definuje, Ïe do produktivních hodin se nepoãítá ãas stráven˘ na ‰koleních a interních jednáních (nesouvisející s projektem). Ten by, v souãtu
se „sickness day“, nemûl pﬁekroãit 15 dní za rok.
Za urãit˘ch podmínek, které jsou nyní ve FG lépe definovány, mohou
b˘t uznateln˘m osobním nákladem projektÛ 7. RP i náklady vynaloÏené zamûstnavatelem na proplácení pﬁesãasové práce. Základní podmínkou je, aby byla práce pﬁesãas nutná pro realizaci projektu 7. RP
a byla skuteãnû zamûstnavatelem zaplacena. Úhrada pﬁesãasov˘ch
hodin musí b˘t obvyklou praxí v organizaci a také v souladu s národní
legislativou. Relevantní hodinová sazba se v tomto pﬁípadû bere
v úvahu oddûlenû od sazby pro standardní pracovní dobu. Náklady na
najímaní nov˘ch zamûstnancÛ není moÏné podle nového FG v principu povaÏovat za uznatelné osobní náklady. Na zaãátku realizace projektu se totiÏ organizace zavazuje, Ïe má dostateãné personální (i ostatní) zdroje pro realizaci projektu. Pokud je v‰ak nutné v prÛbûhu trvání
projektu najmout nového zamûstnance, takov˘to náklad je moÏno
podle FG zaﬁadit do uznateln˘ch nákladÛ jako náklad nepﬁím˘ (reÏijní). V principu není podle nového FG uznateln˘m nákladem odstupné.
To mÛÏe b˘t uznateln˘m nákladem projektu 7. RP pouze za podmínky,
Ïe jeho vyplacení ukládá zamûstnavateli jako povinnost národní legislativa (zákoník práce).
Detailnûji je také novû vysvûtlena problematika uznatelnosti osobních
nákladÛ fyzick˘ch osob, které nepobírají mzdu / plat (není jim vyplácena
ani úãtována). V praxi se mÛÏe jednat o osoby samostatnû v˘dûleãnû
ãinné, ale také jednoãlennou spoleãnost ãi spoleãníka podílejícího se na
zisku a nepobírajícího mzdu. V pﬁípadû, kdy není proplácena mzda / plat,
je problematické vyãíslit, jak˘m zpÛsobem se daná osoba podílela na
práci na projektu, a proto tato fyzická osoba musí zvolit pro projekty 7. RP
metodu vykazování prÛmûrn˘ch osobních nákladÛ. PouÏití této metody
v˘poãtu nákladÛ podléhá pﬁedchozímu schválení EK a získání osvûdãení
o prÛmûrn˘ch osobních nákladech. Uznatelné pak jsou takové náklady,
které splÀují v‰echny podmínky uznatelnosti nákladÛ v 7. RP, jsou vypoãteny na základû certifikované metodologie, vychází z pﬁíjmÛ dané fyzické osoby (napﬁíklad identifikovateln˘ch v daÀovém pﬁiznání) a jsou v souladu s národní legislativou (obvykle se zde má na mysli daÀové právo).
Znaãná pozornost je vûnována problematice uznatelnosti odmûn / osobních ohodnocení (tzv. bonus payment). Evropská komise v novém FG
jednoznaãnû zdÛrazÀuje, Ïe Ïádné odmûny vyplacené zamûstnavatelem
nemohou b˘t uznatelné, pokud budou vykazovány pouze úãelovû na
projekt 7. RP. Obecnû se dá podle FG ﬁíci, Ïe platby, které nejsou zamûstnavatelovou povinností vypl˘vající z národních pﬁedpisÛ ãi pracovní
smlouvy a odvíjejí se tak od volného rozhodnutí zamûstnavatele, by
nemûly b˘t povaÏovány za uznatelné (i kdyÏ v˘platní páska prokazuje
jejich zaplacení). DÛvodem je, Ïe takovéto platby mohou b˘t v rozporu
s jedním z hlavních kritérií pro uznatelnost nákladÛ v 7. RP („nutné pro
realizaci projektu“). Av‰ak, jak ﬁíká nov˘ FG, pokud jsou tyto platby
povaÏovány za bûÏnou praxi organizace, mohou b˘t vykazovány jako

uznatelné za pﬁedpokladu, Ïe splÀují pravidla uznatelnosti nákladÛ projektÛ 7. RP (v tomto ohledu je za nejdÛleÏitûj‰í povaÏována zásada
úspornosti, úãinnosti a efektivity), jsou v souladu s obvyklou úãetní
a manaÏerskou praxí organizace a splÀují v‰echny následující podmínky:
- systém vyplácení odmûn/osobního ohodnocení by mûl b˘t upraven
interní smûrnicí (v˘poãet, pro jaké kategorie zamûstnancÛ, maximální ãástka apod.),
- smûrnice by mûla b˘t aplikována na v‰echny projekty (EU i mimo EU,
národní i mezinárodní),
- dÛsledkem by nemûla b˘t úroveÀ odmûÀování nesrovnatelná se situací na trhu (pro stejn˘ obor / vzdûlání / zku‰enosti),
- ãástka musí b˘t zanesena v úãetnictví úãastníka jako osobní náklad
a musí podléhat zdanûní a odvodÛm (pokud nemá v˘jimku),
- tyto odmûny/osobní ohodnocení mohou b˘t placeny pouze jako ãást
zamûstnancova hrubého platu.
Zde je vhodné pﬁipomenout, Ïe auditor kontroluje, zda jsou odmûny
vypláceny úãelovû na projekt tak, Ïe vypoãítá hodinovou sazbu vybraného zamûstnance pracujícího na projektu, a následnû ji porovná
s hodinovou sazbou úãtovanou na projekt a odchylky nahlásí EK. Tyto
sazby se nesmí v˘znamnû li‰it. Pokud tedy bude zamûstnanec pracovat
na projektu 7. RP napﬁ. 50% kapacitou, je neúnosné, aby osobní náklady poloviny úvazku byly X a osobní náklady druhé poloviny úvazku,
které jsou financovány EK, napﬁ. 2X.
Další přímé náklady
U dal‰ích kategorií pﬁím˘ch nákladÛ nedo‰lo v novém FG k velk˘m
zmûnám.
U cestovních náhrad je zdÛraznûno, Ïe neexistují Ïádné zvlá‰tní rozdíly pro uznatelnost nákladÛ u cest po Evropû a mimo Evropu. Pﬁesto je
doporuãeno, v závislosti na nákladech dané cesty, konzultovat tuto
otázku s projektov˘m úﬁedníkem EK. Nov˘ FG dále upozorÀuje, Ïe
náklady spojené se sluÏební cestou musí b˘t nezbytné pro realizaci
projektu. Neuznatelné tedy budou cestovní náklady (vãetnû konferenãních poplatkÛ) související s konferencí, kde nebyla realizována Ïádná
práce v rámci projektu (nebyly zde napﬁ. prezentovány v˘sledky projektu), ãi prodlouÏení sluÏební cesty, napﬁ. z osobních dÛvodÛ.
V souvislosti s vykazováním nákladÛ na dlouhodob˘ majetek v projektech 7. RP je zdÛraznûno, Ïe uznateln˘ náklad je pouze odpis, ne poﬁizovací cena! Doba odepisování majetku nesmí pﬁekroãit dobu vyuÏití
majetku. Pokud to národní legislativa a úãetní praxe organizace pouÏívající jednoduché úãetnictví umoÏÀuje, je moÏné nárokovat celou
poﬁizovací cenu jako uznateln˘ náklad projektu 7. RP.
Nepřímé náklady
V souãasné dobû velké mnoÏství evropsk˘ch institucí (pﬁedev‰ím univerzit a veﬁejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí) vyuÏívá pro vykazování nepﬁím˘ch nákladÛ v projektech 7. RP 60% pﬁechodnou sazbu, zároveÀ si
v‰ak uvûdomuje nutnost zaãít pracovat na pﬁípravû metodik pro vykazování úpln˘ch nepﬁím˘ch nákladÛ projektu (tzv. actual indirect cost).
V nûkter˘ch zemích jiÏ instituce zavedly tyto metodiky, ve vût‰inû zemí
se v‰ak nacházejí ve fázi vytváﬁení nejvhodnûj‰ích modelÛ ãi zvy‰ování povûdomí o této problematice. Situaci odráÏí i nov˘ FG a o nûco
lépe definuje poÏadavky na rozvrhové základny (tzv. cost driver) a situace, kdy dojde v prÛbûhu trvání projektu 7. RP ke zmûnû t˘kající se
zvolené metodiky pro vykazování nepﬁím˘ch nákladÛ.
Organizace pouÏívající pro vykazování nepﬁím˘ch nákladÛ metodiky
„actutal indirect cost“ by mûly b˘t schopny podle nového FG svoji
metodiku zdÛvodnit a obhájit (pomocí záznamÛ v úãetnictví ãi jin˘ch

informaãních systémech organizace) a v pﬁípadû auditu prokázat, Ïe
nepﬁímé náklady jsou spravedlivû pﬁiﬁazeny (tzv. fairly allocated)
v˘zkumn˘m projektÛm. ZároveÀ je tﬁeba zvolit rozvrhovou základnu
tak, aby bylo zaji‰tûno, Ïe na projekty nebude v souãtu rozpu‰tûna
ãástka pﬁevy‰ující celkovou reÏii organizace. Podle nového FG musí
b˘t rozvrhová základna v souladu s úãetní praxí organizace („fair and
reliable“ – jasná a vûrohodná) a nesmí se jednat o nepodloÏené odhady. Rozvrhová základna zaloÏená na osobních nákladech (mzdách ãi
odpracovan˘ch hodinách) je EK jednoznaãnû preferována.
V prÛbûhu trvání projektu 7. RP se mÛÏe stát, Ïe organizace ztratí ãi
získá status organizace potﬁebn˘ pro pouÏití 60% pevné sazby na
nepﬁímé náklady, vytvoﬁí metodiku pro vykazování úpln˘ch nákladÛ
projektu ãi zjistí, Ïe chybnû zvolila model pro vykazování nepﬁím˘ch
nákladÛ pro jiÏ bûÏící projekty 7. RP. V novém FG jsou v‰echny tyto
situace detailnûji vyﬁe‰eny.
Jak je jiÏ známo z pﬁedchozího FG, 60% pﬁechodnou sazbu mohou
v projektech 7. RP pouÏívat pouze neziskové veﬁejné subjekty, instituce stﬁedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, neziskové v˘zkumné
organizace a malé a stﬁední podniky (MSP). Pokud subjekt tento status ztratí v prÛbûhu trvání projektu 7. RP, nemÛÏe jiÏ nadále v tomto
projektu vykazovat nepﬁímé náklady ve v˘‰i 60 % pﬁím˘ch nákladÛ
projektu (po odeãtení subdodávek), ale musí zaãít aplikovat sazbu ve
v˘‰i 20 % (resp. metodiku pro vykazování úpln˘ch nákladÛ projektu, pokud ji vytvoﬁil). V pﬁípadû MSP je za ztrátu statusu povaÏováno, pokud dan˘ subjekt nesplÀuje definici MSP (podle Doporuãení
EK 2003/361/EC) po dvou po sobû jdoucích obdobích. Pokud naopak organizace v prÛbûhu trvání projektu 7. RP potﬁebn˘ status pro
vykazování 60% reÏie získá, nebude ji moci u tohoto bûÏícího projektu pouÏít, bude ji aplikovat aÏ u nov˘ch projektÛ 7. RP (novû uzavﬁen˘ch grantov˘ch dohod).
Druh˘m pravidlem nutn˘m pro moÏnost vyuÏití 60% sazby pro projekty 7. RP je „neschopnost organizace s jistotou identifikovat své úplné
nepﬁímé náklady projektu“. Pokud organizace aplikující 60% sazbu
v prÛbûhu trvání projektu vytvoﬁí metodiku pro sledování úpln˘ch
nepﬁím˘ch nákladÛ projektÛ, pﬁestane tuto nutnou podmínku splÀovat,
a bude tak muset pro novû realizované projekty 7. RP (novû uzavﬁené
grantové dohody) aplikovat model „actual indirect cost“ odráÏející tuto
novû vytvoﬁenou metodiku. U bûÏících projektÛ v‰ak bude nadále aplikována 60% sazba.
Tﬁetí podmínkou pro vyuÏití 60% sazby v projektech 7. RP je „realizace projektu obsahujícího ãinnosti VaV“. Nov˘ FG jednoznaãnû objasÀuje situaci t˘kající se projektÛ CSA (koordinaãní a podpÛrné akce),
kde tyto typy ãinností nejsou financovány, a vyuÏití 60% sazby tak není
moÏné. U tohoto typu projektÛ musí subjekty, i pokud mají u v˘zkumn˘ch projektÛ nárok na 60% sazbu, zvolit sazbu ve v˘‰i 20 %.
Pﬁíspûvek EK na nepﬁímé náklady v‰ak zde bude podle pravidel 7. RP
omezen pouze na 7 % pﬁím˘ch nákladÛ projektu (po odeãtení subdodávek).
Pﬁi podpisu prvních grantov˘ch dohod a realizaci prvních projektÛ
7. RP nûkdy v praxi do‰lo k tomu, Ïe úãastníci nesprávnû aplikovali
pravidla 7. RP a nezvolili správné modely pro vykazování nepﬁím˘ch
nákladÛ. EK nyní podle nového FG umoÏÀuje organizacím, které mají
nárok na vyuÏívání 60% sazby, av‰ak omylem tuto sazbu v projektech
7. RP nezaãaly pouÏívat, poÏádat o zmûnu znûní probíhajících grantov˘ch dohod (tzv. amendments) a dodateãnû tuto sazbu pro bûÏící projekty aplikovat. V tûchto pﬁípadech je v‰ak nutné schválení EK na základû pﬁedchozího zaslání vysvûtlení úãastníkem, stanoviska auditora
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a seznamu projektÛ, kde je ‰patnû zvolen˘ model aplikován. Pﬁíspûvek
ES vyãlenûn˘ na tyto bûÏící projekty v‰ak samozﬁejmû nebude nav˘‰en.
Maximální příspěvek ES
Maximální pﬁíspûvek ES pro projekty 7. RP závisí mimo jiné na ãinnostech
realizovan˘ch v rámci projektu; EK v novém FG lépe a detailnûji definuje
ãinnosti v˘zkumu a technologického rozvoje (tzv. RTD activities, financované z 50 ãi 75 %) a ãinnosti managementu (financované ze 100 %).
Podle pravidel 7. RP mohou neziskové veﬁejné subjekty, instituce stﬁedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, neziskové v˘zkumné organizace
a MSP Ïádat o pﬁíspûvek ES ve v˘‰i maximálnû 75 % celkov˘ch nákladÛ
projektu (tedy ne pouze 50 %). Nov˘ FG upﬁesÀuje, Ïe tuto preferovanou
sazbu mohou pouÏívat v‰echny instituce stﬁedního a vysoko‰kolského
vzdûlávání bez ohledu na to, zda jsou soukromé ãi veﬁejné. Nov˘ FG
dále definuje, Ïe pokud organizace získá v prÛbûhu trvání projektu status s nárokem na úhradu nákladÛ ve v˘‰i 75 %, lze tento limit pouÏít aÏ
pro nové projekty 7. RP (novû uzavﬁené GA). Pokud subjekt tento status
ztratí, bude uplatnûn limit 50 %, a to i u jiÏ bûÏících projektÛ.
Komise v novém FG zdÛrazÀuje, Ïe do ãinností v˘zkumu a technologického rozvoje patﬁí i koordinace v˘zkumu (tzv. scientific coordination).
Za koordinaci v˘zkumu lze povaÏovat podle nového FG ãinnosti jako:
vûdecká koordinace a sledování realizace pracovních balíãkÛ, dohlíÏení na plnûní „milestones“ a správn˘ v˘voj projektu, hodnocení práce
vykonané partnery (vãetnû vûdeck˘ch „deliverables“), research risk
management ãi pﬁíprava vûdecké ãásti zprávy pro EK. Nejedná se o klasické ãinnosti managementu, a proto budou EK financovány pouze z 50
nebo 75 %. Aby bylo jednodu‰eji moÏné od tûchto ãinností odli‰it klasické ãinnosti managementu financované EK ze 100 %, uvádí EK
v novém FG pﬁíklady takov˘chto ãinností. Jedná se napﬁíklad o navrhování a spravování formuláﬁÛ vyplÀovan˘ch v‰emi partnery jako podklad
pro vypracování zpráv EK, realizací a správu projektov˘ch databází pro
vykazování a kontrolu, vãetnû úprav v pﬁípadû zmûny pracovního plánu
a konsorcia, návrh a správu plánu pro ‰íﬁení a vyuÏívání v˘sledkÛ v˘zkumu (tzv. dissemination a exploitation) podle poÏadavkÛ EK, zpracování
pﬁipomínek a doporuãení EK za konsorcium a podporu jejich implementace, pﬁípravu, realizaci a následné zpracování závûrÛ z hlavních
projektov˘ch jednání (Steering Committee meetings, General
Assemblies, Advisory Board meetings), zaji‰Èování komunikace v rámci
konsorcia (zaji‰tûní infrastruktury, seznam emailov˘ch adres), odpovídání na dotazy partnerÛ i externích subjektÛ a zaji‰tûní konsorciální smlouvy a dal‰ích otázek souvisejících s ochranou du‰evního vlastnictví.
Cash flow
V novém FG je vûnována znaãná pozornost problematice vykazování
úroku, kter˘ generuje zálohová platba (tzv. pre-financing) poskytnutá EK
na realizaci projektu 7. RP, a garanãnímu fondu. Komise upozorÀuje, Ïe
koordinátor by mûl obdrÏet a spravovat finanãní prostﬁedky od EK na
bankovním úãtu generujícím úrok. Podle pravidel 7. RP je zálohová platba majetkem ES aÏ do okamÏiku skonãení projektu a zaslání finální platby. Je tedy nutné sledovat úroky generované touto ãástkou a vykazovat je
ve formuláﬁi C, protoÏe o nû bude sníÏena následující prÛbûÏná platba
od EK. V novém FG je upﬁesnûno, Ïe povinnost sledovat a následnû vykazovat takov˘to úrok je dána pouze v pﬁípadû, Ïe v˘‰e zálohové platby
pﬁevy‰uje ãástku 50 tis. €, a to pouze subjektÛm, které obdrÏí zálohovou
platbu na svÛj úãet pﬁímo od EK. V pﬁípadû projektÛ ﬁe‰en˘ch konsorciem (tzv. multi-partner actions) mají tuto povinnost tedy pouze koordinátoﬁi, a to jen na ãást zálohové platby, která nebude pﬁeposlána koordinátorem ostatním partnerÛm (neboli pouze na tu ãást zálohové platby, která
leÏí na úãtu koordinátora do té doby, neÏ pﬁevede prostﬁedky ostatním
partnerÛm). To znamená, Ïe koordinátor nemusí vykazovat úrok, kter˘
vygenerovala jeho ãást zálohové platby (je totiÏ také povaÏován za jed-
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noho z partnerÛ konsorcia). Pro projekty, které jsou ﬁe‰eny jedin˘m úãastníkem (tzv. mono-partner actions), platí povinnost sledovat a vykazovat
úrok z celé obdrÏené zálohové platby.
V pﬁípadû garanãního fondu FG demonstruje na pﬁíkladu, jak se postupuje
pﬁi vracení 5% ãástky projektovému konsorciu, která byla na zaãátku projektu do tohoto fondu uloÏena. Pravidla pro 7. RP stanovují, Ïe v pﬁípadû,
kdy úroky generované garanãním fondem nestaãí na pokrytí finanãních
ztrát vznikl˘ch v prÛbûhu realizace projektÛ 7. RP, mÛÏe b˘t ãástka, která
se na konci projektu vrací kaÏdému konsorciu a v‰em jednotliv˘m partnerÛm, sníÏena, a to do maximálnû do v˘‰e 1 % z celkového pﬁíspûvku, kter˘
dan˘ partner v projektu obdrÏel. Pokud se jedná o veﬁejn˘ subjekt, vÏdy je
ãástka vrácena ve stejné v˘‰i. V pﬁípadû soukromého subjektu je moÏné
maximálnû odeãíst aÏ 1 %, a to i v pﬁípadû, Ïe po v˘poãtu za pouÏití
indexu garanãního fondu by byla navrácená ãástka jiná – niÏ‰í.
Osvědčení o finančních výkazech a osvědčení o metodologii
Aktualizovan˘ FG novû definuje podmínky pro subjekty, které chtûjí
Ïádat EK o certifikaci metodologie v˘poãtu osobních a nepﬁím˘ch
nákladÛ v projektech. K doposud platné podmínce (minimálnû 8 úãastí v projektech 6. RP s v˘‰í pﬁíspûvku ES ≥ 375 tis. €) se novû pﬁidávají
dvû podmínky zohledÀující úãast v projektech 7. RP:
- minimálnû 4 úãasti v projektech 7. RP (GA podepsaná do 31. 12.
2009) s pﬁíspûvkem ES ≥ 375 tis. €,
- minimálnû 8 úãastí v projektech 7. RP po celou dobu jeho trvání
s pﬁíspûvkem ES ≥ 375 tis. €.
Aby byl subjekt oprávnûn o certifikaci Ïádat, staãí splnit jednu ze tﬁí
uveden˘ch podmínek.
V pﬁípadû osvûdãení o prÛmûrn˘ch osobních nákladech bylo doposud
na úãastnících, kteﬁí chtûli vykazovat v projektech 7. RP prÛmûrné
osobní náklady, aby poÏádali EK o certifikaci. V souãasné dobû jsou
certifikace metody v˘poãtu prÛmûrn˘ch osobních nákladÛ pozastaveny s odvoláním na EK, která musí schválit specifická kritéria pro vyhodnocování metod a udûlování certifikátu. JiÏ podané Ïádosti budou
následnû zpracovány. (EK dne 23. 6. 2009 vydala rozhodnutí, které
obsahuje podmínky pro dûlení osvûdãení o prÛmûrn˘ch nákladech.
Více informací viz. http://fp7.cz/cz/vice-o-financovani-7rp).
Roz‰íﬁen˘ v˘klad se rovnûÏ t˘ká poÏadavkÛ na auditora projektÛ 7. RP.
„Evropská“ kvalifikace auditora vychází z národní legislativy, kde je
implementovaná Smûrnice ã. 2006/43 o statutárním auditu a konsolidovan˘ch úãtech, pﬁípadnû jakákoliv nahrazující smûrnice. Pro oprávnûní provádût audit v tﬁetích zemích je nutná jednak kvalifikace
„evropská“, jednak znalost legislativy konkrétní tﬁetí zemû. Veﬁejné
organizace, instituce stﬁedního a vysokého vzdûlávání a veﬁejné
v˘zkumné instituce mohou uloÏit provedení auditu tzv. „oprávnûnému
úﬁedníkovi“ (tzv. Public officer). MÛÏe se tak stát pouze v pﬁípadû, kdy
tato osoba má potﬁebné oprávnûní k provedení auditu úãastníka a je
nezávislá (není ve stavu podﬁízenosti k osobû, která zpracovává vyúãtování ve formuláﬁi C a ani sama tento formuláﬁ nevyplÀuje). Veﬁejn˘ subjekt, kter˘ se rozhodne pro takov˘ audit, není povinen Ïádat o souhlas
a schválení EK – je v‰ak urãitû vhodné v pﬁípadû nejasností konzultovat
s EK situaci a pﬁedejít tak poru‰ení grantové dohody.
Kontroly a sankce
PrÛvodce novû definuje situace, kdy není po úãastníkovi poÏadována
náhrada ‰kody za neoprávnûné ãerpání finanãních pﬁíspûvkÛ. Je to
v pﬁípadech, kdy
- jsou ve‰keré chyby ve finanãních v˘kazech opraveny EK pﬁed odesláním platby úãastníkovi, musí v‰ak následovat oprava formuláﬁe C
a úãastník neobdrÏí Ïádné neoprávnûné ãástky,

- EK ode‰le platbu a finanãní v˘kaz je následnû opraven z vÛle úãastníka; pokud v‰ak chybu zjistí v následujícím období EK, bude poÏadovaná náhrada ‰kody,
- úãastník bûhem auditu jednoho projektu zjistí chybu v jin˘ch projektech 7. RP a z vlastní vÛle ji nahlásí a opraví.
V oblasti auditu je novû vûnována pozornost tzv. extrapolation. Zji‰tûní
auditu mÛÏe v nûkter˘ch pﬁípadech vést k odhalení systematick˘ch
chyb (tzv. systemic error) ve finanãním v˘kaznictví organizace. V tomto
pﬁípadû mÛÏe EK naﬁídit kontrolu v‰ech projektÛ úãastníka, ve kter˘ch
se daná chyba vyskytla, a poÏadovat navrácení takto neoprávnûnû získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ.
Annex III
V neposlední ﬁadû se roz‰íﬁen˘ v˘klad t˘ká specifik v Annexu III, a to
konkrétnû pro projekty infrastruktur (stanovení jednotkové ceny za pﬁí-

stup k infrastruktuﬁe / zaﬁízení) a projekty ERA-NET Plus (definice dvou
druhÛ typÛ zálohov˘ch plateb v tûchto projektech – na management
spoleãné v˘zvy a na projekty urãené k financování).
Nov˘ prÛvodce finanãními pravidly pﬁedstavuje snahu EK zohlednit
dosavadní zku‰enost s projekty 7. RP a objasnit ty oblasti, které jsou
nejvíce problematické, a kde se vyskytují nejãastûj‰í chyby. Pro v‰echny úãastníky je tedy jak˘msi dokonalej‰ím pomocníkem v projektech.
Nevyjasnûné a stále otevﬁené otázky jsou pro v‰echny zúãastnûné strany v˘zvou do budoucna. Technologické centrum se bude snaÏit i nadále poskytovat aktuální informace úãastníkÛm projektÛ a pﬁispût tak
k jejich úspû‰né realizaci.
LENKA LEPIâOVÁ, KATE¤INA SLAVÍKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
LEPICOVA@TC.CZ, SLAVIKOVAK@TC.CZ

Obecně o konsorciální smlouvě
Konsorciální smlouvu (angl. Consortium Agreement, dálen jen „CA“)
uzavírají mezi sebou partneﬁi ﬁe‰itelského konsorcia projektu 7. RP
s cílem o‰etﬁit problémy a ﬁe‰it otázky, které mohou a pravdûpodobnû
i vyvstanou v prÛbûhu realizace projektu. CA se typicky uzavírá za úãelem úpravy vnitﬁní organizace konsorcia, provádûní prací na projektu
a zejména s cílem vymezit práva k du‰evnímu vlastnictví, uÏití finanãní podpory atd. Konsorciální smlouva umoÏÀuje úãastníkÛm projektu
implementovat, konkretizovat a doplnit ustanovení grantové dohody,
kterou konsorcium uzavírá s Evropskou komisí. Konsorciální dohoda
ov‰em nesmí b˘t v rozporu s grantovou dohodou.
Uzavﬁení CA je nezbytné u v‰ech kolaborativních projektÛ 7. RP
s v˘jimkou pﬁípadÛ, kde v˘zva k podávání návrhu projektÛ v˘slovnû
uvádí, Ïe CA nemusí b˘t mezi úãastníky projektu uzavﬁena. CA by mûla
b˘t ideálnû uzavﬁena pﬁed podpisem grantové dohody (GA). V opaãném pﬁípadû, tj. tam kde projekt 7. RP je zahájen, aniÏ je podepsána
CA, mohou nejasnosti, které jsou jinak upravené v CA, ohrozit samotn˘ prÛbûh realizace projektu (napﬁ. neexistence potﬁebného zachycení
stavu znalostí, s nimiÏ úãastníci vstupují do projektu, neexistence vnitﬁní organizace konsorcia s pﬁíslu‰n˘mi pravomocemi jednotliv˘ch orgánÛ atd.). Tam, kde grantová dohoda obsahuje tzv. podpÛrn˘ reÏim
úpravy urãité otázky aplikovateln˘ v pﬁípadû, Ïe si úãastníci projektu
nesjednají jinak (tj. typicky v pﬁípadû neuzavﬁení CA), pﬁichází v úvahu
podpÛrné pouÏití tohoto reÏimu obsaÏeného v GA (napﬁ. spoluvlastnictví nov˘ch znalostí, pﬁístupová práva ke stávajícím znalostem atd.).
Pokud úãastníci uzavírají CA dobrovolnû, mohou tak uãinit kdykoliv
bûhem ﬁe‰ení projektu.
ByÈ Evropská komise není smluvní stranou CA a obsah CA nijak nekontroluje, nelze CA sjednat libovolnû. StûÏejní obsah CA je vymezen
ãlánkem 24 Naﬁízení 1906/2006 (dále jen „Pravidla úãasti“ nebo
„Naﬁízení“). Toto Naﬁízení má charakter obecnû závazného dokumentu na úrovni Spoleãenství i jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ, a proto svou
pÛsobností zavazuje nejen ãlenské státy, ale i vnitrostátní subjekty.
Naﬁízení má vertikální i horizontální úãinek, a proto se ho musejí pﬁidrÏovat i úãastníci projektu pﬁi uzavírání CA. Dle ãl. 24 Naﬁízení tak
má CA, kromû jiného, upravovat vnitﬁní organizaci konsorcia, zpÛsob
rozdûlení finanãního pﬁíspûvku Spoleãenství, komplementární pravidla
k pravidlÛm uveden˘m v kapitole III tohoto Naﬁízení a v GA, t˘kající se
‰íﬁení a vyuÏívání dosaÏen˘ch nov˘ch znalostí, a stipulaci pﬁístupov˘ch

práv k nim. Navíc má CA upravovat zpÛsob urovnávání vnitﬁních sporÛ
vãetnû pﬁípadÛ zneuÏití pravomoci a ujednání o odpovûdnosti, od‰kodnûní a povinnosti mlãenlivosti mezi úãastníky projektu. K usnadnûní
a vysvûtlení tûchto poÏadavkÛ na obsah CA vydala Evropská komise
nezávazn˘ dokument t˘kající se obsahu CA (angl. Checklist for
a Consortium Agreement for FP7 Projects).
S ohledem na tento nezávazn˘ dokument a Naﬁízení by mûla CA ideálnû zaãínat preambulí, ve které je shrnut obsah a vymezen dÛvod uzavﬁení CA vãetnû názvu projektu. CA by mûla pokraãovat identifikací
smluvních stran (tj. úãastníkÛ projektu, resp. pﬁíjemcÛ) a definicemi termínÛ pouÏívan˘ch v textu CA. S ohledem na komplementární povahu
CA ve vztahu k Naﬁízení a grantové dohodû by nemûlo docházet k opakování termínÛ jiÏ definovan˘ch v Naﬁízení a grantové dohodû. CA by
místo toho mohla napﬁíklad obsahovat ustanovení s odkazem na termíny definované v Naﬁízení a CA a jakékoli dal‰í termíny vysvûtlit pro
potﬁeby CA (napﬁ. co se rozumí pod pojmy potﬁebné (angl. needed) v souvislosti s pﬁístupov˘mi právy, software, plán konsorcia, rozpoãet
konsorcia, vy‰‰í moc, legitimní zájem, alokovaná práce, smluvní strana
poru‰ující své povinnosti plynoucí z CA atd.).
Souãástí CA mÛÏe b˘t rovnûÏ pasáÏ s technick˘mi ustanoveními doplÀující Annex I. grantové dohody, která bude obsahovat napﬁíklad detaily t˘kající se úkolÛ jednotliv˘ch smluvních stran v projektu, zdroje nefinanãní povahy, se kter˘mi smluvní strany do projektu vstupují (napﬁ.
lidské zdroje, detaily ohlednû zaﬁízení, stávající znalosti a jiná práva
k du‰evnímu vlastnictví atd.), ãasov˘ plán realizace projektu, zpÛsob
vypoﬁádání se s moÏn˘mi zmûnami v projektu (tato pasáÏ úzce souvisí
s ãástí o orgánech a ﬁízení konsorcia a obecn˘mi ustanoveními).
PasáÏ t˘kající se ﬁízení konsorcia by mûla zásadnû obsahovat podrobn˘ popis orgánÛ konsorcia, zpÛsob koordinace prací na projektu a ﬁízení konsorcia tûmito orgány a jejich práva a povinnosti. Zde platí, Ïe ãím
je poãet ãlenÛ konsorcia vût‰í, tím se sloÏitûj‰í strukturou orgánÛ konsorcia spolu s definicí jejich pravomocí je tﬁeba poãítat.
Finanãní záleÏitosti by mûly b˘t formulovány v dal‰í zvlá‰tní sekci v CA
a doplÀovat ustanovení o finanãních otázkách obsaÏen˘ch v Naﬁízení,
GA a jejích pﬁílohách. Zde mÛÏe b˘t upraven detailnûj‰í popis finanãního plánu, v˘daje vynaloÏené spoleãnû více smluvními stranami
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a zpÛsob jejich následného hrazení z pﬁíspûvku Spoleãenství, náklady
související s ﬁízením projektu (napﬁ. schÛzky ﬁídicích orgánÛ konsorcia)
atd. Znovu platí, Ïe nemohou b˘t uhrazeny náklady, které by byly
obsaÏeny pouze v CA a nemûly pÛvod v GA a jejich pﬁílohách.
Zásadnû by tak CA mûla upravovat zpÛsob, jak se vypoﬁádat se zmûnami t˘kajícími se finanãních aspektÛ projektu. CA by tak mohla napﬁíklad upravit podmínky pro pﬁesun finanãních prostﬁedkÛ mezi jednotliv˘mi pﬁíjemci konsorcia a dÛsledky pro organizaci spolupráce a jiné.
Ustanovení t˘kající se práv k du‰evnímu vlastnictví, ‰íﬁení a vyuÏívání
v˘sledkÛ projektu tvoﬁí velmi v˘znamnou ãást CA. Cílem konkretizace
práv k du‰evnímu vlastnictví v CA v souladu s GA a Naﬁízením je
umoÏnit smluvním stranám flexibilnû upravit svou spolupráci s ohledem na Ïádoucí generování v˘sledkÛ projektu (tj. nové znalosti, angl.
Foreground)) vyuÏiteln˘ch i po skonãení realizace projektu, zaji‰tûní
vhodné ochrany tûchto v˘sledkÛ a pﬁípadnû si ujednat postup pro ‰íﬁení nov˘ch znalostí.
Ve vztahu ke stávajícím znalostem (angl. Background), se kter˘mi
úãastníci vstupují do projektu a které jsou potﬁebné pro realizaci projektu, mohou b˘t tyto v CA o‰etﬁeny napﬁíklad v souvislosti s moÏností vylouãení stávajících znalostí smluvních stran pro potﬁeby realizace projektu. V souvislosti s v˘‰e uveden˘m lze dovozovat, Ïe CA
mÛÏe obsahovat vlastní definici stávajících znalostí, jelikoÏ jde
o znalosti, které jsou potﬁebné pro provádûní projektu, a smluvní strany mají volnost v urãení toho, co je potﬁebné pro provádûní projektu
(viz v˘‰e definice termínÛ v CA). Omezení pﬁístupu ke stávajícím znalostem mÛÏe b˘t provedeno napﬁíklad formou jejich explicitního
v˘ãtu v samostatné pﬁíloze ke CA. Následnû pak ty stávající znalosti,
které nebudou takov˘m zpÛsobem vyÀaty z v‰eobecného pﬁístupu,
budou zpﬁístupnûny dal‰ím úãastníkÛm, pokud tito potﬁebují pﬁístup
ke stávajícím znalostem pro úãely realizace projektu a rovnûÏ pro
následné vyuÏití sv˘ch vlastních nov˘ch znalostí. Ke zpﬁístupnûní
dochází za pouÏití tzv. pﬁístupov˘ch práv (jde o licence a jiná práva).
Zde mají smluvní strany moÏnost sjednat v CA uzavﬁené pﬁed podpisem GA poskytnutí pﬁístupov˘ch práv ke stávajícím znalostem pro
úãely realizace projektu za úplatu. Pokud by tedy CA v otázce pﬁístupov˘ch práv ke stávajícím znalostem mlãela, byly by tyto poskytnuty
bezúplatnû, tj. uplatnil by se podpÛrn˘ reÏim obsaÏen v GA. Pro úãely
následného vyuÏití sv˘ch vlastních nov˘ch znalostí si mohou smluvní
strany vzájemnû sjednat v CA pﬁístup ke sv˘m stávajícím znalostem
buì bezúplatnû, nebo za spravedliv˘ch a rozumn˘ch podmínek (toto
platí i v pﬁípadû nov˘ch znalostí). Navíc si mohou úãastníci projektu
v CA sjednat jinou – del‰í nebo krat‰í - lhÛtu pro podání Ïádosti o pﬁístupová práva (jak ke stávajícím, tak i k nov˘m znalostem) za úãelem
vyuÏívání nov˘ch znalostí, neÏ jakou uvádí grantová dohoda. V pﬁípadû, Ïe CA bude v otázce této lhÛty mlãet, uplatní se podpÛrn˘ reÏim
grantové dohody, tj. jeden rok od skonãení projektu nebo ukonãení
úãasti v projektu vlastníka stávajících nebo nov˘ch znalostí.
V souvislosti s pﬁístupov˘mi právy obecnû tedy CA mÛÏe napﬁíklad stanovit, Ïe poskytnutím pﬁístupov˘ch práv (napﬁ. licence) získává nabyvatel moÏnost dále poskytovat licence. Pokud CA v tomto ohledu mlãí,
není nabyvatel oprávnûn dále poskytovat licence, resp. podlicence. CA
mÛÏe upravit ménû pﬁísn˘ reÏim pﬁístupov˘ch práv tam, kde to grantová dohoda umoÏÀuje, napﬁ. stanovit proces vzdání se pﬁístupov˘ch
práv ke znalostem pﬁedem na základû písemného oznámení. CA mÛÏe
roz‰íﬁit povinnost udûlit pﬁístupová práva kromû stávajících a nov˘ch
znalostí i na jin˘ typ znalostí (napﬁ. tzv. sideground, tj. znalosti vytvoﬁené vedle znalosti nov˘ch, jde o pojem ze 6. RP) nebo mÛÏe roz‰íﬁit
okruh subjektÛ oprávnûn˘ch Ïádat pﬁístupová práva.
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Tam, kde dojde k vytvoﬁení nov˘ch znalostí více úãastníky projektu
spoleãnû, pﬁedpokládá Naﬁízení i GA, Ïe si úãastníci projektu smluvnû sjednají podmínky v˘konu spoluvlastnictví nov˘ch znalostí (pozn.
– pojem vlastnictví/spoluvlastnictví nov˘ch znalostí bude dále pouÏíván s ohledem na anglickou terminologii, byÈ v ãeském právním prostﬁedí by s ohledem na definici nov˘ch znalostí bylo pouÏití termínu
vlastnictví/spoluvlastnictví nov˘ch znalostí diskutabilní). Úãastníci
projektu tak mohou otázky spoluvlastnictví ﬁe‰it právû v CA. Zde
mohou napﬁíklad urãit, Ïe vlastníkem nov˘ch znalostí bude jen jeden
z úãastníkÛ a ostatním budou zachována pﬁístupová práva.
V pﬁípadû zachování spoluvlastnictví mÛÏe CA zaloÏit zpÛsob nakládání
se spoleãnû vlastnûn˘mi nov˘mi znalostmi (zaji‰tûní prÛmyslovû-právní
ochrany, hrazení udrÏovacích poplatkÛ, v˘nosy z komercializace nov˘ch
znalostí atd.). Tyto otázky nemusí b˘t nutnû upraveny v CA a vzhledem
ke specifiãnosti jednotliv˘ch projektÛ mÛÏe b˘t vhodnûj‰í pouÏít zvlá‰tní smlouvu (napﬁ. smlouva o v˘konu spoluvlastnick˘ch práv).
Vylouãit podpÛrn˘ reÏim upraven˘ v Naﬁízení a GA lze i v pﬁípadû pﬁevodu vlastnictví k nov˘m znalostem. CA mÛÏe obsahovat ustanovení,
kter˘m se úãastníci projektu pﬁedem vzdají práva b˘t informováni v pﬁípadû zam˘‰leného pﬁevodu vlastnictví k nov˘m znalostem jedním
z úãastníkÛ, tj. vlastníkem tûchto nov˘ch znalostí, na specificky urãené
tﬁetí strany.
Ve vztahu k povinnosti chránit nové znalosti mÛÏe CA obsahovat ustanovení o tom, jak postupovat, pﬁíp. jaké dal‰í kroky mohou podniknout
dal‰í úãastníci projektu, k zaji‰tûní ochrany nov˘ch znalostí v pﬁípadû,
kdyÏ je odmítá zajistit jejich vlastník (jeden z úãastníkÛ projektu).
CA se mÛÏe zab˘vat i povinností ‰íﬁit nové znalosti. Je moÏné napﬁíklad
odchylnû upravit lhÛty pro oznámení zámûru ‰íﬁit nové znalosti (vãetnû publikování) a pro podání námitek proti tomuto ‰íﬁení. S ohledem na
rÛzné zájmy jednotliv˘ch úãastníkÛ projektu (komercializace nov˘ch
znalostí vs. jejich publikování) je CA a úprava tûchto zájmÛ v ní ideálním nástrojem, jak pﬁedcházet moÏn˘m sporÛm v budoucnu.
Dal‰í typická ustanovení se t˘kají povinnosti zachovávat mlãenlivost,
poru‰ení povinností stanoven˘ch CA, sankcí, zásahÛ vy‰‰í moci, doby,
na kterou je CA uzavﬁena, zpÛsobu skonãení právního vztahu zaloÏeného CA, procedury provádûní zmûn CA, rozhodného práva a zpÛsobu ﬁe‰ení sporÛ, ustanovení, která zÛstanou v platnosti i po skonãení
projektu atd.
CA mÛÏe obsahovat urãení národního právního ﬁádu, kter˘m se
budou ﬁídit právní vztahy uvnitﬁ konsorcia, tj. mezi smluvními stranami CA. Nejãastûji volí ãlenové konsorcií jako rozhodné právo belgick˘ právní ﬁád, jelikoÏ tímto právním ﬁádem se rovnûÏ ﬁídí právní vztahy zaloÏené GA. Smluvní strany mají rovnûÏ volnost v urãení zpÛsobu ﬁe‰ení sporÛ. Mohou si tak zvolit národní soud nebo nûkter˘
z alternativních zpÛsobÛ ﬁe‰ení sporÛ. âasto se v CA setkáváme s rozhodãí doloÏkou. Ve vztahu k povinnosti zachovávat mlãenlivost
mÛÏe CA stanovit jinou lhÛtu pro zachovávaní údajÛ a dokumentÛ
oznaãen˘ch za dÛvûrné (toto oznaãení mÛÏe b˘t rovnûÏ souãástí CA)
a vylouãit tak podpÛrn˘ reÏim GA. Co se t˘ká zpÛsobu provádûní
zmûn CA, tyto musí b˘t v souladu s poÏadavky GA tam, kde obsahuje podrobná ustanovení t˘kající se napﬁíklad zmûn ve sloÏení konsorcia, dobrovolné a nedobrovolné ukonãení úãasti ãlena konsorcia, pﬁijetí nového ãlena do projektu, zmûny koordinátora atd., tj. je potﬁeba
respektovat komplementární povahu CA a nezavazovat se k nûãemu,
co je v rozporu s GA a Naﬁízením. S ohledem na poru‰ení povinností plynoucích z CA, moÏnou následnou odpovûdnost za ‰kodu a sank-

ce lze v CA upravit i tyto otázky s tím, Ïe je potﬁeba pﬁihlédnout
a respektovat závazná ustanovení zvoleného rozhodného právního
ﬁádu (napﬁ. moÏná omezení odpovûdnosti za ‰kodu, otázky zavinûní
v pﬁípadû poru‰ení povinností atd.). JelikoÏ je ãasto CA uzavírána
mezi velk˘m poãtem smluvních stran, mûl by v ní b˘t uveden i zpÛsob jejího podepisování, aby nedo‰lo v budoucnu ke sporÛm o to,
zda vÛbec byla CA platnû uzavﬁena, a neohrozilo to samotnou realizaci projektu.

du‰ení pozice úãastníkÛ projektu 7. RP v procesu sjednávání CA slouÏí i moÏnost v˘bûru z tzv. modelov˘ch konsorciálních smluv vytvoﬁen˘ch odborníky z prostﬁedí univerzit, v˘zkumn˘ch organizací a prÛmyslu. âlenové konsorcia si tak mohou zvolit jeden ze ãtyﬁ modelÛ
konsorciální smlouvy (v souãasnosti DESCA, EICTA-IPCA, EUCAR,
IMG4) volnû pﬁístupn˘ch a ty pﬁizpÛsobit sv˘m potﬁebám. Podrobnû
o tûchto vzorov˘ch konsorciálních smlouvách, vãetnû porovnání jednotliv˘ch ustanovení a doporuãení, bude pojednáno v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel Echa.

Jak jiÏ bylo ﬁeãeno v˘‰e, byÈ Evropská komise není smluvní stranou CA,
snaÏí se ulehãit postavení ãlenÛ konsorcia v procesu sjednávaní CA
tím, Ïe jim dává vodítko k tomu, jak by mûla CA vypadat a zároveÀ
ponechává relativnû velikou volnost co se t˘ká obsahu CA. Ke zjedno-

JANA VA≈OVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
VANOVAJ@TC.CZ

Dva roky 7. rámcového programu
Evropská komise uveﬁejnila zprávu hodnotící první dva roky trvání
7. rámcového programu (7. RP). Ze zprávy vypl˘vá, Ïe 7. RP odpovídá
potﬁebám EU a jeho dÛleÏitost vzrÛstá i v souvislosti se souãasnou
finanãní krizí. Bûhem prvních dvou let (2007 - 2008) bylo podáno témûﬁ
38 tis. návrhÛ projektÛ 7. RP, z nichÏ bylo více neÏ 5500 vybráno k financování. RovnûÏ se osvûdãily nové koncepty vãlenûné do 7. RP. Ve dvou
hlavních schématech Evropské rady pro v˘zkum (European Research
Council – ERC), která je souãástí 7. RP, bylo vybráno témûﬁ 500 v˘zkumn˘ch projektÛ. Dal‰í novinka 7. RP, schéma nazvané Spoleãná technologická iniciativa (Joint Technology Initiative – JTI), dala vzniknout pûti rozsáhl˘m konsorciím veﬁejn˘ch a soukrom˘ch organizací zamûﬁen˘m na
klíãové oblasti. Kladnû jsou ve zprávû hodnoceny i finanãní nástroje,
jako napﬁíklad nástroj na sdílení úvûrového rizika (Risk Sharing Finance

Facility – RSFF); od jeho zaloÏení v ãervnu 2007 bylo schváleno 30 pÛjãek v celkové hodnotû 2 mld. €. Ke sníÏení byrokracie pﬁispûl garanãní
fond ãi jednotná registrace právních subjektÛ.
Mezi problémy, na které je tﬁeba se zamûﬁit, patﬁí napﬁ. malá úãast
mal˘ch a stﬁedních podnikÛ ãi niÏ‰í úspû‰nost návrhÛ z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU. Zpráva obsahuje i tabulky a grafy shrnující základní statistická data prvních dvou let 7. RP a zab˘vá se podrobnû rovnûÏ jednotliv˘mi oblastmi programu.
Plné znûní zprávy je dostupné na: http://ec.europa.eu/research/
index.cfm?pg=reports
JAN âEJKOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

Ocenění pro špičkové vynálezce
Slavnostní pﬁedávání cen 4. roãníku soutûÏe Evropsk˘ vynálezce
roku se uskuteãnilo 28. dubna 2009 v Praze. Ceny jsou vyhla‰ovány
ve ãtyﬁech kategoriích: prÛmysl, malé a stﬁední podniky a v˘zkum,
mimoevropské zemû, celoÏivotní v˘znamné v˘sledky. V kategorii
prÛmysl cenu získali chemik Jürg Zimmermann a onkolog Brian
Druker za vynález úãinného prostﬁedku proti chronické myeloidní
leukémii. V kategorii malé a stﬁední podniky / prÛmysl náleÏí ocenûní Josephu Le Mer za inovativní adaptace v˘mûníku tepla. Profesor

Yiqing Zhou se sv˘m t˘mem získal cenu jako zástupce mimoevropsk˘ch zemí za lék proti malárii zaloÏen˘ na úãinné látce z bylin.
Cena za Ïivotní dílo byla udûlena Adolfu Goetzbergerovi za práci
v oblasti solární energetiky.
Detailní informace: http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/european-inventor.html
JAN âEJKOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

Právní rámec pro evropské výzkumné infrastruktury
Ministﬁi EU odpovûdní za v˘zkum schválili právní rámec pro evropské
v˘zkumné infrastruktury. Stalo se tak na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 29. kvûtna 2009 v Bruselu pod vedením ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Miroslavy Kopicové. Dosud sporn˘ problém osvobození infrastruktur od DPH a spotﬁební danû se podaﬁilo
vyﬁe‰it návrhem ãeského pﬁedsednictví, kter˘ kvalifikoval evropské
v˘zkumné infrastruktury jako mezinárodní organizace pro úãely relevantních smûrnic z daÀové oblasti. V praxi to znamená, Ïe ãlenské
státy EU, které budou usilovat o v˘zkumnou infrastrukturu na svém

území, uvedou v pﬁihlá‰ce, Ïe uznávají tuto novou infrastrukturu za
mezinárodní organizaci. To bude ve svém dÛsledku znamenat osvobození od DPH a spotﬁebních daní.
Ministﬁi rovnûÏ zdÛraznili v˘znam v˘zkumn˘ch infrastruktur v podpoﬁe regionálního rozvoje. Dal‰í body programu se t˘kaly hodnocení
dopadÛ evropsk˘ch rámcov˘ch programÛ pro v˘zkum a v˘voj a realizace Vize 2020 pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor.
JAN âEJKOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
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Návštěva novinářů v laboratořích VŠCHT Praha a ÚOCHB AV ČR
Komunikaãní oddûlení DG Research Evropské komise organizovalo
v rámci pﬁedsednické konference Research Connection 2009, která se
konala v Praze 7. - 8. 5. 2009, také bohat˘ program pro zástupce médií.
Jeho souãástí byla prohlídka unikátních laboratoﬁí, ve kter˘ch jsou ﬁe‰eny v˘zkumné projekty financované EK.
Jedním z nav‰tíven˘ch pracovi‰È byla Laboratoﬁ chemické robotiky, novû
zﬁízená na Vysoké ‰kole chemicko-technologické (V·CHT) v Praze, kde
pﬁed rokem F. ·tûpánek zahájil ﬁe‰ení prvního grantu Evropské v˘zkumné rady (ERC) udûleného do âeska - projektu „CHOBOTIX - Chemical
Processing by Swarm Robotics“. Tiskov˘ odbor EK projevil zájem
o náv‰tûvu právû tohoto pracovi‰tû a setkání s F. ·tûpánkem. V‰e zaãalo
jiÏ zaãátkem ledna, kdy na‰e oddûlení pro vûdu a v˘zkum telefonicky
kontaktovala paní Carly Palmieri z Oddûlení strategick˘ch záleÏitostí pﬁi
Evropské radû pro v˘zkum s dotazem:
„Dovolala jsem se správnû na oddûlení,
které se stará o projekt „‰obotix“? Rádi
bychom s vámi domluvili moÏnost
náv‰tûvy laboratoﬁí, kde je projekt ﬁe‰en.
Na‰e pﬁedstava je, Ïe by pﬁijelo asi tak
100 novináﬁÛ z rÛzn˘ch zemí EU v plánovaném termínu 8. kvûtna. Novináﬁi by
mûli moÏnost diskutovat s doc. ·tûpán-

pracovi‰tích, o tom, co je z na‰í strany zapotﬁebí zaﬁídit, zajistit, pﬁipravit, vytisknout, vãetnû objednání pﬁepravy náv‰tûvníkÛ autobusem
z Kongresového centra Praha do dejvického areálu vysok˘ch ‰kol tak,
aby plánovaná akce probûhla hladce. Dvakrát jsme se i osobnû se‰li,
jednou s Carlou Palmieri v Bruselu a podruhé tiskov˘m radou
Patrickem Vittet-Philippem v Praze.
Bûhem pﬁípravy této náv‰tûvy jsme zaktualizovali na‰e anglické webové stránky, navrhli a vytiskli letáky k jednotliv˘m projektÛm, zpracovali celkov˘ pﬁehled na‰ich úãastí v projektech od 5. RP aÏ do souãasnosti, poﬁídili série fotografií laboratoﬁí a v˘zkumníkÛ. Cel˘ tento „tiskov˘
balíãek“ jsme nechali graficky upravit, vytisknout a vypálit na CD.
Termín náv‰tûvy byl stanoven 6. kvûtna odpoledne, den pﬁed zahájením konference, kdy Ïurnalisté pﬁijíÏdûli do Prahy. Bruselsk˘ tiskov˘
odbor naplánoval pro akreditované novináﬁe jako první bod „Optional
visit
to
Czech
Research
Installations active in EU R&D“,
to znamená voliteln˘ program
náv‰tûv do nûkteré ze ãtyﬁ
v˘zkumn˘ch institucí v Praze.
Mezi vybran˘mi byl Ústavu fyziky plazmatu AV âR v Praze 8
s prohlídkou Tokamaku COMPASS, náv‰tûva akademického
Ústavu molekulární genetiky AV
âR v Krãi a náv‰tûva Ústavu organické chemie a biochemie AV âR
a V·CHT Praha v Dejvicích.
âas vymezen˘ akci, vãetnû pﬁepravy autobusy, byl omezen na
pouhé 2,5 hodiny, takÏe v‰e muselo b˘t dopﬁedu pﬁesnû naplánováno a zkoordinováno. Velkou
neznámou byla nejen hustota
praÏského provozu, a tudíÏ doba
pﬁepravy novináﬁÛ, ale do poslední chvíle jsme také nevûdûli, kolik
zástupcÛ médií opravdu do Prahy dorazí jiÏ pﬁed zahájením konference
a kolik se jich rozhodne pro prohlídku laboratoﬁí a kterou laboratoﬁ si
mezi nabízen˘mi vybere. Nakonec se do Dejvic vydalo 22 zájemcÛ vãetnû Carly Palmieri a její bruselské kolegynû Madeleine Drielsma.
Prof. Bouzek podal pﬁi náv‰tûvû
evropsk˘ch novináﬁÛ v˘klad k problematice vyuÏívání vodíkov˘ch
technologií (foto vlevo) a doc. ·tûpánek ve své Laboratoﬁi chemické
robotiky vysvûtlil principy svého
projektu CHOBOTIX.
Foto V·CHT Praha

kem, pﬁípadnû vidût, jak pan docent pﬁedná‰í studentÛm“. Z tohoto
zájmu jsme mûli upﬁímnou radost, ale pustit 100 novináﬁÛ do jedné
laboratoﬁe, a je‰tû 8. kvûtna, kdy je státní svátek, je naprosto nereálné,
proto jsme zaãali vym˘‰let, co s tím.
Rozhodli jsme se proto, Ïe musíme novináﬁe rozdûlit na men‰í skupinky a nabídnout jim prohlídku i dal‰ích praÏsk˘ch ‰piãkov˘ch laboratoﬁí. V tom nám pomohly kolegynû z dejvického akademického
Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB AV âR), R. ·roglová
a I. Krumlová. Na tomto ústavu je ﬁe‰en druh˘ grant, udûlen˘ do
âeska ERC zku‰enému vûdci prof. Michlovi. Kromû toho jsme nabídli k prohlídce i dal‰í vynikající pracovi‰tû V·CHT Praha: akreditované laboratoﬁe na Ústavu chemie a anal˘zy potravin, zamûﬁené na problematiku chemické bezpeãnosti potravin, kde jsou v˘zkumné t˘my
pod vedením prof. J. Haj‰lové zapojeny do ﬁe‰ení mnoha mezinárodních projektÛ 6. a 7. RP, a laboratoﬁe Ústavu anorganické technologie
Fakulty chemické technologie. V˘zkumné aktivity vedené
prof. K. Bouãkem, zamûﬁené pﬁedev‰ím na problematiku související
s ochranou Ïivotního prostﬁedí a vyuÏití vodíkov˘ch technologií jako
budoucího zdroje energie.

Celá akce probûhla k oboustranné spokojenosti, novináﬁi projevovali
opravdu velk˘ zájem a organizaci náv‰tûvy si pochvalovali. Do t˘dne
se objevil první ãlánek Jasona Palmera v BBC News, Science &
Environment, „Chemical robots swarm together“ a dal‰í následovaly
postupnû (viz odkazy na http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/
Profil_vav/kampus/kampus_akce
Kromû cenn˘ch zku‰eností s organizací akce jsme navázali mnoho
nov˘ch kontaktÛ a pracovních pﬁátelství a pﬁispûli jsme snad i k propagaci dobrého jména ãeského ‰piãkového v˘zkumu jak doma, tak
i v zahraniãí.
Akce byla financována za pﬁispûní projektu 7. RP My Science SIS-CT2008-230328 a projektu M·MT EUPRO OK09003, KAMPU· +.
ANNA MITTNEROVÁ,

Od poloviny ledna do zaãátku kvûtna jsme si se zástupci bruselského
tiskového odboru vymûnili nespoãet e-mailÛ s informacemi o na‰ich
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My Science, European Programme for Young
Journalists
Jedním z projektÛ pﬁedstaven˘ch na doprovodné v˘stavû mezinárodní
konference „Research Connection“, poﬁádané Evropskou komisí (EK)
v rámci pﬁedsednictví âR Radû EU - a jedním z mála prezentovan˘ch
projektÛ s ãeskou úãastí - byl i projekt My Science, European
Programme for Young Journalists, financovan˘ EK v rámci 7. rámcového programu pro v˘zkum a v˘voj (7. RP). Hlavním cílem projektu My
Science je zprostﬁedkovat realitu souãasné vûdy a v˘zkumu mlad˘m
autorÛm a jejich prostﬁednictvím zv˘‰it povûdomí veﬁejnosti o v˘zkumu probíhajícím v EU. Projekt pﬁedpokládá silné zapojení státÛ stﬁední
a v˘chodní Evropy, které byly donedávna
oznaãovány za „nové“ ãlenské státy EU.
Hlavními subjekty konsorcia jsou EURAC
(Evropská akademie v Bolzanu), kter˘ je rovnûÏ
koordinátorem projektu, dále polská Asociace
mlad˘ch novináﬁÛ POLIS a maìarská poradenská spoleãnost EURIDEAS. âesk˘m partnerem
projektu (v roli subkontraktora) je praÏská
Vysoká
‰kola
chemicko-technologická.
Podporou projektu My Science stvrzuje
Evropská unie snahu propojit svût vûdy
a v˘zkumu s veﬁejn˘m prostorem a navazuje
tak na dal‰í aktivity na tomto poli, jako je napﬁ.
Descartova cena, udûlovaná od roku 2004 také
za vûdeckou komunikaci.

kterou vede profesorka Haj‰lová. Toto pracovi‰tû je souãástí nûkolika
vûdeck˘ch konsorcií, zapojen˘ch do projektÛ 6. a 7. RP. Jedním z úspû‰nû ﬁe‰en˘ch projektÛ je napﬁ. evropsk˘ projekt CONffiDENCE (Improving
Food Safety in Europe: developing rapid tests for chemical contaminants
in a new European research project – www conffidence.eu), do jehoÏ
problematiky mladí novináﬁi nahlédnou blíÏe.
Pod vedením prof. Bouzka z Ústavu anorganické technologie se
mladí novináﬁi seznámí s v˘zkumn˘mi aktivitami zamûﬁen˘mi na

Projekt My Science se zamûﬁuje na mladé novináﬁe - i studenty - od 20 do 30 let z ãlensk˘ch
státÛ EU a pﬁidruÏen˘ch zemí, kteﬁí se specializují ãi mají zájem se specializovat na témata
vûdy a v˘zkumu. Náplní projektu je poskytnout
ÏurnalistÛm bliÏ‰í pohled na práci v˘zkumníkÛ Úãastníci projektu My Science K. Zabielska a C. Bitvay z EURAC Bolzano (IT - koordinátor projektu),
na ‰esti evropsk˘ch pracovi‰tích, která vybraní Sabri Pilana z Univerzity ve Vídni, Institute of Scientific Computing (ISC), Anna Mittnerová (V·CHT
novináﬁi nav‰tíví v prÛbûhu trvání projektu. Tato Praha) a Irena Krumlová (UOCHB AV âR)
Foto V·CHT Praha
pracovi‰tû zahrnují ‰iroké spektrum pro veﬁejnost
atraktivních vûdeck˘ch oborÛ. Úãastníci tak budou mít moÏnost nav‰tívit
obnovitelné zdroje energie, s vyuÏitím vodíkov˘ch technologií jako
laboratoﬁe v Bolzanu (EURAC), Budape‰ti (BioTalentum), Vídni (Univerzita
zdroje budoucnosti. Seznámí se projektem 7. RP WELTEMP (Water
ve Vídni) a Praze (V·CHT) a blíÏe se seznámit s prací ‰piãkov˘ch v˘zkumElectrolysis at Elevated Temperatures – www.weltemp.eu), kter˘ ﬁe‰í
n˘ch t˘mÛ v oblasti obnovitelné energie, Ïivotního prostﬁedí, sociálních
mezinárodní konsorcium, jehoÏ souãástí je i v˘zkumn˘ t˘m
vûd, v˘zkumu kmenov˘ch bunûk, informaãních a komunikaãních technoprof. Bouzka.
logií slouÏících vûdû a moderní chemie. My Science si klade za cíl pﬁispût
k propojení vûdecké a novináﬁské komunity a posílit povûdomí veﬁejnosÚãastníci stáÏe budou mít moÏnost nav‰tívit téÏ dal‰í zajímavá pracovi‰ti o tom, jaké místo zaujímají v˘sledky vûdecké a v˘zkumné práce v jejich
tû V·CHT Praha, jako napﬁ. mineralogické sbírky, ‰kolní pivovar ãi centkaÏdodenním Ïivotû.
rální laboratoﬁe. Podívají se do novû otevﬁené Národní technické knihovny v Dejvicích, nahlédnou i do laboratoﬁí ÚOCHAB AV âR, v. v. i, proV období od poloviny ãervence do záﬁí probíhá v˘bûr asi 90 úãastníkÛ,
slaven˘ch pﬁedev‰ím pracemi prof. Holého. Naplánovány jsou téÏ diskukteﬁí, rozdûleni do ‰esti skupin podle vlastních preferencí, absolvují
se se zástupci ãesk˘ch organizací, které popularizují vûdu.
t˘denní stáÏe od prosince t. r. do bﬁezna 2010. PraÏskou V·CHT nav‰tíví skupina novináﬁÛ v bﬁeznu pﬁí‰tího roku. Program jejich náv‰tûvy
Oãekává se, Ïe mladí autoﬁi napí‰í ãlánek, zpracuji videoklip ãi jinou
je jiÏ naplánován, seznámí se s prací ‰piãkov˘ch vûdeck˘ch t˘mÛ
formu prezentace vûdeckého pracovi‰tû, které mûli moÏnost v rámci
úãastnících se mezinárodních vûdeck˘ch projektÛ financovan˘ch EK.
své stáÏe blíÏe poznat. Více informací o projektu My Science je k disBude to pﬁedev‰ím Laboratoﬁ chemické robotiky vedená mlad˘m
pozici na www.my-science.eu.
doc. ·tûpánkem, kter˘ vloni získal jako jedin˘ z âeské republiky pro
svÛj vûdeck˘ projekt CHOBOTIX (Chemical Processing by Swarm
âlánek vznikl za podpory grantu 7. RP, projektu SIS-CT-2008-230328,
Robotics), v˘znamn˘ grant 7. RP financovan˘ Evropskou v˘zkumnou
My Science.
radou (více na www.vscht.cz/chobotix).
PETRA KINZLOVÁ,

StáÏisté stráví jeden den v akreditované laboratoﬁi Ústavu chemie a anal˘zy potravin zamûﬁené na problematiku chemické bezpeãnosti potravin,

V·CHT PRAHA, ODD. PRO VùDU A V¯ZKUM
PETRA.KINZLOVA@VOLNY.CZ
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Informace ve vědě a výzkumu
CRIS
V rámci organizace v˘zkumu a v˘voje (VaV) je v dne‰ní dobû produkováno velké mnoÏství informací, aÈ uÏ o v˘zkumn˘ch programech, konkrétních v˘zvách, podan˘ch a úspû‰n˘ch projektech a koneãnû
o v˘sledcích VaV. Tyto informace jsou registrovány vût‰inou buì
v národním ãi regionálním mûﬁítku, nebo u poskytovatele podpory, pﬁiãemÏ míra sbûru informací, míra automatizace takov˘ch systémÛ,
poskytovan˘ch funkcí, sluÏeb a v˘stupÛ b˘vá velmi rozdílná. Tyto
systémy jsou obecnû oznaãovány jako Current Research Information
System nebo akronymem CRIS. Dle definice mezinárodní organizace
EuroCRIS (http://www.eurocris.org/) plní CRIS velkou ‰kálu rolí.
VûdcÛm zaji‰Èuje jednoduch˘ a jednotn˘ pﬁístup k relevantním informacím a poskytuje potﬁebn˘ software a s ním spojené techologie. Pro
manaÏery VaV slouÏí pﬁedev‰ím jako analytick˘ nástroj, neboÈ poskytuje porovnatelná data o VaV v rámci pÛsobnosti systému. Prvotní iniciace vzniku takov˘ch systémÛ zpravidla vychází ze strany administrátorÛ VaV, kter˘m CRIS ulehãuje proces vedení informací o VaV, a je
v˘chodiskem pro optimalizaci grantového systému. V˘zkumn˘m institucím a firmám takov˘ systém pomáhá identifikovat trendy a smûry ve
VaV a podle toho pak urãovat a zamûﬁovat vlastní v˘zkum potﬁebn˘m,
dosud neprobádan˘m smûrem, umoÏÀuje vyhledávání partnerÛ nebo
naopak identifikaci konkurence. V neposlední ﬁadû pak systém také
slouÏí veﬁejnosti a médiím, neboÈ umoÏÀuje kontrolovat investice
veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ do VaV.
Registrace výsledků VaV
Zavedení CRIS je v kontextu dne‰ního
systému fungování VaV a v‰eobecného
pouÏívání ICT pﬁirozen˘m krokem.
Nejdiskutovanûj‰í z jednotliv˘ch souãástí CRIS je v souãasné dobû registrace
v˘sledkÛ VaV (a také inovací), a to nejen
pro potﬁeby zhodnocení a auditu úspû‰nosti konkrétního projektu ãi programu,
ale zejména vlivem trendu zavádûní
hodnocení VaV zaloÏeného na v˘sledcích za úãelem pﬁerozdûlování veﬁejn˘ch finanãních prostﬁedkÛ.

CERIF
V kontextu moÏn˘ch pﬁíprav evropské databáze registrující informace z RP i v situaci, kdy kaÏd˘ stát má alespoÀ na nûjaké úrovni zaveden CRIS, se do popﬁedí dostává otázka spí‰e formálního charakteru.
Informace ve VaV se rÛzní, uváÏíme-li je‰tû regionální ãi institucionální aspekty, dostáváme se k nezmûrnému mnoÏství dat, která jsou
zpracovávána a popisována v rámci jednotliv˘ch CRIS rÛzn˘m zpÛsobem. KaÏd˘ CRIS vyuÏívá vlastních metadat, typologie, rozdílné
thesaury a dal‰í ﬁízené slovníky. Taková data jsou pak neporovnatelná, nesluãitelná a jejich interpretace se omezuje právû jen na konkrétní pÛsobnost CRIS a jeho datovou strukturu. Pokud tedy uvaÏujeme o efektivní infrastruktuﬁe Evropského v˘zkumného prostoru, pﬁípadnû v˘zkumné e-infrastruktuﬁe, která bude zahrnovat spolupráci
mezi jednotliv˘mi CRIS, v˘mûnu ãi sluãování dat, nutn˘m v˘chodiskem je shoda datové struktury informaãního systému a jeho popisn˘ch informací (metadat). Je tedy potﬁeba standardizované stﬁední
vrstvy, která umoÏní integraci, v˘mûnu a celkovû spolupráci mezi
jednotliv˘mi systémy.
Tyto my‰lenky daly vzniknout standardizovanému formátu CERIF,
Common European Research Information Format, kter˘ je pod patronací jiÏ zmínûné organizace EuroCRIS. Tento formát má za sebou
dlouhou historii, jeho v˘voj zaãal pod patronací pracovní skupiny EU
pro databázi pro VaV, jeho první verze
byla zveﬁejnûna jiÏ ke konci osmdesát˘ch let dvacátého století. Dnes je
aktuální verze z r. 2008, která se stala
doporuãením EU ãlensk˘m státÛm pro
lokální CRIS. EuroCRIS je autorizována Evropskou komisí k udrÏování
a v˘voji formátu CERIF a rozvoji jeho
vyuÏití.

Uveìme alespoÀ základní druhy dat –
entit, které se ve VaV vyskytují. Jsou to
data o vûdcích, bûÏících i uzavﬁen˘ch
projektech, v˘zkumn˘ch organizacích,
Graf 1 - Základní datový model formátu CERIF
poskytovatelích a programech VaV,
v˘sledcích VaV, publikacích, zaﬁízeních
Otázka registrace v˘sledkÛ VaV je dnes diskutována nejen v rámci jedaj. Datov˘ model, kter˘ leÏí v pozadí formátu CERIF, zkoumá a definunotliv˘ch zemí, ale také v kontextu celoevropském. Pokud hovoﬁíme
je vztahy mezi jednotliv˘mi entitami, uvádí je do patﬁiãného kontextu,
napﬁ. o hodnocení rámcov˘ch programÛ EU, pﬁipomeÀme závûry leto‰bere v úvahu aspekt místa, jazyku, pﬁístupu atd. DÛleÏitost obecného
ní konference Eufordia 2009 (http://www.eufordia2009.eu/). Odborn˘
datového modelu je zejména u CRIS nûkdy podceÀována, nicménû pﬁi
panel se zde shodl, Ïe mít k dispozici rozsáhlá data o úãasti a v˘sledrozsáhlosti, diverzitû a lokální specifiãnosti dat a pﬁi míﬁe mûnících se
cích rámcov˘ch programÛ (RP) je základem kaÏdého hodnocení a Ïe je
poÏadavkÛ a nárokÛ na CRIS takov˘ model naopak umoÏÀuje efektivnezbytné zﬁízení takové databáze mikrodat. Novû také Rada EK na
ní implementaci a vlastní adaptaci konkrétního formátu. Model zahrnusvém jednání 29. 5. 2009 mj. vyz˘vá EK, aby podnikla kroky k vytvoje sémantickou vrstvu, definuje konzistentní a pﬁitom roz‰iﬁitelnou
ﬁení základu pro „posuzování dopadÛ provádûné ex post, vãetnû datastrukturu.
báze s v˘sledky projektÛ (v˘stupy, v˘sledky a dopady), jeÏ by mûla b˘t
Samotn˘ formát CERIF je tedy modelem pro ﬁízení informací ve VaV,
pokud moÏno zaloÏena na otevﬁeném pﬁístupu a mûla by b˘t dostupná,
definuje entity ve VaV, jejichÏ vztahy jsou sémanticky popisovány, pﬁiaby tak nezávislí odborníci mohli provádût dal‰í studie a anal˘zy“.
suzuje aktivity ãi je jinak propojuje, jsou urãovány role a typy. Formát
umoÏÀuje vícejazyãnou podporu. CERIF slouÏí jako stﬁední vrstva
Jednotná, veﬁejnû pﬁístupná databáze mikrodat evropského VaV v‰ak
zejména pro v˘mûnu, interoperabilitu a implementaci do lokálních
naráÏí na nûkolik pﬁekáÏek. Situace je pomûrnû komplikovaná aÈ uÏ se
CRIS, jeho ambice v‰ak mohou sahat i k databázi právû tﬁeba pro inforjedná o administrativní otázku a s tím nezbytnû spojen˘ nárÛst byrokramace z RP.
cie, ãi otázku du‰evního vlastnictví nebo dal‰ích legislativních pﬁekáÏek.
Otázkou zÛstává také ochrana informací z dÛvodÛ strategick˘ch ãi
V Evropû je CERIF jiÏ pouÏíván ve více státech, napﬁ. ve Vlámsku
v kontextu konkurenceschopnosti; pokud budou veﬁejnû dostupná kon(Belgie) ãi u dánsk˘ch univerzit je CERIF stanoven jako v˘mûnn˘ forkrétní data zamûﬁení VaV, investovan˘ch financí a v˘sledkÛ VaV, dává to
mát. CERIF byl také implementován nûkter˘mi komerãními organizacevelmi siln˘ nástroj do rukou konkurenci, a to ve smyslu celosvûtovém.
mi, které v jednotliv˘ch státech spolupracují na vytváﬁení CRIS.
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Portál nabízí vyhledávání v uveden˘ch datech podle
mnoha kritérií: projekt, klíãové slovo, organizace,
zemû aj., umoÏÀuje vyhledávat partnery, nabízí
vyhledávání podle kategorií a tematick˘ch klastrÛ.
Portál disponuje vizualizaãními nástroji, pomocí
nichÏ zobrazuje v˘sledky pokroãil˘ch anal˘z, jako
anal˘zy spolupráce (viz graf 2) nebo anal˘zu kompetencí (viz graf 3). Vizualizace jsou interaktivní, lze je
upravovat a pohybovat se mezi jednotliv˘mi zobrazen˘mi subjekty. Vizuálnû, tedy pomocí interaktivního
pole s aktuálním zobrazením témat a subjektÛ, je také
umoÏnûno upﬁesÀovat vyhledávání v kategoriích.
Projekt IST-World je jednou z vla‰tovek nahlíÏení na

Graf 2 – Vizualizace spolupráce v RP

Projekt IST World – vizualizace a analýza dat
z projektů RP
V rámci projektu financovaného ze 6. RP s názvem
IST WORLD – Knowledge Base for RTD
Competencies (http://www.ist-world.org/) vznikla
velmi zajímavá online platforma postavená na formátu CERIF, která zpracovává data z RP a poskytuje
pokroãilé vizualizaãní a jiné nástroje. Tento depozitáﬁ v souãasné dobû obsahuje informace z CORDIS
o ve‰ker˘ch podporovan˘ch evropsk˘ch projektech
5. a 6. RP, konkrétnûji jsou zpracovány informace
z priority IST. Databáze byla dále doplnûna o mnoÏství dat z oblasti VaV, a to z Bulharska, Kypru, âeské
republiky, Estonska, Maìarska, Loty‰ska, Litvy,
Malty, Polska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovinska,
Slovenska a Turecka. Depozitáﬁ zapojuje informace
z oblasti poãítaãové lingvistiky z portálu LT World,
dále data z Google Scholar, informace o mal˘ch
a stﬁedních firmách z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU
z projektu EPRI-start. Portál je doplnûn o data od
registrovan˘ch uÏivatelÛ IST-World komunity.

Graf 3 – Analýza kompetencí založená na účasti v RP

data z RP netradiãním zpÛsobem a zároveÀ naznaãuje moÏnosti takov˘ch nástrojÛ, které zcela jistû
mohou b˘t vyuÏity i primárnû jako nadstavba jednotného CRIS informací z evropského v˘zkumu.
LUCIE VAV¤ÍKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
VAVRIKOVA@TC.CZ

V Echu 2008/2 jsme pﬁinesli první informace o projektu autobusu pohánûném vodíkem. âesko, zastoupené pﬁedev‰ím ÚJV ¤eÏ jako koordinátorem projektu a ·kodou PlzeÀ, má v˘razn˘ podíl na v˘voji zcela unikátního vozidla pro mûstsk˘ provoz. Prototyp (na snímku) byl odborníkÛm
a médiím pﬁedstaven letos koncem ãervna v Praze. Autobus je urãen pro
mûstsk˘ provoz v Neratovicích, kde bude zﬁízena i ãerpací stanice vodíku. Jedineãnost vozidla spoãívá v tom, Ïe nemá klasick˘ spalovací motor.
Jde o „trihybrid“, kde je získáván elektrick˘ proud z vodíkov˘ch palivov˘ch ãlánkÛ, energie je ukládána do akumulátorÛ a pﬁi brÏdûní je naopak
rekuperována v superkapacitorech, které ji do systému pohonu vozidla
vracejí pﬁi rozjezdech, akceleracích nebo ve stoupání. Více o projektu
i o tom, kam smûﬁuje evropsk˘ v˘zkum a v˘voj v oboru dopravy, pﬁineseme je‰tû letos ve zv˘raznûném tématu nûkterého z pﬁí‰tích ãísel Echa.
Foto: B. Koã
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Stalo se...
PROF. RYCHNOVSKÁ LAUREÁTKOU CENY MILADY PAULOVÉ
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - Ïeny a vûda
Sociologického ústavu AV âR, v. v. i., uspoﬁádalo
první roãník slavnostního pﬁedání Ceny Milady
Paulové, urãené pro vûdkyni za celoÏivotní pﬁínos
vûdû. V leto‰ním roce byla tato cena udûlena za ãinnost v oboru udrÏitelného rozvoje a ekologie.
Smyslem udílení ceny, která nese jméno první Ïeny,
jeÏ získala právo pﬁedná‰et na univerzitû (1925) a také
se stala první profesorkou (1939) na na‰em území,

krajiny. Svojí prací v˘znamnû pﬁispûla k rozpoznání
úlohy luãních porostÛ v krajinû, je pﬁedstavitelkou
ekosystémového pﬁístupu, kter˘ vidí rostlinnou ekologii v ‰ir‰ích souvislostech hospodaﬁení s vodou
a zemûdûlstvím.
Prof. Rychnovská je zakladatelkou Katedry ekologie
na Palackého univerzitû v Olomouci a je autorkou
mnoha odborn˘ch textÛ, metodik i uãebnic.
Ocenûná obdrÏela finanãní ãástku ve v˘‰i 150 tis. Kã
a umûlecky proveden˘ diplom. Pﬁedání první Ceny

Cenu Milady Paulové pﬁedala prof. Milenû Rychnovské ministrynû ‰kolství Miroslava Kopicová. Jedním z gratulantÛ
byl i eurokomisaﬁ pro vûdu a v˘zkum Janez Potoãnik.

historiãky Milady Paulové, je vyzdvihnout excelentní
vûdeckou práci ãesk˘ch badatelek, obecnû podpoﬁit
Ïeny ve vûdû a inspirovat zaãínající vûdkynû nebo
studující, které vûdeckou dráhu zvaÏují. Cena bude
kaÏdoroãnû udûlována v jiné vûdní oblasti.
Pro rok 2009 byla zvolena oblast udrÏitelného rozvoje a ekologie, jeÏ je mimo jiné jedním z prÛﬁezov˘ch témat Národní politiky v˘zkumu, v˘voje a inovací pro roky 2009 - 2013. Jde o téma, jehoÏ spoleãenská dÛleÏitost je zásadní, a které je i politicky
vysoce v˘znamné. Historicky první vítûzkou Ceny se
stala prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci. Ve
svém v˘zkumu se zamûﬁuje pﬁedev‰ím na ekologii

z rukou ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Miroslavy Kopicové probûhlo u pﬁíleÏitosti zahájení konference ãeského pﬁedsednictví a Evropské
komise „Changing research landscapes to make the
most of human potential" v Národním domû na
Smíchovû. Prof. Rychnovské poblahopﬁál také
komisaﬁ EK pro vûdu a v˘zkum Janez Potoãnik,
kter˘ se konference zúãastnil a pﬁednesl pﬁedná‰ku
na téma „Looking back to 10 years of Women &
Science activities“.
IVA LEKE·OVÁ,
MINISTERSTVO ·KOLSTVÍ, MLÁDEÎE A TùLOV¯CHOVY,
IVA.LEKESOVA@MSMT.CZ

EuroNanoForum 2009 – SOUTĚŽ POSTERŮ
V rámci posterové sekce konference EuroNanoForum
2009 probûhla soutûÏ studentsk˘ch posterÛ s tematikou
nanotechnologií. Tûch bylo z celkového poãtu 236
posterÛ 90. Autoﬁi posterÛ z pomysln˘ch stupÀÛ vítûzÛ
si odnesli mj. finanãní ocenûní 500 €, které vûnovalo
M·MT. Postery hodnotili ãlenové vûdeckého v˘boru
konference. Ocenûní získali Danny Bavli (The Hebrew
University in Jerusalem, Izrael), Pavel ¤ezanka (V·CHT
Praha, âR) a Heidi Thomas (Philips-Universität
Marburg, SRN).
Danny Bavli z Hebrejské univerzity v Jeruzalémû
(Izrael), autor vítûzného studentského posteru pﬁi konferenci ENF 2009.
Foto Jan Symon

