


Setkání  proběhlo 27.dubna 2005 na půdě
MŠMT. Cílem bylo dát členům programových vý-
borů informace pro kval if ikovanou diskusi o po-
době příštího – již 7. rámcového programu. Aktu-
ální  informace o současném stavu př íprav 7. RP
a o formulování pozice ČR přednesl M. Chvojka
(MŠMT).

Informaci o účasti ČR v 6. RP přednesl V. Al-
brecht. Ukázal, že podpora, kterou země dostanou
z rámcového programu, silně závisí na jejich investi-
cích do systému VaV. Jednotliví delegáti programo-
vých výborů pak ve dvou blocích referovali o proble-
matice svých tematických priorit. V několika vystou-
peních zazněla prognóza významu vznikajících
technologických platforem. Karel Aim vyslovil názor,
že se právě technologické platformy mohou v blízké
budoucnosti stát hlavními centry lobbingu.

Pro většinu zúčastněných  byla zcela nová in-
formace o přípravě vzniku České styčné kanceláře
pro výzkum a vývoj CZELO v Bruselu, jejíž přítom-
ní členové byli fóru představeni, stejně jako pro-
gram činnosti kanceláře. Oboustranně byl zdůraz-
něn pozitivní význam lobbingu v zájmu české účas-
t i  v evropských výzkumných projektech.

(Podrobnosti jsou obsaženy v článku K. Klusáčka
v tomto čísle Echa.) 

O zcela nové problematice zařazené do témat 7.
RP  – výzkumu v oblasti bezpečnosti - informoval
Blahoslav Dolejší z Ministerstva národní obrany ČR.
Evropa a její 7. RP tak reagují na aktuální proble-
matiku světa, i když první náznaky takto cílených
aktivit byly zaznamenány již v letech 2003 a 2004,
formulované v programu PASR (výzkum v oblasti
bezpečnosti). Nově formulovaný evropský program
pro výzkum v oblasti bezpečnosti bude dotován až
1000 mil. € ročně.

V diskusi zazněly dotazy i na ne zcela jedno-
značnou problematiku financování, daní (DPH) a zá-
kladní orientace v legislativě.

Zajímavou informaci o poradní skupině „Soun-
ding board“ přednesla Zuzana Boukalová, která je
členkou tohoto týmu, jehož vznik inicioval komisař
Janez Potočnik. Zazněla i tradiční informace proble-
matice žen ve vědě, o akcích chystaných v jednotli-
vých RKO a o efektivitě informační sítě NINET.

BŘETISLAV KOČ, ECHO

Stalo se…

SETKÁNÍ SÍTĚ NINET SE ZÁSTUPCI PROGRAMOVÝCH VÝBORŮ

Ve dnech 28. a 29. dubna 2005 proběhl v Pra-
ze první  seminář projektu LNet (the European Lear-
ning Network), určený širší odborné veřejnosti. Cí-
lem projektu je identifikovat nejefektivnější způso-
by, kterými mohou orgány místní správy a regionální
rozvojové agentury podporovat podnikání, inovace
a sociální podniky ve znevýhodněných městských
částech pěti partnerských metropolitních regionů
(Londýn, Amsterodam, Hamburk, Praha a Milán).
Jedním z hlavních výstupů LNet-u bude vypracování
společných přístupů k využití ekonomického a soci-
álního potenciálu a vytvoření praktických nástrojů,
resp. příruček, pro podporu podnikání.

Na organizaci semináře se podíleli dva projek-
toví partneři: Technologické centrum AV ČR za hos-
titelské město a vedoucí projektový partner – Grea-
ter London Enterprise. Mezi 150 účastníky nebyli
pouze zástupci partnerských měst, ale i zástupci dal-
ších zemí Evropské unie a jihovýchodní Evropy.

První den setkání, zahájený prezentací hlavních
cílů a přístupů LNet-u, pokračoval třemi paralelními

workshopy, zaměřenými na tři zmiňovaná klíčová té-
mata projektu (podnikání, inovace a sociální podni-
ky). Náplní workshopu bylo představení případových
studií, konkrétních projektů a možnosti transferabi-
lity podobných intervencí do prostředí jiných měst.

Druhý den se účastníci semináře seznámili
s možnostmi společných projektů a partnerství mezi
regiony v rozšířené Evropě. V této souvislosti byly
představeny i činnosti a nástroje mezivládní organi-
zace Central European Initiative (CEI). Posláním or-
ganizace, sdružující 17 států středovýchodní Evropy,
je podpora transferu technologií, know-how, inve-
stic, vědy a výzkumu, jakož i rozvoj občanské spo-
lečnosti. CEI se rovněž částečně podílela na finan-
cování diseminačního semináře projektu LNet. Vedle
představení zkušeností Útvaru transferu technologií
VUT Brno (Ing. Petr Holec, CSc.) s mezinárodními
projekty byl odpolední program věnován prezenta-
cím a následné panelové diskusi se třemi manažery
úspěšných meziregionálních projektů. Zastoupení
zde měl projekt CENTROPE (Vienna Business Agen-
cy), který usiluje především o přilákání zahraničních
investorů do příhraničních regionů na pomezí Ra-
kouska, Česka, Slovenska a Maďarska, dále projekt
DONAUHAUSE (koordinovaný Vídeňskou radnicí), je-
hož cílem je vytvoření udržitelné ekonomické spolu-
práce podunajských měst od Německa po Ukrajinu,
resp. podpora společných iniciativ veřejného a sou-
kromého sektoru a projekt SLORITTS (autorem je
Technologický park Ljubljana), který představuje re-
gionální inovační strategii a strategii transferu tech-
nologií pro Slovinsko.
Více informací o projektu LNet obsahují webové
stránky projektu http://www.thelearningnetwork.net

MIROSLAV KOSTIĆ, 
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

KOSTIC@TC.CAS.CZ

SEMINÁŘ PROJEKTU LNet 
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nejdel‰í ãlánek tohoto ãísla pfiiná‰í v˘tah z návrhu 7. rám-
cového programu,  kter˘  6. dubna uvefiejnila Evropská ko-
mise.  7. RP je navrhován pro období 2006 – 2013 a na-
vrhovan˘ rozpoãet pfiesahuje 73 miliard €. To zname-
ná, Ïe ve srovnání se souãasn˘m 6. RP by mûly b˘t
kaÏdoroãní v˘daje na evropsk˘ v˘zkum zdvojnásobeny.
Nejde o bezprecedentní nárÛst: rozpoãet 4. RP byl téÏ
dvojnásobn˘ v porovnání s rozpoãtem pfiedchozího 
3. RP. Po takové dynamice volali mnozí evrop‰tí v˘-
zkumníci,  vãetnû ãesk˘ch  respondentÛ dotazníku, je-
hoÏ  v˘sledky jsme uvefiejnili v minulém ãísle;  nejde te-
dy jen o „proces fiízen˘ shora“. Je velmi pravdûpodob-
né, Ïe radikální zv˘‰ení rozpoãtu rámcového programu
vnese jistou dynamiku i do financování  národních  systémÛ VaV. I kdyÏ
nyní je uÏ ná‰ pfiíspûvek k rozpoãtu rámcového programu skryt v v cel-
kovém poplatku za ãlenství v EU,  hrub˘ odhad ukazuje, Ïe jeho v˘‰e je
porovnatelná  s rozpoãtem Grantové agentury âR. JestliÏe tedy napfií‰tû
bude rámcov˘ program  nabízet dvojnásobnû velkou pfiíleÏitost k zapo-
jení do evropského v˘zkumu,  pak,  pfii nezmûnûné kapacitû  zdej‰ích t˘-
mÛ „podat projekt“,  by mohlo dojít k tomu,  Ïe buì poklesne zájem
o granty od zdej‰ích grantov˘ch agentur nebo  âR nebude ãerpat ze 
7. RP prostfiedky ve v˘‰i,  která by odpovídala velikosti na‰eho pfiíspûv-
ku k jeho rozpoãtu. V podobné situaci bude ov‰em fiada dal‰ích státÛ.
Jak tedy zareagujeme my na takto vytvofienou novou situaci? Vytvofiíme
pfiednû podmínky pro to, aby se âR úãastnila 7. RP tak, jak to skuteãnû
odpovídá na‰im moÏnostem, ale ov‰em i potfiebám vyfie‰it urãité pro-
blémy úãastí v evropském v˘zkumu? V‰e naznaãuje, Ïe bude nutné

ustavit efektivní  propojení mezi  národním a evrop-
sk˘m v˘zkumem.
ECHO pfiiná‰í  informaci o zahájení ãinnosti Styãné
kanceláfie âeské republiky v pro v˘zkum a v˘voj v Bru-
selu (CZELO). CZELO bude slavnostnû otevfieno 27. ãerv-
na, a vûfiíme, Ïe v˘znamnû zkrátí  cestu  mezi na‰imi t˘-
my VaV a zejména Evropskou komisí. 
Mûfieno statisticky, naprostá vût‰ina na‰ich v˘zkumníkÛ
je pfiesvûdãena, Ïe evropsk˘ v˘zkum je velmi pozitivní
a roz‰ifiuje velmi v˘znamnû moÏnosti ãesk˘ch t˘mÛ za-
pojit  se do ‰piãkové vûdecké práce. Rozhovor ECHA
s ing. J. Kadlecem,  ãlenem programového v˘boru  pro-
gramu IST,  uvádí  individuální zku‰enosti se zapojením

do projektÛ v informaãních technologiích. I v tomto rozhovoru je nazna-
ãena nutnost vût‰í a ‰ir‰í spolupráce mnoha institucí. 
Je to neustálé volání po intenzivnûj‰ím zapojení  evropského v˘zkumu
na místû? ECHO pfiiná‰í i tentokráte  anal˘zy na‰í úãasti v 6. RP. Ty uka-
zují, Ïe není pfiíli‰ vûrohodn˘ obvykl˘ náfiek nov˘ch ãlensk˘ch státÛ,  Ïe
se jim nedostává podpory, aby jejich úãast v rámcov˘ch programech by-
la na patfiiãné v˘‰i. Na úãast v projektech není nárok,  naopak v‰e na-
znaãuje,  Ïe v rámcovém programu  se úspû‰nûji uplatÀují t˘my z tûch
státÛ,  které  hodnû investují do  sv˘ch systémÛ v˘zkumu a v˘voje. Nic-
ménû  jedna statistika snad jistou diskusi o na‰í úãasti v 6. RP vyvolá: po-
mûr „celkov˘ pfiíspûvek Evropské komise  na fie‰ení projektÛ 6. RP / hru-
bé v˘daje na systém VaV“ má  âR ze v‰ech nov˘ch ãlensk˘ch státÛ nej-
niÏ‰í! Je dÛvod tento pomûr zv˘‰it?

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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Dne 6. dubna 2005 zvefiejnila Evropská komise návrh pro rozhodnutí Ev-
ropského parlamentu a Evropské rady o 7. rámcovém programu, technic-
kém rozvoji a demonstraãních aktivitách (7. RP), kter˘ má b˘t realizován
v letech 2007 – 2013. Dále byl zvefiejnûn návrh pro rozhodnutí Evropské
rady o 7. rámcovém programu Evropského spoleãenství pro atomovou
energii (EURATOM) v oblasti nukleárního v˘zkumu a v˘ukov˘ch aktivi-
tách pro období 2007 – 2011. S návrhy byly zvefiejnûny je‰tû dal‰í tfii do-
kumenty. Jednak jde o vyhodnocení dopadu rámcov˘ch programÛ a hod-
nocení ex ante (jde o standardizovan˘ zpÛsob hodnocení, na jehoÏ zá-
kladû Spoleãenství rozhoduje o pokraãování daného programu);
dokument obsahuje cenné anal˘zy, které odpovídají na otázky „proã má-
me mít evropsk˘ v˘zkum“. Dal‰í dokument je o zjednodu‰ení 7. RP a tfie-
tí je dokument, kter˘ ukazuje na souvislosti mezi novou verzí Lisabonské
strategie a 7. RP. V tomto sdûlení pfiiná‰íme struãn˘ v˘tah z návrhu 7. RP.
Ostatním materiálÛm se budeme vûnovat v pfií‰tím ãísle ECHA.

1. Úvod

Na evropsk˘ v˘zkum a související finanãní prostfiedky se nezfiídka nahlíÏí
jako na „grantovou agenturu svého druhu“ a proto rozhodnutí „podat si
projekt“ ãi „koordinovat projekt“ ãasto staví na pfiedstavû, Ïe jedin˘ t˘m
mÛÏe prostfiednictvím rámcového programu prosadit svÛj vûdeck˘ zá-
mûr, na kter˘ by jinak zfiejmû nesehnal peníze.Tento chybn˘ náhled v‰ak
nedovoluje pochopit, proã vlastnû existuje evropsk˘ v˘zkum a jak by mû-
ly b˘t hodnoceny jeho v˘sledky. Rámcové programy vÏdy reagovaly na
mûnící se potfieby spoleãnosti, proto se neopakovaly a mûly svÛj v˘voj.
PfiipomeÀme, Ïe v˘zkumná témata 5. RP byla formulována prostfiednict-
vím „21 klíãov˘ch akcí“, coÏ byly socioekonomické priority evropské
spoleãnosti (napfi. kontrola infekãních chorob, nové metody práce
a elektronick˘ obchod, udrÏitelné fiízení vodních zdrojÛ a kvalita vody
a dal‰í). 5.RP tak jednoznaãnû akcentoval cílovû orientovan˘ v˘zkum.

6.RP vznikal v dobû, jejímÏ zásadním tématem bylo pfieãtení lidského
genomu a debaty hrozící jeho „privatizací“ farmaceutick˘mi firmami
znovu pfiipomenuly, Ïe v˘zkum a v˘voj naprosto zásadním zpÛsobem
ovlivÀují moderní spoleãnost. První reakcí EU bylo, Ïe prostfiedky, jimiÏ
tehdy pfiipravovan˘ 6. RP podpofií v˘zkum v oblasti vûd o Ïivé pfiírodû,
budou vûnovány v˘luãnû na genomiku a biotechnologie. EU si uvûdo-
movala, Ïe má-li ve v˘zkumu udrÏet krok s USA, musí mít nástroje, je-
jichÏ prostfiednictvím bude moÏné zkoncentrovat rozhodující finanãní
prostfiedky pro fie‰ení zásadních v˘zkumn˘ch úkolÛ. 6.RP proto pro-
stfiednictvím integrovan˘ch projektÛ naplno otevfiel moÏnost fie‰it v˘-
zkumné projekty s rozpoãty v fiádu desítek mil. €. Sítû excelence pak mû-
ly a mají napomáhat vytváfiení velk˘ch evropsk˘ch virtuálních institucí
a pfiispût tak k vytváfiení Evropského v˘zkumného prostoru.

Jaký je tedy zásadní kontext 7. RP? 

Letos v únoru vyhlásil pfiedseda EK Barroso „obnovenou Lisabonskou stra-
tegii“ (http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf),
která má jednoznaãnû prorÛstov˘ charakter a znalosti a inovace ozna-
ãuje jako „tepající srdce evropského rÛstu“. Strategie tentokráte pfiikládá
velk˘ v˘znam jak v˘zkumu a v˘voji, tak i inovacím (zmiÀuje zámûr Ev-
ropské komise vybudovat Evropsk˘ technologick˘ institut) a vytváfií tím
velmi siln˘ kontext pro návrh pfií‰tího rámcového programu. Stále ov‰em
platí v˘zva barcelonského summitu EU v r. 2002, kter˘ poÏaduje, aby EU
investovala do VaV 3 % HDP (místo dosavadních 2 %). Kontext vytváfie-
jí i dal‰í programy, napfi. DG Enterprise navrhuje samostatn˘ rámcov˘
program zamûfien˘ na konkurenceschopnost a inovace (CIP Competiti-
veness and Innovation Framework Programme, viz samostatné sdûlení
na str. 16). 
Podoba 7. RP bude tedy i nadále urãena potfiebami spoleãnosti tak, jak
je pojímá evropská politika, ale souãasnû bude odráÏet i nûkolikaletou
evropskou diskusi, která poÏaduje, aby z evropského v˘zkumu nebyl vy-
louãen v˘zkum základní ãi hraniãní, tedy ten, jehoÏ témata nemohou b˘t
plánována dlouhodobû a podle potfieb evropské spoleãnosti, n˘brÏ jeho
projekty vycházejí z dynamiky svûtové vûdy. Evropa si dále uvûdomuje,
Ïe má málo v˘zkumn˘ch pracovníkÛ a Ïe její v˘zkumná pracovi‰tû ne-
poutají dlouhodobû ani zdaleka takovou globální pozornost jako praco-
vi‰tû americká; proto chce zesílit programy pro mobilitu v˘zkumníkÛ 
a posílit tak budování rozhodujících vûdeck˘ch infrastruktur, které pro
svou nákladnost leÏí mimo moÏnosti jednotliv˘ch státÛ.

Proto 7. RP, kter˘ má pokr˘t období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013, bu-
de organizován prostfiednictvím tûchto ãtyfi specifick˘ch programÛ:

Spolupráce (Cooperation) 
V tomto programu pÛjde o v˘zkum vyvolan˘ potfiebami spoleãnosti, bu-
de tedy podporovat obdobné aktivity, jaké známe z pfiedchozích RP. Bu-
dou to zejména projekty fie‰ené mezinárodními konsorcii sestaven˘mi
z mnoha národních t˘mÛ, dále budou vytváfieny tematicky zamûfiené sí-
tû a podpÛrné aktivity a pÛjde téÏ o koordinaci v˘zkumn˘ch programÛ
a ov‰em i o projekty spolupráce se tfietími zemûmi. Pro tento program je
stanoveno devût témat, která se do znaãné míry pfiekr˘vají s tematick˘mi
programy 6. RP, k nimÏ dále pfiistupuje v˘zkum v oblasti bezpeãnosti. 

My‰lenky (Ideas)
Právû tento program má naplnit ambice v˘zkumn˘ch t˘mÛ v oblasti ‰piã-
kového – hraniãního v˘zkumu a to v celém rozsahu vûdy a techniky (ne-
budou zde tedy Ïádná preferovaná témata) a souãasnû budou moci pro-
jekty pfiedkládat i jednotlivé t˘my. K fiízení tohoto programu bude usta-
vena zcela autonomní Evropská v˘zkumná rada. 

Návrh 7. RP (2007 – 2013)
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P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

Program Rozpoãet (mil. €)

7. RP 73 270

Specifick˘ program: Spolupráce 44 726

Zdraví 8 372

Potraviny, zemûdûlství a biotechnologie 2 472

Informaãní a komunikaãní technologie 12 754

Nanovûdy, nanotechnologie, materiály a nové v˘robní technologie 4 864

Energie 2 950

Îivotní prostfiedí (vãetnû klimatick˘ch zmûn) 2 551

Doprava (vãetnû aeronautiky) 5 980

Socio-ekonomické a humanitní vûdy 797

Bezpeãnost a kosmick˘ v˘zkum 3 986

Specifick˘ program: My‰lenky 11 940

Specifick˘ program: Lidé 7 176

Specifick˘ program: Kapacity 7 535

V˘zkumné infrastruktury 3 987

V˘zkum ve prospûch MSP 1 914

Regiony znalostí 159

V˘zkumn˘ potenciál 558

Vûda ve spoleãnosti 558

Aktivity mezinárodní spolupráce 359

Nejaderné aktivity Spoleãného v˘zkumného centra 1 893

Tabulka:  Struktura a rozpoãet 7. RP
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Lidé (People)
Tento program má dále rozvi-
nout souãasn˘ systém mobilit
Marie Curie pro v˘zkumné
pracovníky a posílit tak moÏ-
nosti rozvoje jejich kariéry
a vytváfiet hlub‰í návaznosti na
národní systémy.

Kapacity (Capacities)
Prostfiednictvím tohoto progra-
mu bude moÏné nejen budo-
vat evropské v˘zkumné infra-
struktury, n˘brÏ i podporovat
v˘zkum vycházející vstfiíc po-
tfiebám mal˘ch a stfiedních
podnikÛ, podporu regionál-
ních v˘zkumn˘ch uskupení
(klastrÛ), vytváfiení vazeb pro-
stfiednictvím „konvergujících
regionÛ“ (twinning – propojo-
vání evropsk˘ch regionÛ), pro-
blematiku „vûda a spoleãnost“ a fiadu dal‰ích horizontálních aktivit mezi-
národní spolupráce ve VaV.

Celkov˘ rozpoãet 7. RP pro období 2007 – 13 je navrhován ve v˘‰i 
73 270 mil. €. PfiipomeÀme, Ïe souãasn˘ 6. RP má (po roz‰ífiení EU) cel-
kov˘ rozpoãet 17 883 mil. €, tedy prÛmûrn˘ roãní rozpoãet je asi 4,5 mld.
€. Plánovanou dynamiku ãerpání rozpoãtu 7. RP ukazuje graf. Je patrné,
Ïe uÏ v „rozbûhovém“ roce 2007 se poãítá v v˘raznû vy‰‰ími v˘daji neÏ
kolik ãiní souãasné prÛmûrné roãní v˘daje v 6. RP. V závûreãném roce
2013 má roãní ãerpání dosáhnout více neÏ trojnásobku souãasného prÛ-
mûrného stavu. Náklady na fiízení programu dosáhnou zpoãátku cca 11 %
v˘dajÛ na v˘zkum, ale v závûru mají klesnout aÏ na pfiibliÏnû 4 %. Cel-
kové schéma 7. RP vãetnû rozpoãtÛ pro jednotlivé aktivity a témata je
uvedeno v tabulce (na pfiedchozí stranû).

2. Charakteristiky programu Spolupráce

Devût témat tohoto programu je v návrhu formulováno velmi obecnû,
aby mohla b˘t následnû pfiizpÛsobována mûnícím se potfiebám spoleã-
nosti. Program má mít téÏ nástroje, jimiÏ bude EU reagovat na novû vy-
vstalé ãi dokonce nepfiedvídatelné potfieby spoleãnosti. Ve v‰ech téma-
tech bude evropská spolupráce probíhat prostfiednictvím v˘zkumu vy-
uÏívajícího spolupráce národních t˘mÛ, spoleãn˘ch technick˘ch
iniciativ, koordinace v˘zkumn˘ch programÛ a dal‰ími formami meziná-
rodní spolupráce se tfietími zemûmi.

Bude zde podporován v˘zkum zaloÏen˘ na spolupráci národních t˘mÛ
v rozsahu, kter˘ dá oprávnûnou nadûji na dosaÏení vytãen˘ch cílÛ (typy
projektÛ a finanãní schémata jejich podpory jsou uvedeny dále). 

V fiadû prÛmyslov˘ch sektorÛ jsou v EU formovány „evropské technické
platformy“, které mají v˘raznû zv˘‰it dynamiku procesÛ a jejichÏ pro-
stfiednictvím si EU zajistí globální konkurenceschopnost. V omezeném
poãtu pfiesnû vymezen˘ch pfiípadÛ hodlá EU podpofiit dlouhodobá par-
tnerství vefiejného a soukromého sektoru ve formû spoleãn˘ch technic-
k˘ch iniciativ, které nejãastûji vzniknou v návaznosti na evropské tech-
nické platformy. Tyto iniciativy mají rozvíjet zejména propojení soukro-
m˘ch a vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Potenciální iniciativy budou identifikovány
na základû fiady kritérií („pfiidaná hodnota“ spoleãné evropské aktivity,
rozsah disponibilních finanãních prostfiedkÛ a odhodlání prÛmyslu ini-

ciativu rozvíjet, dopad na prÛ-
mysl a zejména jeho konku-
renceschopnost, schopnost
pfiitáhnout dal‰í národní pod-
poru, ale téÏ nemoÏnost do-
sáhnout dÛleÏit˘ch cílÛ pro-
stfiednictvím stávajících ná-
strojÛ).

Ve v‰ech devíti tématech 7. RP
dále podpofií procesy koordi-
nace národních a nekomuni-
tárních programÛ. 7. RP v‰ak
mÛÏe zasahovat i do oblastí
dal‰ích, pokud budou mít do-
stateãnou evropskou pfiidanou
hodnotu. PÛjde napfi. o posíle-
ní komplementarity a synergie
mezi 7. RP a aktivitami usku-
teãÀovan˘mi v rámci mezi-
vládních struktur, jako jsou
EUREKA a COST. Koordinace

v˘zkumn˘ch programÛ bude vyuÏívat dvou základních nástrojÛ – sché-
matu ERA-NET a úãasti Spoleãenství na spoleãnû realizovan˘ch národ-
ních v˘zkumn˘ch programech. Schéma ERA-NET bude i nadále rozvíjet
a posilovat koordinaci národních a regionálních v˘zkumn˘ch aktivit zej-
ména podporou vzniku nov˘ch ãi prohloubení a roz‰ífiení jiÏ existujících
projektÛ typu ERA-NET, tak i poskytováním dodateãné finanãní podpory
EU úãastníkÛm, ktefií vytvofií spoleãn˘ fond za úãelem vyhla‰ování spo-
leãn˘ch v˘zev k pfiedkládání projektÛ propojujících jejich národní a re-
gionální programy – tzv. ERA-NET PLUS.

Úãast Spoleãenství v národních v˘zkumn˘ch programech spoleãnû im-
plementovan˘ch na základû ãlánku 169 je zvlá‰tû relevantní v pfiípadû
evropské spolupráce ve velkém mûfiítku v oblastech vypl˘vajících ze spo-
leãn˘ch potfieb ãi zájmÛ nûkolika ãlensk˘ch státÛ. Takové iniciativy, kte-
ré mohou zahrnovat i spolupráci s mezivládními programy, musí splnit
stanoven˘ soubor kritérií. 7. RP podstatnû rozvine spolupráci se tfietími
zemûmi. Souãasnû v kaÏdé z dále uveden˘ch tematick˘ch priorit budou
vyãlenûny prostfiedky na projekty, které umoÏní reagovat na nepfiedví-
dané politické potfieby a fie‰ení nouzov˘ch potfieb. 

2.1. Tematická priorita Zdraví

Cílem je pfiispût ke zlep‰ení zdraví evropsk˘ch obãanÛ a zv˘‰ení konku-
renceschopnosti evropského prÛmyslu a podnikÛ v oblasti zdraví pfii sou-
ãasném fie‰ení globálních otázek zdraví, vãetnû vznikajících epidemií.
DÛraz bude kladen na translaãní v˘zkum (pfievádûní základních objevÛ
do klinick˘ch aplikací), v˘voj a validaci nov˘ch terapií, metod pro zlep-
‰ení zdraví a prevenci, diagnostické nástroje a technologie, jakoÏ i udr-
Ïitelné a efektivní systémy zdravotní péãe. DÛleÏitou souãástí programu
je technologická platforma „Innovative Medicine for Europe“, v jejímÏ
ãele stojí EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry and
Asociations), která by mûla v˘znamnû pfiispût k mobilizaci soukrom˘ch
zdrojÛ v této oblasti.

Témata priority Zdraví budou vycházet z tûchto okruhÛ:

• Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví 
• „Translaãní v˘zkum pro lidské zdraví“ (integrování biologick˘ch úda-
jÛ a procesÛ: shromaÏdování údajÛ ve velkém mûfiítku, biologie systé-
mÛ, v˘zkum mozku a souvisejících chorob, lidského v˘voje a stárnutí,
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Graf: Plánovaná dynamika čerpání rozpočtu  navrhovaného 7. RP. Křivka ukazuje po-
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translaãní v˘zkum infekãních chorob, translaãní v˘zkum hlavních cho-
rob - rakoviny, kardiovaskulárních chorob, diabetu / obezity, vzácn˘ch
chorob a jin˘ch chronick˘ch chorob, napfi. osteoartritidy).
• Optimalizace poskytování zdravotní péãe obãanÛm Evropy

2.2. Tematická priorita Potraviny, zemědělství a biotechnologie

Priorita zfietelnû navazuje na v˘zkumné aktivity ‰estého rámcového pro-
gramu uskuteãÀované zejména v jeho ãásti „Kvalita a bezpeãnost potra-
vin“, ale i v jin˘ch oblastech. Oproti 6. RP je problematika pojata kom-
plexnûji a zahrnuje ve vût‰í mífie i zemûdûlsk˘ v˘zkum. DÛraz je kladen
na partnerství mezi vûdou a prÛmyslem v odezvû na v˘zkumné v˘zvy
smûfiující k fie‰ení naléhav˘ch spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch potfieb.
Mezi úkoly, které je tfieba fie‰it, je zmiÀována vzrÛstající potfieba bez-
peãnûj‰ích, zdravûj‰ích a kvalitnûj‰ích potravin, udrÏitelné vyuÏití ob-
noviteln˘ch biologick˘ch zdrojÛ pro zemûdûlskou produkci, zvládnutí
rizik epizootií a zoonóz, v˘Ïivové poruchy, udrÏitelnost zemûdûlské a ry-
báfiské produkce v souvislosti s globálními zmûnami klimatu, Ïivotní
podmínky hospodáfisk˘ch zvífiat a rozvoj venkova.

Kromû zv˘‰ení konkurenceschopnosti produktÛ evropského zemûdûlství,
biotechnologického a potravináfiského prÛmyslu a zlep‰ení sociálních
a Ïivotních podmínek EvropanÛ pfiispûje v˘zkum také k formulaci a im-
plementaci evropsk˘ch politik v oblasti vefiejného zdraví, ochrany spo-
tfiebitele, zdraví zvífiat i rostlin a také k podpofie spoleãné zemûdûlské
a spoleãné rybáfiské politiky.

Na formulaci konkrétních v˘zkumn˘ch cílÛ se budou podílet také Ev-
ropské technické platformy, které vznikají jako iniciativy evropského prÛ-
myslu v klíãov˘ch oblastech, jak˘mi jsou napfi. biotechnologie, potravi-
ny, genomika rostlin, lesnictví nebo zdraví zvífiat.
Vlastní v˘zkumné aktivity budou soustfiedûny do 3 hlavních okruhÛ:
• UdrÏitelná produkce a fiízení biologick˘ch zdrojÛ v zemûdûlství, les-

nictví, rybáfiství a akvakulturách 
• Potraviny, zdraví a kvalita Ïivota
• Vûdy o Ïivé pfiírodû a biotechnologie pro udrÏitelnou nepotravináfiskou

v˘robu a procesy 

2.3. Tematická priorita Informační a komunikační technologie 

Informaãní technologie se staly integrální souãástí na‰eho Ïivota a for-
mují v˘voj technologií prakticky ve v‰ech oborech. V˘zkum v této dy-
namické oblasti je multidisciplinární a v˘sledky jsou rychle zavádûny do
praxe. PoÏadavkem je umoÏnit jednodu‰e pouÏívat i sloÏité miniaturi-
zované systémy s nízkou energetickou nároãností, ãasto zapojené do vel-
k˘ch a rychl˘ch komunikaãních infrastruktur. 

V˘zkum v 7. RP bude postaven na ‰esti technologick˘ch pilífiích jako jsou
nanoelektronika, vestavûné systémy, sítû velk˘ch kapacit a rychlostí, bez-
peãné a spolehlivé systémy, znalostní systémy schopné se uãit a nástro-
je pro nová média. Nové perspektivy pfiinese vyuÏití poznatkÛ z dal‰ích
oborÛ. Vyvinuté technologie budou integrovány do osobního a domácí-
ho prostfiedí, robotick˘ch systémÛ a inteligentních infrastruktur a nedíl-
nou souãástí programu bude i rozvoj aplikací podle souãasné spoleãen-
ské poptávky. Souãástí programu zÛstane i nadále základní v˘zkum no-
v˘ch smûrÛ. 

Pfiedpokládají se zde spoleãné technické iniciativy – tj. rozvoj horizon-
tálních aktivit spojujících pfiíslu‰né národní iniciativy a podporujících
partnerství prÛmyslu a akademick˘ch institucí. Tyto iniciativy vzniknou
jako v˘stup technologick˘ch platforem, které byly zaloÏeny v posledních
mûsících. Mechanismus jejich vzniku je rÛzn˘, ãasto jsou v˘sledkem vel-

k˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ nebo koordinaãních akcí 6. RP a mûly by b˘t
napojeny na systémy vefiejného i privátního financování. Technické ini-
ciativy se budou rozvíjet ve vybran˘ch perspektivních oborech, které
jsou nûkter˘m z technologick˘ch pilífiÛ ICT v˘zkumu. Podrobnûj‰í ob-
sah, zejména technologick˘ch pilífiÛ programu, je stále tématem rozsáh-
lé diskuse mezi prÛmyslem, EK a ãlensk˘mi zemûmi. 

2.4. Tematická priorita Nanovědy, nanotechnologie, materiály
a nové výrobní technologie

Tato priorita plynule navazuje na stejnojmenné téma 6. RP. I zde je cílem
posílit konkurenceschopnost evropského prÛmyslu a zajistit, aby se prÛ-
mysl místo intenzivního ãerpání zdrojÛ a surovin orientoval na vyuÏívá-
ní znalostí, které budou získávány na rozhraní rÛzn˘ch technologií a vûd-
ních disciplín. V porovnání se 6. RP dochází pfiibliÏnû ke zdvojnásobe-
ní finanãní podpory. 

Toto aplikaãnû a prÛmyslovû zamûfiené téma, jehoÏ náplÀ udává shora
Evropská komise, poãítá s úzk˘m propojením s technologick˘mi platfor-
mami, jejichÏ v˘zkumn˘ program je urãován zdola podle potfieb prÛ-
myslu a financován spoleãnû ze soukrom˘ch i vefiejn˘ch zdrojÛ. Priori-
ta má vést k integraci nov˘ch znalostí a technologií z “oblasti nano”, ma-
teriálÛ a nov˘ch produkãních paradigmat do mnoha sektorÛ jako zdraví,
stavebnictví, dopravy, energie, chemie, Ïivotního prostfiedí, textilu a odûv-
nictví, prÛmyslu celulózy a papíru a strojního inÏen˘rství. 

2.5. Tematická priorita Energie

Cílem této priority je pfiemûna souãasného systému produkce energie za-
loÏeného na fosilních palivech na systém udrÏiteln˘, zaloÏen˘ na rÛz-
n˘ch energetick˘ch zdrojích a nosiãích spojen˘ch se zv˘‰enou energe-
tickou úãinností, zabezpeãením dodávek energií a klimatick˘mi zmûna-
mi a souãasn˘m zvy‰ováním konkurenceschopnosti evropského
energetického prÛmyslu.

PÛjde zejména o vodíkové a palivové ãlánky, v˘robu elektrické energie
z obnoviteln˘ch zdrojÛ, v˘robu obnoviteln˘ch paliv, obnovitelné zdroje
energie pro chlazení a vytápûní, technologie pro nulové emise pfii v˘robû
energie, ãisté technologie zpracování uhlí, inteligentní energetické sítû,
energetickou úãinnost a úspory a znalosti pro tvorbu energetické politiky.

2.6. Tematická priorita Životní prostředí (včetně klimatických
změn)

Aktivity této priority budou zamûfieny na získávání znalostí pro udrÏitel-
né fiízení Ïivotního prostfiedí a zdrojÛ Ïivotního prostfiedí. Je tfieba pro-
hloubit znalosti o vzájemném pÛsobení mezi biosférou, ekosystémy
a ãinnostmi ãlovûka a jde téÏ o v˘voj nov˘ch technologií, nástrojÛ a slu-
Ïeb za úãelem vypofiádat se s globálními environmentálními problémy.
ZdÛraznûno bude klimatické pfiedpovídání, pevninské a oceánské (mofi-
ské) systémy, nástroje a technologie na sledování, prevenci a sniÏování
environmentálních problémÛ a rizik vãetnû ohroÏení zdraví, ochrany pfií-
rodních a umûl˘ch prostfiedí. 

PÛjde zejména o klimatické zmûny, zneãi‰tûní a rizika - tlak na Ïivotní
prostfiedí a klima, Ïivotní prostfiedí a zdraví, pfiírodní rizika; udrÏitelné fií-
zení zdrojÛ - ochrana a udrÏitelné fiízení pfiírodních a umûl˘ch prostfie-
dí, rozvoj mofisk˘ch prostfiedí; environmentální technologie - technolo-
gie na pozorování, prevenci, sníÏení (zmírnûní), pfiizpÛsobení (adapta-
ci), nápravu a obnovení pfiírodních a umûl˘ch ekosystémÛ,
technologické posuzování, ovûfiování a testování a pozorování prostfie-
dí Zemû.
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2.7. Tematická priorita Doprava (včetně aeronautiky)

Tato priorita je zamûfiena na technologick˘ rozvoj jednotn˘ch, „zelenûj-
‰ích“ a „inteligentnûj‰ích“ celoevropsk˘ch dopravních systémÛ ve pro-
spûch obãanÛ a spoleãnosti, s ohledem na pfiírodní zdroje a zdroje pro-
stfiedí. Aktivity této priority povedou k zaji‰tûní a dal‰ímu rozvoji dosa-
Ïené vedoucí pozice evropského prÛmyslu na svûtovém trhu. 

V oblasti aeronautiky pÛjde o ekologizaci letecké dopravy, zv˘‰ení ãa-
sové efektivnosti, zaji‰tûní spokojenosti a bezpeãnosti zákazníkÛ, zv˘-
‰ení cenové efektivnosti, ochranu letadel a cestujících, prÛkopnictví
v letecké dopravû budoucnosti. U povrchové dopravy pÛjde téÏ o eko-
logizaci a odlehãení dopravních koridorÛ, zaji‰tûní udrÏitelné mûst-
ské dopravy, zv˘‰ení bezpeãnosti, posílení konkurenceschopnosti
a o podporu Evropského globálního druÏicového navigaãního systé-
mu (Galileo).

2.8. Tematická priorita Socio-ekonomické a humanitní vědy 

I tímto programem naváÏe 7. RP na souãasn˘ rámcov˘ program. Rozpo-
ãet pro socio-ekonomické a humanitní vûdy v‰ak bude více neÏ zdvoj-
násoben: z 225 mil. € v 6. RP (trvání 5 let) stoupne na 792 mil. € (trvá-
ní 7 let). Socio-ekonomické a humanitní vûdy v 7. RP mají vytváfiet
podmínky pro hlub‰í porozumûní komplexním a vzájemnû prováza-
n˘m socio-ekonomick˘m v˘zvám, s nimiÏ je Evropa konfrontována. 

V˘zvami jsou pfiedev‰ím rÛst, zamûstnanost a konkurenceschopnost, so-
ciální soudrÏnost a udrÏitelnost, kvalita Ïivota a globální vzájemná pro-
vázanost. Oãekává se, Ïe podporované aktivity v˘znamnû pfiispûjí ke
zlep‰ení formulace, realizace, dopadu i hodnocení politiky – hospodáfi-
ské, sociální, vzdûlávací, podnikatelské, mezinárodního obchodu, spo-
tfiebitele, vnûj‰ích vztahÛ, spravedlnosti, vnitra i statistik.

2.9. Tematická priorita Bezpečnost a vesmír

Jedním z cílÛ této priority je vyvinout technologie a znalosti pro bu-
dování kapacit potfiebn˘ch k zaji‰tûní bezpeãnosti obãanÛ pfied hroz-
bami, jako je terorismus a trestná ãinnost, pfii souãasném respektová-
ní základních lidsk˘ch práv; zajistit optimální a jednotné vyuÏívání
dostupn˘ch technologií ve prospûch evropské vnitfiní bezpeãnosti
a podnûcovat spolupráci poskytovatelÛ a uÏivatelÛ bezpeãnostních fie-
‰ení. V oblasti bezpeãnosti budou podporované ãinnosti: ochrana
pfied terorismem a trestnou ãinností, bezpeãnost infrastruktur a vefiej-
n˘ch sluÏeb, bezpeãnost na hranicích, obnovení bezpeãnosti v pfiípa-
dû krize. 

Program bude podporovat evropsk˘ kosmick˘ v˘zkum se zamûfiením na
aplikace, jako je GMES (Globální sledování Ïivotního prostfiedí a bez-
peãnosti) s pfiínosem pro obãany a pro konkurenceschopnost evropské-
ho kosmického prÛmyslu. Pfiedpokládá se aktivní rozvoj evropské kos-
mické politiky a úsilí ãlensk˘ch státÛ a dal‰ích klíãov˘ch ãinitelÛ, vãet-
nû Evropské kosmické agentury. Podporované ãinnosti v oblasti
vesmírného v˘zkumu: aplikace zaloÏené na vesmírn˘ch technologiích
ve sluÏbách evropské spoleãnosti, prÛzkum vesmíru a v˘zkum a v˘voj
pro posílení vesmírn˘ch základÛ.

3. Charakteristika programu Myšlenky

Tento program má podporovat evropsk˘ v˘zkum, kter˘ bude prolamo-
vat hranice souãasného poznání. PfiestoÏe program má druh˘ nejvy‰‰í
rozpoãet, je zde návrh velmi struãn˘: fiízením programu bude povûfie-
na Evropská v˘zkumná rada (ERC). ERC bude sestávat z reprezentantÛ

evropské vûdecké komunity (tj. nikoliv z reprezentantÛ státÛ), ktefií bu-
dou jmenováni Evropskou komisí, která ov‰em ponese koneãnou od-
povûdnost za chod programu. ERC bude mít fiídicí v˘bor a „imple-
mentaãní skupinu“, která bude pfiipravovat pracovní programy, orga-
nizovat hodnocení návrhÛ atd. Nebudou zde Ïádné podmínky na
sloÏení fie‰itelského t˘mu, rozhodnutí o financování projektu bude uãi-
nûno pouze na základû odborného posouzení. I kdyÏ tedy fiada vûcí
zÛstává nevyjasnûna (co zde bude „evropská pfiidaná hodnota“ pro-
jektÛ, tedy proã ten ãi onen projekt bude financován ze spoleãn˘ch ev-
ropsk˘ch prostfiedkÛ a nikoliv tfieba ze zdrojÛ nûkteré národní granto-
vé agentury), jak se rozhodne jaká ãást rozpoãtu pfiipadne napfi. na ãás-
ticovou fyziku a kolik na kmenové buÀky a co zpÛsobí, aby nakonec
podporu nezískaly v˘luãnû t˘my z tûch institucí, které uÏ mají velké
prostfiedky na v˘zkum z domácích zdrojÛ, ãi naopak, aby tento hra-
niãní v˘zkum neznamenal pfiíleÏitost jen pro t˘my z tûch státÛ, které
samy Ïádn˘ grantovû podporovan˘ v˘zkum nemají, atd., dodnes pla-
tí, Ïe principy by mûly b˘t velmi podobné tûm, jimiÏ se fiídí americká
National Science Foundation.

4. Charakteristika programu Lidé

Hlavním cílem akcí Marie Curie je poskytovat ‰irokou podporu pro kva-
litativní i kvantitativní rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v Evropském v˘zkumném
prostoru. Tyto akce nabízejí celou fiadu moÏností jak pro v˘zkumné pra-
covníky v rÛzn˘ch fázích jejich kariéry, tak pro organizace, které se mo-
hou stát hostitelsk˘mi institucemi. Program bude mít tyto sloÏky :
- ‰kolení zaãínajících v˘zkumn˘ch pracovníkÛ - nejãastûji v rámci dok-

torandského studia,
- podpora profesního rÛstu zku‰en˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ – nej-

ãastûji formou individuálních stáÏí,
- spolupráce mezi akademickou sférou a prÛmyslem – zejména s mal˘-

mi a stfiedními podniky,
- spolupráce s v˘zkumn˘mi pracovníky ze tfietích zemí,
- zvy‰ování vefiejné informovanosti o vûdecké ãinnosti a technologickém

v˘voji,
- program pfiedpokládá posílení vazeb s národními programy pro mobi-

litu.
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Pfiíprava 7.RP v datech

Rok 2005
6. 4. EK – Návrh  RP7

18. 4. Rada  - v˘mûna názorÛ

7. 6. Rada - orientaãní debata

21. 9. EK – návrhy na SP a pravidla (ãl. 167) pro podílení se

na vûdomostech a jejich roz‰ifiování 

11.10. Rada – v˘mûna názorÛ na SP a Pravidla

23.11. EK – návrhy podle ãlánku 169a) nebo 171

28. - 29.11. Rada - orientaãni debata o SP a Pravidlech

12. – 15.12. EP – první ãtení RP a názor na Euratom 

Rok 2006
únor / bfiezen Rada – spoleãná pozice k RP EP – první ãtení pravidel

EK,  názor na pravidla Euratomu.

duben Spoleãná pozice k pravidlÛm

kvûten / ãerven EP - druhé ãtení RP a pravidel; názor na SP

ãerven Rada - schválení RP a pravidel (nejdfiíve)

ãervenec Rada - Schválení SP

fiíjen EK - schválení pracovních programÛ a dal‰ích nut-

n˘ch dokumentÛ

listopad EK- zvefiejnûní  prvních v˘zev
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5. Charakteristika programu Kapacity

Tento program je orientován do mnoha smûrÛ. Jde v nûm o optimální
vyuÏití a rozvoj evropsk˘ch v˘zkumn˘ch infrastruktur – zaji‰tûní mezi-
národní dostupnosti, jejich integrace, podpor a dal‰í rozvoj „e-infra-
struktur” (tj. vysokokapacitních elektronick˘ch sítí budovan˘ch napfi.
architekturou GRID), pfiípravné studie a vznik a podpora nov˘ch in-
frastruktur. V oblasti v˘zkumu ve prospûch MSP budou pokraãovat stá-
vající typy projektÛ pro konsorcia MSP ãi pro asociace a svazy MSP.
Bude zde silná vazba na program CIP, v jehoÏ rámci mají napfi. opût
bûÏet „pfiípravné projekty” (tj. bude moÏné získat podporu na pfiípra-
vu projektu), a zde téÏ budou získávat podporu mediátorská praco-
vi‰tû.

Program bude podporovat regionální v˘zkumná uskupení a pfiispívat
k rozvoji v˘zkumného potenciálu (v˘mûny pracovníkÛ formou „sekond-
mentÛ”), pofiizování v˘zkumného vybavení, konference a workshopy pro
transfer vûdomostí, ale i vzájemná hodnocení pracovi‰È VaV. Tento pro-
gram bude téÏ zamûfien na problematiku „vûda ve spoleãnosti” (zlep‰o-
vání evropského systému, politické, sociální a ov‰em etické záleÏitosti
VaV). 
A koneãnû má tento program poskytnou prostfiedky jak na podporu vûd-
cÛ ve tfietích zemích, tak ale i na získávání vûdeck˘ch osobností pro prá-
ci v EU.  

6. Formy finanční podpory 

Finanãní schéma podpory bude jako u 6. RP záviset na typu (kategorii)
podporované aktivity a na typu úãastníka. Na základû v˘zev na pfiedklá-
dání projektÛ budou podporovány projekty zaloÏené na spolupráci kon-
sorcia sestávajícího z nûkolika t˘mÛ. Velikost rozpoãtÛ tûchto projektÛ
se bude pohybovat ve velmi ‰irokém pásmu: od mal˘ch projektÛ aÏ po
úroveÀ souãasn˘ch integrovan˘ch projektÛ. Dále budou podporovány
(stejnû jako dosud) sítû excelence. V˘zvy na pfiedkládání návrhÛ budou
téÏ pro koordinaãní a specifické podpÛrné aktivity. 

Stejnû tak se pfiedpokládá, Ïe na základû v˘zev budou pfiedkládány pro-
jekty základního (hraniãního) v˘zkumu (podle v˘zev Evropské v˘-
zkumné rady), podporující mobilitu v˘zkumníkÛ a dal‰í rozvoj jejich
kariéry, a projekty v˘zkumu ve prospûch MSP a jejich asociací. Pfied-
pokládá se v‰ak, Ïe velmi vzroste podpora v návaznosti na rozhodnutí
Rady a Evropského parlamentu. Ta se bude t˘kat zejména vytipovan˘ch
národních v˘zkumn˘ch programÛ, spoleãn˘ch technick˘ch iniciativ
a pfiíspûvkÛ na rozvoj nov˘ch infrastruktur celoevropského v˘znamu.
Kromû rozpoãtu 7. RP v‰ak Spoleãenství chce usnadnit úãastníkÛm pro-
jektÛ pfiístup k pÛjãkám Evropské investiãní banky (prostfiednictvím fi-
nanãních nástrojÛ pro sdílení rizika).

¤e‰itelsk˘ t˘m projektu 
Národní informaãní centrum pro evropsk˘ v˘zkum
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V roce 2002 vzniklo Evropské strategické fórum pro v˘zkumné infras-
truktury (European Strategy Forum on Research Infrastructures), oznaão-
vané zkratkou ESFRI. V souãasné dobû je v tomto fóru zastoupeno 25
ãlensk˘ch zemí EU, 7 asociovan˘ch zemí EU a Evropská komise (EK).
Dlouhodob˘m úkolem ESFRI je pfiispívat k formování strategie optimál-
ního rozvoje evropsk˘ch v˘zkumn˘ch infrastruktur v pfií‰tích 10 aÏ 20
letech. Financování tûchto infrastruktur je pfiedmûtem rozsáhl˘ch disku-
sí, neboÈ jde o zafiízení, jejichÏ náklady znamenají znaãnou zátûÏ pro
kter˘koliv jednotliv˘ stát a souãasnû jde o to, aby tûchto zafiízení mohl
vyuÏívat co nej‰ir‰í okruh evropsk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È.

Na základû Ïádosti EK se ESFRI na svém zasedání dne 17. 12. 2004 roz-
hodlo, Ïe vypracuje seznam potenciálních projektÛ velk˘ch v˘zkumn˘ch
infrastruktur, které budou podle názoru odborníkÛ pro Evropsk˘ v˘-
zkumn˘ prostor v pfií‰tích letech nezbytné a které by mohly b˘t financo-
vány ze 7. rámcového programu (RP) EU. Jednotlivé odborné skupiny
ESFRI pfiedloÏily k dal‰ímu posouzení celkem 149 návrhÛ projektÛ, kte-
ré byly rozdûleny takto: fyzikální vûdní obory a inÏen˘rské discipliny 
65 návrhÛ, biologické a lékafiské vûdní obory 48 a humanitní a spole-
ãenské vûdní obory 36 návrhÛ projektÛ.

V následující odborné diskusi byla velká ãást pfiedloÏen˘ch návrhÛ vyfia-
zena a nûkteré návrhy byly spojeny. V dubnu 2005 pak uvefiejnilo ESFRI
seznam vybran˘ch 23 potenciálních projektÛ velk˘ch v˘zkumn˘ch in-
frastruktur vycházející z identifikace budoucích potfieb evropského v˘-
zkumu. Rozpoãty na tyto vybrané projekty, pro které v‰ak ESFRI nespe-
cifikovalo lokality, se pohybují v fiádu stovek mil. €. V˘bûr 23 projektÛ
je rozdûlen podle oborÛ do 7 skupin: 

Fyzika a astronomie - projekty Facility for Antiproton and Ion Research
(FAIR), Facility for intense secondary beams of unstable isotopes (SPIRAL
II), European deep-sea neutrino telescope (KM3NeT), Extremely Large Te-
lescope for optical astronomy (ELT);

Nanotechnologie - projekt Pan-European Research Infrastructure for Na-
no-Structures (PRINS);

Anal˘za hmoty – projekty European Spallation Source (ESS), European 
X-Ray Free Electron Laser (XFEL), IRUVX FELs Network, European Syn-
chrotron Radiation Facility (ESRF);

Informaãní technologie – project High Performance Computer for Euro-
pe (HPCEUR);

Îivotní prostfiedí – projekty Multipurpose coastal research vessel for the
Baltic Sea, Research icebreaker Aurora Borealis, European Multidiscipli-
nary Seafloor Observatory (EMSO), European infrastructure for research
in and protection of biodiversity;

Biologie a lékafiství - projekty Advanced infrastructure for brain and who-
le body imaging, Bio-informatics infrastructure for Europe, European net-
work of advanced clinical research centres, European networks of bio-
banks and genomic resources, High security laboratories for emerging
diseases and threats to public health, Infrastructure for functional analy-
sis of a whole mammalian genome, Model testing facilities for biomedi-
cal research;

Humanitní a spoleãenské vûdní obory - projekty European Research Ob-
servatory for the Humanities and Social Sciences (EROHSS), European
Social Survey (ESS). 

Podrobn˘ popis v‰ech 23 potenciálních projektÛ je dosaÏiteln˘ z webo-
vé stránky http://www.cordis.lu/era/esfri_home.htm kliknutím na Towards
New Research Infrastructures for Europe: the ESFRI „List of Opportuni-
ties”.

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CAS.CZ

Evropské výzkumné infrastruktury (ESFRI)
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Zdroj informací zÛstává stejn˘, ale je tfieba se mu stále pfiibliÏovat. Tou-
to vûtou by bylo moÏno uvést otevfiení âeské styãné kanceláfie pro v˘-
zkum a v˘voj v Bruselu. Potfieba pfiiblíÏení není zpÛsobena „slábnoucím
hlasem“ z Bruselu, ale spí‰e potfiebou získávat dÛleÏité informace v pfied-
stihu a zejména pÛsobit ve prospûch národního v˘zkumu prostfiednict-
vím osobních kontaktÛ a intervencí. V souladu s ãasto pouÏívanou
(a pfiesto pravdivou) rétorikou se nabízí i formulace „a tím podpofiit roz-
voj národní ekonomiky zaloÏené na vyuÏívání znalostí“.
Rámcové programy pro v˘zkum a v˘voj, které jsou administrovány Ev-
ropskou komisí, jsou nejsilnûj‰ím nástrojem mezinárodní v˘zkumné
spolupráce v rámci tzv. Evropského v˘zkumného prostoru. Zapojení
do v˘zkumné spolupráce pfiiná‰í kromû nemal˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ i v˘znamnou evropskou pfiidanou hodnotu – zejména ustave-
ní nov˘ch kontaktÛ, získání cen-
n˘ch zku‰eností a podíl na v˘zku-
mu zamûfieném na v˘znamné
priority EU. 
Pro podporu úãasti v evropském v˘-
zkumu proto otevfiela fiada zemí
v minul˘ch letech v Bruselu své
styãné kanceláfie pro v˘zkum a v˘-
voj. V‰echny dosud otevfiené styã-
né kanceláfie pilnû lobbují ve pro-
spûch sv˘ch zemí, umoÏÀují pfiímé
konzultace pfiedkladatelÛ v˘zkum-
n˘ch projektÛ s pracovníky Evrop-
ské komise a získávají dal‰í cenné
informace.

Czech Liaison Office for
Research and Develop-
ment (CZELO)

Kromû zemí EU-15 otevfiely svou
styãnou kanceláfi v Bruselu jiÏ Slo-
vinsko, Polsko a Loty‰sko. âeská re-
publika takovou kanceláfi je‰tû do-
nedávna nemûla, pfiiãemÏ diskuse
mezi M·MT, Národním informaã-
ním centrem pro evropsk˘ v˘zkum a v˘znamn˘mi národními v˘zkum-
n˘mi institucemi zfietelnû indikovala, Ïe takové zastoupení je v zájmu
ãeského v˘zkumu.
V souvislosti s v˘‰e uveden˘mi skuteãnostmi podpofiilo M·MT projekt
Technologického centra AV âR (TC) jehoÏ cílem je ustavení a rozvoj ta-
kové kanceláfie. TC je garantem projektu Národního informaãního
centra pro evropsk˘ v˘zkum (NICER) a otevfiení bruselské styãné kan-
celáfie je tak logick˘m roz‰ífiením této ãinnosti. Podobnû jako NICER,
bude i Czech Liaison Office for Research and Development (CZELO)
poskytovat kvalifikované sluÏby v‰em v˘zkumn˘m organizacím v âe-
ské republice.

Nebudeme v Bruselu sami

Své styãné kanceláfie dosud provozuje v Bruselu 18 zemí – 16 ãlensk˘ch
zemí EU, Norsko a Izrael. Tyto kanceláfie si mohou v jistém smyslu kon-
kurovat, jde nakonec o to, získat maximální v˘hody pro svou zem. Ces-
ta k v˘hodám v‰ak vede pfies spolupráci, zcela v duchu Rámcov˘ch pro-
gramÛ EU. Tato jednoduchá pravda vedla k zaloÏení Informal Group of
Liaison Officess in Brussels for RTD (IGLO), jejímÏ cílem je zejména
zlep‰it vzájemnou komunikaci a spolupráci s cílem propojit národní v˘-

zkumné systémy zejména v kontextu Rámcov˘ch programÛ a Evropské-
ho v˘zkumného prostoru.
âeská republika se tak stane devatenáct˘m ãlenem IGLO se v‰emi v˘-
hodami, které z takového ãlenství plynou. Kromû kontinuální v˘mûny in-
formací se jedná zejména o zapojení do velk˘ch mezinárodních projek-
tÛ a pfiípravu spoleãn˘ch stanovisek k v˘znamn˘m otázkám spojen˘ch
s Rámcov˘mi programy EU.

Poskytované služby

Posláním CZELO bude pfiispívat k efektivní úãasti ãeského v˘zkumu ve v˘-
zkumn˘ch programech financovan˘ch ze zdrojÛ EU. Jaké sluÏby mÛÏe te-
dy v˘zkumná komunita od „své styãné kanceláfie“ oãekávat? CZELO bude

postupnû rozvíjet systém cílen˘ch sluÏeb pro ães-
k˘ v˘zkum a v˘voj, pfiiãemÏ pÛjde zejména o: 
• cílené informování ãesk˘ch v˘zkumn˘ch in-

stitucí o moÏnostech zapojit se do meziná-
rodních v˘zkumn˘ch konsorcií,

• zaji‰tûní neformálního projednávání návrhÛ
v˘zkumn˘ch projektÛ s relevantními pracov-
níky Evropské komise,

• zprostfiedkování setkání ãesk˘ch v˘zkumníkÛ
s relevantními pracovníky Evropské komise
pro jednání o konkrétních bûÏících v˘zkum-
n˘ch projektech,

• zaji‰Èování základní podpÛrné infrastruktury
pro jednání zástupcÛ ãeského v˘zkumu s po-
tenciálními projektov˘mi partnery,

• pofiádání informaãních dnÛ o ãeském v˘zku-
mu a v˘voji pro pracovníky evropsk˘ch insti-
tucí v Bruselu (napfi. Evropská komise, Evrop-
sk˘ parlament, Evropská rada),

• získávání informací o úspû‰nosti úãasti ães-
k˘ch v˘zkumn˘ch t˘mÛ v mezinárodní v˘-
zkumné spolupráci,

•  lobování ve prospûch ãeského v˘zkumu,
• soustavná propagace ãeského v˘zkumu, jeho

v˘sledkÛ, partnersk˘ch kapacit a nabídek ke
konkrétní spolupráci.

Úkolem CZELO bude v poãáteãní fázi (do konce roku 2006) ovûfiit zá-
jem o poskytované sluÏby, urãit jejich nároãnost a efektivnost a po zo-
rientování v bruselském prostfiedí postupnû roz‰ifiovat rozsah sluÏeb pro
ãesk˘ v˘zkum. 

Současný stav

V úvodu roku 2005 probûhla v˘bûrová fiízení na obsazení styãné kan-
celáfie CZELO, byly vyhledány vhodné kanceláfiské prostory a byla za-
ji‰tûna fiada administrativních a organizaãních krokÛ, které s otevfiením
kanceláfie v zahraniãí souvisejí. âinnost CZELO byla formálnû zaháje-
na 1. kvûtna 2005, byly pronajaty vhodné kanceláfiské prostory a styã-
nou kanceláfi CZELO tak lze od 16. kvûtna 2005 nav‰tívit na adrese:
CZELO, Bastion Tower, level 21, Place du Champ de Mars 5, 1050
Brussels, Belgium, tel. +32 2 550 3783, fax +32 2 550 3737.
Pfiímo u budovy Bastion Tower je stanice bruselského metra Porte de
Namur. Budova Bastion Tower je znám˘m administrativním bruselsk˘m
centrem, kde sídlí desítky institucí a zastoupení. V tomto smûru je v˘-
hodné, Ïe v budovû sídlí i zastoupení CzechInvestu a dále spoleãné za-
stoupení Hospodáfiské komory âR, Svazu prÛmyslu a dopravy âR a Kon-
federace zamûstnavatelsk˘ch a podnikatelsk˘ch svazÛ âR (CEBRE). Je
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Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO)

RNDr. Ivo ·anc, vedoucí âeské styãné kanceláfie pro v˘zkum
a v˘voj v Bruselu CZELO  FOTO B. KOâ
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potû‰itelné, Ïe obû zastoupení se k moÏné spolupráci s CZELO stavûjí
velmi vtfiícnû.
Agendu CZELO zaji‰Èuje 5 pracovníkÛ: 
RNDr. Ivo ·anc – vedoucí CZELO, sanc@tc.cas.cz, tel. + 32 2 550 3785
Ing. David Kolman, PhD. – vûdy o neÏivé pfiírodû, kolman@tc.cas.cz,

tel. + 32 2 550 3784
RNDr. Marie Karlíková, PhD. – vûdy o Ïivé pfiírodû,

karlikova@tc.cas.cz, tel. + 32 2 550 3787
Ing. Marie Kolmanová – humanitní a spoleãenské vûdy,

kolmanova@tc.cas.cz, tel. + 32 2 550 3786
Mgr. Hana Sobotková – asistentka CZELO, sobotkova@tc.cas.cz, 

tel. + 32 2 550 3783
Struãné Ïivotopisy pracovníkÛ CZELO jsou uvedeny na stránkách TC
www.tc.cz v sekci „Lidé“.

Možná budoucnost

Zásadním úkolem CZELO je pfiispût k úspû‰nému zapojení âeské republi-
ky do evropské v˘zkumné spolupráce. Tento úkol vyÏaduje také ‰irokou ná-
rodní spolupráci v‰ech relevantních institucí z oblasti státní správy, v˘zku-
mu, v˘voje, inovací a podnikání. Po pfiekonání urãit˘ch „startovních“ pro-
blémÛ, kdy je tfieba vyhovût fiadû poÏadavkÛ spojen˘ch s ãesk˘m
i belgick˘m právním systémem bude vhodné otevfiít moÏnost zapojit se do
práce CZELO i pracovníkÛm delegovan˘m v˘znamn˘mi národními v˘-
zkumn˘mi institucemi. Konkrétní moÏnosti a související podmínky bude
moÏno projednat pfii vyhodnocení práce CZELO na konci roku 2006.

KAREL KLUSÁâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KLUSACEK@TC.CAS.CZ

10

P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

Oba uvedené dokumenty mají pouze charakter doporuãení EK a nejsou
v nich definovány Ïádné právní závazky. Mûly by pfiispût k formování
evropského pracovního trhu tak, aby byl pro v˘zkumné pracovníky at-
raktivní a souãasnû podporoval jejich produktivitu. EK pfiedpokládá, Ïe
se v˘zkumní pracovníci i jejich zamûstnavatelé v ãlensk˘ch zemích EU
budou tûmito doporuãeními fiídit.

Evropská charta pro výzkumné pracovníky

V této chartû jsou popsány základní principy a poÏadavky, které by mû-
li akceptovat v˘zkumní pracovníci i jejich zamûstnavatelé.  Charta má
univerzální charakter a je urãena v˘zkumn˘m pracovníkÛm ve v‰ech
vûdních oborech. Vztahuje se nejen na v˘zkumnou ãinnost ale také na
ostatní aktivity  jako jsou napfi. fiízení projektÛ nebo vedení doktoran-
dÛ.  Text charty, kter˘ je rozdûlen na dvû ãásti,  tvofií pfiibliÏnû 7 stran.

Obecné zásady a poÏadavky vztahující se na v˘zkumné pracovníky
jsou formulovány v tûchto oblastech : 

• Svobodná volba v˘zkumn˘ch témat v souladu s etick˘mi principy 
• Profesionální pfiístup k fie‰ení problémÛ 
• Respektování smluvních  závazkÛ a právního  rámce
• Odpovûdnost za efektivní vynakládání finanãních prostfiedkÛ
• Volba bezpeãn˘ch a legálních pracovních postupÛ
• Vefiejná prezentace a vyuÏívání v˘sledkÛ v˘zkumu
• Vztahy k nadfiízen˘m 
• Vedení zaãínajících v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
• Kontinuální profesní rÛst 

Obecné zásady a poÏadavky vztahující se  na zamûstnavatele a inves-
tory  zahrnují tyto oblasti:

• Uznání v˘zkumné práce jako profese
• Vylouãení v‰ech forem diskriminace
• Optimalizace pracovních podmínek
• Zaji‰tûní stability pracovního pomûru
• Financování v˘zkumu a mzdy
• Rovnoprávnost muÏÛ a Ïen

• Kariérní postup
• Uznání v˘znamu mobility
• Dal‰í vzdûlávání 
• Respektování práv k du‰evnímu vlastnictví
• Spolupráce a spoluautorství
• Pedagogická ãinnost
• Systém hodnocení
• ¤e‰ení pracovních sporÛ
• Podíl na fiízení a rozhodování

Kodex pro přijímání výzkumných pracovníků

Tento kodex má univerzální charakter a je adresován státním i soukro-
m˘m organizacím zamûstnávajícím v˘zkumné pracovníky.  Obsahuje
základní principy, které by tyto instituce mûly uplatÀovat pfii v˘bûru
a pfiijímání nov˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ. Respektováním tohoto ko-
dexu organizace demonstrují svoji ochotu pfiispívat podle sv˘ch moÏ-
ností ke zvy‰ování atraktivnosti Evropského v˘zkumného prostoru. Text
kodexu tvofií pfiibliÏnû 2 strany.

Kodex pro pfiijímání  v˘zkumn˘ch pracovníkÛ  se t˘ká tûchto oblastí:

• Inzerování voln˘ch míst
• Stanovení kritérií pro v˘bûrové fiízení
• Pfiijímací komise a transparentnost v˘bûrového fiízení
• Posuzování kvalifikace 
• Hodnocení kvality a délky praxe
• Ocenûní stáÏí v zahraniãí
• Zohlednûní titulu PhD

Celé texty Evropské charty i Kodexu pro pfiijímání v˘zkumn˘ch pra-
covníkÛ jsou k dispozici v jazycích v‰ech ãlensk˘ch zemí EU na we-
bové stránce http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter

EMIL  KRAEMER

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

KRAEMER@TC.CAS.CZ

Charta a kodex pro výzkumníky
V B¤EZNU 2005 SCHVÁLILA EVROPSKÁ KOMISE (EK) EVROPSKOU CHARTU PRO V¯ZKUMNÉ PRACOVNÍKY (THE EUROPEAN CHARTER
FOR RESEARCHERS) A KODEX PRO P¤IJÍMÁNÍ V¯ZKUMN¯CH PRACOVNÍKÒ (THE CODE OF CONDUCT FOR THE RECRUITMENT OF RE-
SEARCHERS). 
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Jak jste se dostal k projektÛm EK v oblasti informaãních technologií
(IST)?
V roce 2000 jsme se v Ústavu teorie informace a automatizace AV âR
(ÚTIA) domluvili na zaloÏení aplikaãnû orientovaného oddûlení zpra-
cování signálÛ. Spolupracoval jsem tehdy na nûkolika v˘zkumn˘ch pro-
jektech 4. RP. Nejv˘znamnûj‰í byl v˘zkum speciální logaritmické arit-
metiky spolu s velkou národní laboratofií v Holandsku. V˘zkum vedl aÏ
k realizaci evropského logaritmického procesoru. Na‰e skupina se podí-
lela na jeho odladûní pomocí univerzálních programovateln˘ch logic-
k˘ch obvodÛ (FPGA - Field Programmable Gate Arrays), které dovolují
po zapnutí pfiístroje nadefinovat vnitfiní zapojení tvofiené milióny zá-
kladních logick˘ch prvkÛ. Obvody FPGA jsou velice vhodné pro v˘zkum
a v˘voj prototypÛ díky moÏnosti opakovaného pfieprogramování. Na‰í
silnou stránkou je schopnost spojení inÏen˘rského v˘voje s dovedností
pfievádût sloÏité matematické algoritmy a triky aÏ do podoby modulÛ pra-
cujících uvnitfi programovatelného logického obvodu. 

Vedle „vûdy“ jsme se jiÏ od roku 1999 stali partnery v projektu IDEALIST
(www.ideal-ist.cz) , kter˘ je zamûfien na informování zainteresovan˘ch
partnerÛ o pfiipravovan˘ch konsorciích. Pro konkrétní IST v˘zvu a pro kon-
krétní pfiipravovan˘ projekt lze zprostfiedkovat kontakt s partnery se speci-
álními dovednostmi. V rámci projektu M·MT OKO-IST (www.oko-ist.cz)
se pokou‰íme informovat o v‰ech konkrétních moÏnostech, které IST pro-
gram nabízí. Zastupuji âR na programovém v˘boru a spolu s TC vyuÏívá-
me obou tûchto podpÛrn˘ch kanálÛ k informování zájemcÛ o IST program.

Rád bych na na‰em pfiíkladu dokumentoval, jak IDEALIST funguje. V ro-
ce 2002 (pfied koncem 5. RP) jsme uzavfieli v˘voj logaritmického proce-
soru. Chtûli jsme dál navrhovat FPGA obvody. Odpovûdûl jsem tedy na
poptávku velké francouzské IT firmy, která hledala pfiesnû to, co jsme do-
kázali nabídnout: skupinu která „ví jak“ s FPGA. V˘znamné IT firmy si
vybírají, koho do pfiipravovaného konsorcia pfiizvou, zejména pokud jde
o velk˘ projekt. 
V na‰em pfiípadû by nepomohlo mé zapojení do EU struktur nebo vazby
na IDEALIST, rozhodující byla moÏnost doloÏit reference na probûhlé v˘-
zkumné spolupráce. V˘sledkem byl spoleãn˘ návrh projektu RECONF,
kter˘ nebyl napoprvé pfiijat. Po modifikacích bylo na‰tûstí moÏné podat
kvalitnûj‰í projekt v dal‰í v˘zvû, kde byl pfiijat k financování. V IST ãásti

5. RP ‰lo pravdûpodobnû o projekt s nejvût‰ím rozpoãtem pro jednoho
ãeského partnera a úãast v projektu znamenala pro na‰i skupinu skuteã-
nû zásadní posun.

Projekt RECONF nám dovolil podstatnû roz‰ífiit skupinu o mladé inÏe-
n˘ry a souãasnû externí doktorandy âVUT pfiijaté v ÚTIA na fie‰ení pro-
jektu. Díky projektu jsme se mohli zapojit do ‰piãkového firemního v˘-
zkumu jedné z nejvût‰ích firem v tomto oboru. Tato spolupráce neskon-
ãila závûreãnou oponenturou, naopak. Po skonãení projektu se nám
otevfiela konkrétní moÏnost dál spolupracovat na ‰piãkovém v˘voji fi-
nancovaném firmami z USA a Velké Británie. 

V˘sledky realizované v posledních tfiech letech v rámci RECONF se sta-
ly základem pro ná‰ navazující aplikaãnû orientovan˘ v˘zkum v rámci
nûkolika NPV-TP2 projektÛ a pro opûtovné zapojení skupiny do progra-
mu Center. V projektech spolupracujeme se ‰piãkov˘mi ãesk˘mi v˘-

zkumníky a v˘vojáfii jak z univerzit a akademie, tak z IT firem. Projekty
pfiipravili a fakticky vedou mladí kolegové, ktefií získali zku‰enosti bû-
hem projektu RECONF. 

V ãem jsou va‰e v˘sledky nové? 

Podafiilo se nám vypracovat ucelenou metodologii návrhu dynamicky re-
konfigurovateln˘ch algoritmÛ pro programovatelná hradlová pole. Ovû-
fiili jsme realizovatelnost postupu, kter˘ dovoluje mûnit vnitfiní obvodo-
vou strukturu finální aplikace za provozu pro obvody, které kombinuji
mikroprocesor a programovatelné hradlové pole na jediném ãipu. Ob-
vod je moÏno za chodu rekonfigurovat. Místo obvodové podpory pro
rychlé násobení se obvod vnitfinû rekonfiguruje pro podporu sãítání. UÏi-
vatel témûfi nic nepozná, ale na ãip se vejde fiádovû víc. Tím se sníÏí je-
ho cena a spotfieba. Podafiilo se nám vyvinout postup návrhu a programy
dobfie pouÏitelné pro návrháfie ve firmách. 

Vznikl z projektu nûjak˘ v˘sledek srozumiteln˘ pro laika ?

Jedním z v˘stupÛ IST projektÛ EK jsou demonstrátory. V prÛbûhu fie‰ení
projektu jsme si pfiibrali zodpovûdnost (a dostali nav˘‰ené prostfiedky

Význam účasti v projektech EU

Modul 
násobení 

v plovoucí 
řádové čárce

Modul 
sčítání 
v plovoucí 
řádové čárce

ING. JI¤Í KADLEC, CSC., VEDE ODDùLENÍ ZPRACOVANÍ SIGNÁLU V ÚSTAVU TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV âR. ZASTUPUJE âR
V PROGRAMOVÉM V¯BORU PROGRAMU INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE 6. RP (IST). ZEPTALI JSME SE, CO PRO JEHO SKUPINU ZNAMENALA
ÚâAST V IST PROJEKTECH.
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pfievodem od jednoho z partnerÛ) za v˘voj a realizaci demonstrátoru. Dí-
ky tradici oddûlení jsme se rozhodli pro v˘voj funkãního vzorku digitál-
ního diktafonu pro novou generaci mobilního záznamníku s hlasov˘m
v˘stupem pro nevidomé. ¤eãová data nahrávaná z mikrofonu je zapo-
tfiebí v této aplikaci komprimovat pomocí speciálního modulu pfied za-
znamenáním do pamûÈové karty. Na kartu se tak vejde del‰í záznam. Pfii
pfiehrávání z karty je nutné provést zpûtnou dekompresi pomocí jiného
modulu. Dynamická rekonfigurace umoÏÀuje, aby moduly komprese
i dekomprese byly za chodu pfiístroje nahrávány podle okamÏité potfie-
by na stejné místo programovatelného obvodu. 

PrÛmyslov˘ partner z projektu RECONF pouÏívá dále ná‰ prototyp ve své
marketingové kampani orientované na v˘vojáfie. Taková kampaÀ pfiesa-
huje moÏnosti akademického
pracovi‰tû, ale je nutná pro to,
aby se úsilí a prostfiedky vloÏe-
né do RECONF vrátily a na‰ly
uplatnûní v aplikacích. Tyto
aktivity nefinancuje EK, ale pfií-
mo firma, zainteresovaná na
prodeji sv˘ch integrovan˘ch
obvodÛ. 

Jak se díváte na otázky spoje-
né s ochranou du‰evního vlas-
tnictví?

Nás, jako v˘zkumníky a v˘vo-
jáfie, ktefií pfiesnû „vûdí jak“
dostala realizace prototypu do
privilegované pozice pfii sjed-
návání podmínek navazující-
ho prÛmyslového v˘zkumu
a v˘voje. Podle na‰ich zku‰e-
ností je nejdÛleÏitûj‰í vybudo-
vat si v rámci spolupráce urãitou nezastupitelnou pozici. To je v praxi
moÏné pouze v pfiípadech, kdy partner fie‰í klíãovou ãást projektu s ne-
zanedbateln˘m rozpoãtem. Je obtíÏné tuto roli získat, pokud se naplno
nezapojíte do pfiípravy projektu, a uÏ vÛbec to nejde bez práce. Jen vel-
mi obtíÏnû lze tyto pozice udrÏet, omezíte-li se v projektu pouze na ba-
datelsk˘ v˘zkum a publikace. 

Mohou b˘t nûkteré va‰e zku‰enosti zobecnûny?

Udûlali jsme si v souvislosti s tímto pfiíspûvkem malou inventuru. V le-
tech 2001 - 2004 jsme se zúãastnili jako skupina ve 30 návrzích projek-
tÛ v 5. RP a 6. RP. EK financovala nebo financuje ‰est z nich. Pro skupi-
nu mûl a má i po skonãení nejvût‰í v˘znam projekt RECONF. Nejsme je-
diní, kdo musel pfiekonávat zklamání z prvních v˘zev 6. RP. V roce 2003
nebyl vybrán ani jedin˘ IST projekt z jedenácti, kter˘ch jsme se zúãas-
tnili. Jedním z dÛvodÛ byl velk˘ nepomûr mezi podan˘mi men‰ími v˘-
zkumn˘mi projekty (STREP) a rezervovan˘m rozpoãtem. Program IST od
poãátku silnû preferoval integrované projekty a sítû excelence.V souãas-
nosti se zamûfiujeme na poslední velkou v˘zvu IST s uzávûrkou v záfií
2005. Usilujeme o úãast v takovém projektu, ve kterém by na nás pfii-
padla v˘znamná úloha. 

Rád bych zdÛraznil, Ïe projekty 6. RP pfiedstavují pro stfiední generaci
vûdeck˘ch pracovníkÛ i pro navrátilce z dlouhodob˘ch stáÏí dobrou
moÏnost, jak rozvinout v ústavech Akademie vûd a na vysok˘ch ‰kolách
„své“ smûry a t˘my. Kouzlo rámcov˘ch programÛ spoãívá mimo jiné
i v tom, Ïe nadstandardních podmínek pro v˘zkum není dosahováno na

úkor kolegÛ. Zapojení v projektech RP souãasnû pfiedstavuje ideální od-
razov˘ mÛstek pro doktorandy a zaãínající mladé vûdecké pracovníky.
Mají potfiebn˘ kontakt do svûta, a pfiitom nemusí po návratu ze stáÏí prac-
nû „od nuly“ budovat pozice. Projekty EK jsou spolu s ãesk˘mi Centry
velice vhodn˘mi nástroji pro vstup mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ do
v˘zkumu. Na‰e oddûlení napfiíklad zakládalo ‰est lidí. Dnes je nás 17,
z toho tfii mladí vûdeãtí pracovníci a 9 doktorandÛ pracujících v oddûle-
ní na pln˘ úvazek na projektech. Prakticky v‰ichni jsou v kategorii mezi
26 - 36 lety.

Trend v EK v posledních deseti letech smûfiuje k integraci základního
a aplikovaného v˘zkumu. Vût‰í ‰anci v programu IST mají proto skupi-
ny, které aktivnû podporují tuto integraci. ·piãkov˘ inÏen˘rsky oriento-

van˘ v˘voj jednoznaãnû patfií
jak na pracovi‰tû základního
v˘zkumu, tak na vysoké ‰koly.
Je nutn˘ nejen s ohledem na je-
ho klíãovou roli v ekonomice
a prÛmyslu, ale i pro úspû‰nou
úãast âR v IST programu. 

Pro konkrétní ilustraci uvedu
nûkolik ãísel: zhruba 80 % ino-
vací v automobilech i letectví
je v elektronice. Mikroproceso-
ry, které znáte z PC, tvofii pou-
ze 5 % v‰ech pouÏívan˘ch
procesorÛ. Zbytek najdete ve
va‰í televizi, mobilu nebo v klí-
ãence. Ve stfiednû vybavené
·kodû Fábii je jich kolem pû-
tadvaceti. Chci tím jen podtrh-
nout v˘znam inÏen˘rsky orien-
tovaného IST v˘zkumu a v˘vo-
je pro generování pfiidané

hodnoty a pro konkurenceschopnost âR. Z podobn˘ch úvah vycházejí
i formulace IST priorit a ãlenûní rozpoãtu RP v EK. 

SoutûÏ o individuální projekty základního v˘zkumu, chystaná Evropskou
v˘zkumnou radou (ERC), bude pro navrhovatele velice tûÏká. Je témûfi
jisté, Ïe agentura bude zahlcena návrhy. Vût‰ina rozpoãtu programu IST
7. RP zÛstane v kolaborativním v˘zkumu. Proto ãekání na individuální
granty budoucí Evropské grantové agentury nemohu doporuãit. A to ani
ústavÛm Akademie vûd aktivním v IST. Nov˘m zájemcÛm o program IST
naopak doporuãuji sledovat konkrétní nabídky IDEALIST. Konsorcia pro
záfiijovou v˘zvu se formují jiÏ nyní. Po uzávûrce v˘zvy nastane pauza
související s ãekáním na 7. RP. 

Vût‰ina sítí excelence organizuje letní ‰koly a ãásteãnû otevfiené semi-
náfie. Tam se formuje fiada budoucích konsorcií. Kontaktujte síÈ excelen-
ce ve va‰em oboru a pfiihlaste se na nûjakou jejich akci. Investice se vám
mÛÏe vrátit v podobû pfiizvání k úãasti v projektu. 
V programu IST je moÏné vût‰inou poãítat s úspû‰ností integrovan˘ch
projektÛ asi 1:3. Úspû‰nost men‰ích STREP projektÛ je pouze 1:6 aÏ
1:10. Budete-li pozváni k pfiípravû integrovaného projektu, doporuãu-
ji získat podporu vedení pracovi‰tû a investovat ãas i prostfiedky. Urãi-
tû se vyplatí konzultovat podrobnosti s kontaktní osobou pro va‰i prio-
ritu v TC AV âR.

Je moÏné, Ïe jste se pokusili i opakovanû o IST projekt, zatím neúspû‰-
nû. Na fiadu kvalitních projektÛ opakovanû nezb˘vají v evropsk˘ch pro-
gramech prostfiedky. ZvaÏte, zda téma nejde fie‰it v jiné prioritû RP. Va‰e

12
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Digitální diktafon vyvinut˘ a realizovan˘ v UTIA AV âR zaznamená aÏ 18 ho-
din mluvené fieãi. Foto: R. Matou‰ek
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ãást projektu, asi s jin˘m sloÏením partnerÛ, mÛÏe mít dobré ‰ance i v nû-
které z grantov˘ch soutûÏí v âR, v COST, v programu EUREKA nebo
v programech MPO.

Jak vidíte ‰ance na‰ich navrhovatelÛ v pfií‰tím rámcovém programu ?

7. RP bude v IST prioritû pravdûpodobnû dost podobn˘ s 6. RP. Podstat-
nou novinkou jsou technologické platformy. Platformy jsou iniciovány
prÛmyslem a mohou silnû ovlivnit definici témat i formování konkrétních
integrovan˘ch projektÛ, které budou mít jistou v˘hodu, danou prÛmys-
lem prosazujícím tyto návrhy. 
Pro IST v âR je v˘znamná technologická platforma Artemis v oblasti „em-
bedded systems“. âR má co nabídnout. Proto se ÚTIA angaÏuje v pod-
pÛrném projektu COSINE, kter˘ má pomoci koordinovat tuto platformu
a jednotlivé národní priority podpory v˘zkumu a v˘voje. TC se obdobnû
angaÏuje v EMTECH a âVUT v ARTIST II. Jde nám v‰em o to b˘t u zrodu
této iniciativy a souãasnû minimalizovat související náklady v pfiípadû,
Ïe se platformy nakonec v 7. RP neprosadí. 

Pokud by se v âR podafiilo pfii finální implementaci NPV II identifikovat
smûry podporující „embedded systems“, nanotechnologie a telekomu-
nikace, podstatnû by tím vzrostla ‰ance na doplÀkové zdroje z IST. Sou-
ãasnû by se zlep‰ily moÏnosti zapojení ãeského v˘zkumu, ‰kol a firem
do spoleãn˘ch iniciativ, ve které tyto tfii relativnû propracované platfor-
my pravdûpodobnû vyústí. Obdobná situace se postupnû r˘suje v dal‰ích
tematick˘ch prioritách 7. RP. Tyto trendy je nutno sledovat a vãas na nû
reagovat, chceme-li b˘t úspû‰ní v budoucím RP a pro ãeské navrhovate-
le vytvofiit porovnatelné v˘chozí podmínky.

âasové a finanãní náklady spojené se zapojením do technologick˘ch
platforem pfiesahují moÏnosti i kompetence jednotliv˘ch fie‰itelsk˘ch t˘-
mÛ. Vidím zde prostor pro TC AV âR jako národní kontaktní organizaci
a pro aktivity oborov˘ch kontaktních organizací, samozfiejmû ve spolu-
práci s M·MT a Radou vlády. 

Dûkuji vám za rozhovor.
Pta l  se  VLADIMÍR ALBRECHT,  ECHO

JiÏ po osmé se v Nûmecku tento rok uskuteãní mezinárodní partnerské
fórum GREEN VENTURES. Centrum podpory malého podnikání (SBC)
pfii hospodáfiské komofie v Postupimi tuto akci uspofiádalo poprvé v roce
1998 jako nûmecko-skandinávské setkání, kterého se zúãastnilo 93 firem
ze 13 zemí. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu centrum SBC uspofiádalo
akci opûtovnû v roce 1999, tentokrát zamûfienou pfiedev‰ím na techno-
logie nejaderné energetiky. Akce se zúãastnilo 142 firem z 15 zemí
a i v dal‰ích letech mûla úãast  rychle rostoucí tendenci. V roce 2003 se
zúãastnilo 268 firem ze 43 zemí ze v‰ech kontinentÛ.

Setkání firem GREEN VENTURES se tak stalo nejvût‰í technologickou
burzou zamûfienou na technologie související s problematikou Ïivotní-
ho prostfiedí a energetiky v zemi na‰ich západních sousedÛ. Úãastníci to-
hoto mezinárodního setkání rozvíjejí aktivity alespoÀ v jedné z dále uve-
den˘ch oblastí.

Sekce voda, vzduch, pÛda zahrnuje zpracování vody, ãi‰tûní odpadních
vod, distribuci a plánování, ãi‰tûní vzduchu a pÛdy, remediaci, rekulti-
vaci a dal‰í. Sekce energetika a stavebnictví pokr˘vá oblasti energetic-
kého plánování, v˘roby a distribuce energie, úspor a obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie, vytápûní, vyuÏití odpadního tepla, kogenerací, izolací, po-
krokov˘ch konstrukcí s pozitivním dopadem na Ïivotní prostfiedí,

architektury, plánování projektÛ, stavebních postupÛ a zafiízení, dále in-
frastrukturu (voda, energie, atd.), modernizace, restaurování, demolice
a recyklace a dal‰í. Sekce recyklace a obnovitelné materiály se zab˘vá
sbûrem odpadu, jeho dopravou a recyklací, kompostováním materiálÛ
vyroben˘ch z obnoviteln˘ch zdrojÛ nebo z odpadu, biologicky rozloÏi-
telné materiály a dal‰í.
V leto‰ním roce se mezinárodní setkání firem GREEN VENTURES koná
ve dnech 15. – 17. ãervna 2005. V rámci úãastnického poplatku 50 €
pofiadatel pro pfiihlá‰ené úãastníky  (uzávûrka byla 15. dubna 2005) za-
ji‰Èuje zvefiejnûní profilu spoleãnosti v ti‰tûném katalogu, úãast na zaha-
jovacím ceremoniálu 15. ãervna 2005, úãast na technologické burze 16.
ãervna 2005, naplánování a zabezpeãení setkání s vybran˘mi firmami
k bilaterálním jednáním, obãerstvení v prÛbûhu celé akce, tlumoãnické
sluÏby pro konkrétní bilaterální jednání ve v‰ech jazycích zúãastnûn˘ch
zemí, úãast na slavnostním veãeru 16. ãervna 2005 a úãast na exkurzi
17. ãervna 2005
Úãast firem z âeské republiky podporuje v rámci aktivit projektu CIRC
Technologické centrum AVâR, které je dlouholet˘m partnerem SBC. 

RADAN PANÁâEK

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

PANACEK@TC.CAS.CZ

GREEN VENTURES 2005

Kolektiv oddûlení zpracování 
signálu UTIA AV âR zapojen˘ 
v projektu RECONF

Foto: J. Schier
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KdyÏ v závûru 5. RP probíhala obdobnû ladûná diskuse, vydala Evropská
komise speciální v˘zvy, které t˘mÛm z tehdej‰ích kandidátsk˘ch státÛ
umoÏnily pfiipojit se k bûÏícím projektÛm. To se dûlo formu projektu, av-
‰ak v porovnání s obvykl˘mi v˘zvami pfiipojení to mûlo nûkolikanásob-
nû vy‰‰í úspû‰nost. Je moÏné, Ïe i v závûru 6. RP vyhlásí EK obdobné v˘-
zvy pro kandidátské státy (Bulharsko, Rumunsko, Turecko), av‰ak je té-
mûfi jisté, Ïe takové v˘zvy jiÏ nebudou platit pro Ïádné (tedy ani nové)
ãlenské státy. 

SlouÏí 6. RP dosaÏení globální konkurenceschopnosti nebo k vyrovná-
vání rozdílÛ mezi v˘daji na VaV v ãlensk˘ch státech?
Evropská komise v diskusích zdÛrazÀuje, Ïe cílem 6. RP není poskytovat
tûm ãi onûm státÛm snaz‰í pfiístup k evropsk˘m prostfiedkÛm pro v˘zkum
a v˘voj, ale Ïe vysoce nastavená laÈka v 6. RP má pfiispût k tomu, aby EU
téÏ prostfiednictvím tohoto programu zv˘‰ila svou konkurenceschopnost
v globální znalostní spoleãnosti. V tomto sdûlení chceme upozornit na
to, 
- Ïe o celkové sumû prostfied-
kÛ kontrahovan˘ch v 6. RP t˘-
my daného státu rozhodují je-
ho celkové investice do vlas-
tního systému v˘zkumu
a v˘voje a v˘voje, 
- Ïe nové ãlenské státy vzhle-
dem ke sv˘m investicím do
systémÛ VaV získávají více
prostfiedkÛ neÏ státy pÛvodní
EU-15.

Obvykle prezentované údaje
o úãasti v 6. RP ukazují abso-
lutní hodnoty poãtÛ úãastí t˘-
mÛ z jednotliv˘ch státÛ v pro-
jektech 6. RP. Absolutní poãty
úãastí jsou ov‰em velmi silnû
korelovány s velikostí popula-
ce a proto b˘vá je‰tû uvádûn
„poãet úãastí pfiepoãítan˘ na
jednotkovou populaci“ (nej-
ãastûji na 1 milion obyvatel).
Tyto údaje pfiineslo ECHO
1/2004. Je v‰ak zfiejmé, Ïe
o poãtech úãastí v projektech
rozhoduje spí‰e celková kapa-
cita v˘zkumného systému to-
ho kterého státu neÏ samotná
velikost jeho populace. Poãet
kontrahovan˘ch úãastí v 6. RP
pfiepoãítan˘ na 1000 v˘zkum-
níkÛ ve státech EU-25 je uve-
den v grafu 1. Z grafu je okam-
Ïitû zfiejmé, Ïe nové (tmavû
tónované sloupce) a staré
ãlenské státy (svûtle tónované
sloupce) jsou celkem promí-
chané, na prvém místû se do-
konce nachází Kypr. Nicménû

nové ãlenské státy se vyskytují spí‰e ve druhé, tj. pravé polovinû grafu
(prÛmûrné pofiadí devíti nov˘ch ãlensk˘ch státÛ je 16,6) , kdeÏto u stá-
ty EU-15 jsou ãastûji v první (levé) polovinû grafu (jejich prÛmûrné po-
fiadí je 12,4), tedy vzhledem k celkov˘m personálním kapacitám systé-
mÛ VaV mají nové ãlenské státy pfiece jen niÏ‰í úãast neÏ staré státy.

Uvedená statistika v‰ak nikterak nebere ohled na závaÏnost úãasti. Tu je
jistû obtíÏné mûfiit, nicménû do urãité míry o ní vypovídá velikost celko-
v˘ch finanãních prostfiedkÛ, které t˘my daného státu v 6. RP kontraho-
valy. I zde je zfiejmé, Ïe velikost kontrahovan˘ch prostfiedkÛ bude nejví-
ce souviset s velikost státu. Komparaci lze zaloÏit na „kontrahované pro-
stfiedky pfiipadající na jednoho v˘zkumného pracovníka“, kter˘ je pro
EU-25 uveden v grafu 2. Z tohoto grafu je zfiejmé, Ïe Kypr pfiedstavuje
zcela odlehlou hodnotu této statistiky. Tentokráte jsou v‰ak nové ãlenské
státy zfietelnû soustfiedûny v pravé ãásti grafu, tedy nové ãlenské státy
kontrahují na jednoho v˘zkumníka systematicky niÏ‰í ãástky neÏ staré
ãlenské státy. Jde nepochybnû o dÛsledek toho, Ïe nové ãlenské státy ma-

jí niÏ‰í hrub˘ domácí produkt
na hlavu (HDP per capita) neÏ
staré ãlenské státy (tedy mají
niÏ‰í cenovou hladinu sv˘ch
aktivit v projektech), ale dal‰í
pfiíãina je i ve struktufie kontra-
hovan˘ch projektÛ. Napfiíklad
pfiíspûvky na koordinaãní pro-
jekty a specifické podpÛrné
akce jsou zpravidla niÏ‰í neÏ
pfiíspûvky na samotné v˘-
zkumné projekty. Proto Lu-
cembursko, které má sice nej-
vy‰‰í HDP per capita v EU-25,
ale v 6. RP se úãastní právû
spí‰e specifick˘ch podpÛr-
n˘ch akcí neÏ nákladn˘ch v˘-
zkumn˘ch projektÛ, nakonec
kontrahovalo pomûrnû malé
ãástky. 

Tato statistika ukazuje, Ïe 6.
RP se úãastní nestejnû dispo-
nované státy a nové ãlenské
státy mohou mít pocit, Ïe jsou
v pozici „chud˘ch pfiíbuz-
n˘ch“, neboÈ úrovní svého
HDP i strukturou úãasti ne-
mohou v 6.RP rovnoprávnû
soutûÏit se star˘mi ãlensk˘mi
státy.

Vytváfiejí si nové ãlenské státy
pfiedpoklady, aby se z této své
nepfiíznivé pozice vymanily
rychleji, neÏ jak naznaãuje
dynamika vyrovnávání HDP
v EU-25? 
Nové ãlenské státy investují do
sv˘ch systémÛ VaV zpravidla

6. RP: globální konkurenceschopnost nebo vyrovnávání rozdílů?
S BLÍÎÍCÍM SE KONCEM 6.RP MÁ MEZINÁRODNÍ DISKUSE O JEHO DOSAVADNÍM PRÒBùHU âASTO VELMI SCHÉMATICK¯ RÁZ: NOVÉ âLEN-
SKÉ STÁTY DÁVAJÍ JEDNOZNAâNù NAJEVO, ÎE PRÒBùH JE PRO Nù MÉNù P¤ÍZNIV¯ NEÎ OâEKÁVALY.
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Graf 1: Počet účastí v kontrahovaných projektech 6. RP připadajících na 1000 vý-
zkumných pracovníků. Údaje pro Maltu (MT) nebyly známy.
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Graf 2: Kontrahované částky (€) připadající na jednoho výzkumníka v dosavadním
průběhu 6. RP. Údaje pro Maltu nebyly dostupné.
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niÏ‰í procento HDP
neÏ staré ãlenské
státy: zatímco v prÛ-
mûru v EU-15 jde
pfiibliÏnû o 2 %
HDP na VaV, v no-
v˘ch ãlensk˘ch stá-
tech jde v prÛmûru
o ménû neÏ 1 %.
Analyzujme proto,
jak souvisí celková
kontrahovaná ãástka
v 6. RP s velikostí in-
vestic do VaV – tedy
s hrub˘mi v˘daji na
VaV, pro které pou-
Ïijeme anglickou
zkratu GERD (Gross
Expenditure for
R&D). Vztah mezi
kon t rahovan˘mi
prostfiedky a GERD
lze popsat jednodu-
chou regresní for-
mulkou, v níÏ kontrahované prostfiedky jsou funkcí hodnoty GERD, viz
graf 3. Z grafu je patrné, Ïe kontrahované prostfiedky lze vyjádfiit jako
kvadratickou funkci GERD, jejíÏ tvar je uveden v grafu. Poznamenejme,
Ïe sílu vazby mezi závisle promûnnou (kontrahované prostfiedky) a ne-
závisle promûnnou (GERD)
mûfiíme koeficientem R2 , je-
hoÏ hodnota udává procento
rozptylu závisle promûnné,
které lze vysvûtlit nezávisle
promûnnou. V daném pfiípadû
má R2 hodnotu 0,9761, tj.
GERD vysvûtluje cca 98 % va-
riability kontrahovan˘ch pro-
stfiedkÛ. Tato mimofiádnû tûsná
vazba mezi GERD a kontraho-
van˘mi prostfiedky tedy oprav-
Àuje k závûru: O kontrahova-
n˘ch prostfiedcích rozhodují
(s vysokou pfiesností ) v˘daje
na VaV (tj. GERD). 

Zejména velké státy (DE, UK,
FR, ES) se k uvedené regresní
závislosti pfiimykají velmi tûs-
nû, zfietelnou odchylkou od
spoleãného trendu je Itálie, kte-
rá kontrahuje v 6. RP více neÏ
kolik by odpovídalo jejím hru-
b˘m domácím v˘dajÛm na VaV. KaÏdopádnû uvedenou statistiku „právû
kvÛli tomu, jak pfiesnû se jednotlivé státy pfiimykají ke spoleãné trendu“ lze
povaÏovat za „zákon financování evropského v˘zkumu“, tedy za tenden-
ci, kterou není snadné a moÏná ani Ïádoucí zmûnit. Tento zákon vede k zá-
vûru: Chtûjí-li nové kandidátské státy získat z evropského v˘zkumu více
prostfiedkÛ pro své t˘my, musí do sv˘ch vlastních systémÛ VaV investovat
vût‰í procento HDP. Tento „zákon“ také naznaãuje, prostfiednictvím které
statistiky máme posuzovat úãast v rámcov˘ch programech. Jde o statistiku

vztahující kontraho-
vané prostfiedky vÛãi
investicím do systé-
mu VaV, která pfiímo
udá „kolik € (ãi spí‰e
centÛ) kontrahova-
n˘ch v rámcovém
programu vynese 1 €
GERD“. Pozname-
nejme, Ïe tento po-
mûr („kontrahované
prostfiedky/GERD“)
se systematicky mûní
podle uvedené re-
gresní kfiivky: pro stá-
ty s nízk˘mi investi-
cemi do VaV bude
vy‰‰í neÏ pro státy
s vysok˘mi investice-
mi do VaV (to je pÛ-
sobeno kvadratick˘m
ãlenem v uvedeném
regresním vztahu). 

Ve sloupcovém grafu 4 jsou státy EU-25 sefiazeny podle pomûru „celko-
vá ãástka kontrahovaná v 6.RP/GERD“. Prostfiednictvím této statistiky je
okamÏitû vidût, Ïe nové ãlenské státy mají tento pomûr v˘raznû vy‰‰í neÏ
státy EU-15. V levé polovinû grafu, tj. mezi prvními 12 státy (v pofiadí po-

dle této statistiky) je 7 (z deví-
ti) nov˘ch ãlensk˘ch státÛ. Je-
dinû Slovinsko a âR se vysky-
tují aÏ ve druhé polovinû
grafu. Graf 4 je v‰ak nutné
interpretovat dÛslednû, tedy
nejenom s ohledem na pozici
nov˘ch ãlensk˘ch státÛ. Mezi
prvními 12 státy s nejvy‰‰í
hodnotou pomûru „kontraho-
vané prostfiedky/GERD“ je 11
státÛ, jejichÏ investice do ná-
rodních systémÛ VaV nedosa-
hují 1 % HDP. Jedinou v˘jim-
ku tvofií Belgie. V‰echny státy,
které do vlastního systému
VaV investují více neÏ 1 %
HDP, jsou aÏ ve druhé polovi-
nû grafu. Proto zcela konzis-
tentnû se v této druhé polovinû
ocitají Slovinsko, které inve-
stuje do VaV 1,5 % HDP a âR
s 1,3 % HDP. 

Dospíváme tak k otázce, kterou anticipuje titulek tohoto sdûlení a kterou
lze zformulovat s jistou obmûnou takto: Nejsou prostfiedky pro evropsk˘
v˘zkum vyuÏívány po zpÛsobu strukturálních fondÛ, které jsou primár-
nû orientovány na zmírÀování rozdílÛ mezi rÛznû vyvinut˘mi evrop-
sk˘mi oblastmi (v daném pfiípadû mezi rÛznû vyvinut˘mi státy)?

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

ALBRECHT@TC.CAS.CZ
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Graf 3: Vztah mezi hrubými národními výdaji na VaV (GERD) a finančními prostředky kontrahovanými 
v 6. RP. ČR je v grafu skryta v oblasti označené elipsou, kde se vyskytují všechny nové členské státy, neboť jejich GERD
je většinou nižší než 1 mld. €. Situace v této části grafu je ve zvětšení znázorněna na pravé straně. Odtud je patrné, že
ČR se nachází “pod regresní křivkou”, stejně jako např. Lucembursko, kdežto Polsko je vysoce nad regresní křivkou 
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Graf 4: Kontrahované příspěvky v 6. RP vztažené k hrubým výdajům na VaV (tj. poměr
(kontrahovaný přídpěvek/GERD) pro státy EU-25.
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Souãasnû se 7. rámcov˘m programem pro v˘zkum, technick˘ rozvoj
a demonstraãní aktivity byl navrÏen Rámcov˘ program pro konkurence-
schopnost a inovaci na léta 2007 – 2013. Cílem programu je podpofiit kon-
kurenceschopnost podnikÛ, zejména z kategorie MSP. Dále je to podpora
inovací, rozvoj v‰em pfiístupné informaãní spoleãnosti a úãinné vyuÏívání
energie. Program je rozdûlen do tfií hlavních ãástí - do Programu pro pod-
nikavost a inovaci, do Programu na podporu politiky informaãních a ko-
munikaãních technologií a na program Inteligentní energie – Evropa. 

Program pro podnikavost a inovaci je v první ãásti zamûfien na usnadnû-
ní pfiístupu MSP k finanãním prostfiedkÛm. Jedná se mechanismy GIF (rizi-
kov˘ kapitál), SMEG (záruky) a CBS (bankovní a zprostfiedkovatelské sluÏ-
by). Dal‰í ãást obsahuje nástin podpÛrn˘ch sluÏeb pro podniky a inovace
(obchodní, právní, technické a jiné informace, pfienos inovací, technolo-
gií a vûdomostí). Tato ãást obsahuje i opatfiení k podpofie zapojení MSP do
7. rámcového programu pro v˘zkum a rozvoj. Program podporuje i nad-
národní spolupráci mezi programy na podporu inovací v hospodáfiské
oblasti. Dále zahrnuje anal˘zy, v˘voj a koordinaci politik, twinning na vnit-
rostátní a regionální úrovni. Rozpoãet programu ãiní 2 631 mil. €.

Program na podporu politiky informaãních a komunikaãních technolo-
gií má tfii hlavní cíle. Prvním z nich je rozvoj jednotného informaãního
prostoru, druh˘m je podpora inovací prostfiednictvím ‰ir‰ího pfiijetí in-

formaãních a komunikaãních technologií a investic do nich. Tfietím cí-
lem je v˘voj v‰em pfiístupné informaãní spoleãnosti, zavedení úãinnûj-
‰ích sluÏeb v oblastech vefiejného zájmu a zlep‰ení kvality Ïivota. Pro-
gram vychází ze zku‰eností získan˘ch v programech eTen, eContent,
MODINIS a dal‰ích. Rozpoãet programu ãiní 801,6 mil. €.

Tfietím programem je program Inteligentní energie – Evropa. Program vy-
chází z jiÏ dfiíve zaveden˘ch programÛ a pokraãuje v nich. Jedná se
o program SAVE, zamûfien˘ na zlep‰ování energetické úãinnosti a racio-
nální vyuÏívání energie. Program ALTENER obsahuje opatfiení k rozvoji
nov˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, program STEER se t˘ká energe-
tick˘ch zdrojÛ v dopravû. Rozpoãet programu je 780 mil. €.

Rámcov˘ program pro konkurenceschopnost a inovaci bude probíhat od
1.ledna 2007 do 31. prosince 2013. Za jeho implementaci odpovídá Ev-
ropská komise. Celkov˘ rozpoãet programu ãiní 4 212,6 mil. €. Pln˘ text
návrhu programu KOM(2005)121 v koneãném znûní 2005/0050(COD)
je k dispozici i v ãeském jazyku na adrese http://europa.eu.int/eurlex/
lex/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0121cs01.pdf. 

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

SKARKA@TC.CAS.CZ

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – CIP (2007 – 2013)

Mûsto Freiburg (SRN) bude 21. – 22. ãervna 2005 hostitelem Evropské
konference o vyuÏití solární energie Estec 2005, která je naz˘vána bra-
nou k trhu solární energie. Tato dvoudenní akce je organizována Evrop-
skou federací solárního prÛmyslu (ESTIF), ve spolupráci s Nûmeckou So-
lární Asociací (BSi) a bude se konat soubûÏnû s veletrhem Intersolar 2005
ve Freiburgu. 

Hlavním tématem konference bude nárÛst v˘znamu solární energie 
v blízké budoucnosti a jejího vyuÏití. Kolem 400 expertÛ z oblasti ener-
getiky z celého svûta bude diskutovat nad nov˘mi politick˘mi strategie-

mi, kvalitou a technologií solární energetiky a nad moÏnostmi zrychlení
tempa uvádûní solární energetiky na svûtov˘ trh. Dal‰í informace jsou 
k dispozici na internetov˘ch stránkách www.estec2005.org

Technologické centrum organizuje kaÏdoroãnû exkurzi na soubûÏnû pro-
bíhající veletrh Intersolar 2005, která je jedineãnou pfiíleÏitostí i k v˘mû-
nû názorÛ a zku‰eností mezi úãastníky z fiad odborné vefiejnosti.

EVA HÁJKOVÁ

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HAJKOVA@TC.CAS.CZ

Solární konference ve Freiburgu

V dubnu a kvûtnu 2005 uvefiejnil INTAS celkem 6 nov˘ch v˘zev, jejichÏ
základní parametry jsou uvedeny v tabulce.
Ve v‰ech uveden˘ch v˘zvách je minimálnû 75 % finanãního pfiíspûvku
INTAS v kaÏdém projektu urãeno pro t˘my ze zemí NIS (zemû b˘valého
Sovûtského svazu s v˘jimkou Litvy, Loty‰ska a Estonska).

Podrobné informace k jednotliv˘m v˘zvám jsou k dispozici po kliknutí
na Announcement na webové stránce http://www.intas.be/
index.asp?s=2&uid

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CAS.CZ

INTAS – šest nových výzev

Typ v˘zvy Celkov˘ rozpoãet Jednotlivé projekty Délka projektu Uzávûrka

V˘zkumné projekty 12 mil. € do 150 tis. € 18, 24 nebo 30 mûsícÛ 14. 6. 2005  (1. fáze)
bez tematického omezení 10. 1. 2006  (2. fáze)
V˘zkumné projekty 1,5 mil. € do 150 tis. € 18, 24 nebo 30 mûsícÛ 16. 6. 2005  (1. fáze)
v oblasti genomiky 4. 10. 2005  (2. fáze)
V˘zkumné projekty 1,5 mil. € do 150 tis. € 18, 24 nebo 30 mûsícÛ 16. 6. 2005  (1. fáze)
v oblasti v˘roby energie 4. 10. 2005  (2. fáze)
Inovaãní granty 1 mil. € do 25 tis. € 12, 18 nebo 24 mûsícÛ 16. 6. 2005  (1. fáze)

11.10. 2005  (2. fáze)
V˘zkumné projekty ve spolupráci s  CERN 1,5 mil. € do 300 tis. € 18, 24 nebo 30 mûsícÛ 6. 9. 2005
V˘zkumné projekty ve spolupráci s Moldavskem 1 mil. € do 100 tis. € 18, 24 nebo 30 mûsícÛ 6. 9. 2005
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P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU / ZPRÁVY

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci se zapojí do nûmecké databáze
Steinbeis Transferzentrum, konkrétnû v oblasti v˘robní a spojovací techniky.
Databáze zprostfiedkovává kontakty mezi prÛmyslov˘mi podniky a vûdeck˘-
mi pracovi‰ti vysok˘ch ‰kol. „Tato databáze obsahuje stovky kontaktních míst
na celém svûtû. Dûkan Fakulty strojní Petr Louda podepsal 30. bfiezna leto‰-
ního roku dohodu o vytvofiení kontaktního místa i na Technické univerzitû
v Liberci“, informoval vedoucí katedry obrábûní a montáÏe Jan Jersák.

Jedno z koordinaãních míst sítû Steinbeis Transferzentrum zaloÏila ve
mûstû Jena nûmecká nadace Steinbeis. Cílem je zprostfiedkovat efektiv-
ní spolupráci mezi hospodáfiskou sférou a vysok˘mi ‰kolami. Vûdecké
t˘my mohou v tomto systému nabízet své odborné sluÏby a firmy naopak
mohou vyhledat vûdecké pracovi‰tû, které je schopné vyhovût jejích po-
ptávce. „Na‰e zapojení do sítû Steinbeis Transferzentrum souvisí s úspû‰-
nou spoluprací mezi Vysokou ‰kolou v Îitavû a Technickou univerzitou
v Liberci. Fakulta strojní pfiipravuje internetovou stránku nabídek v˘-
zkumného potenciálu jednotliv˘ch kateder v nûmãinû“, konstatoval Jer-
sák. Dodal, Ïe Fakulta strojní má velmi dobré v˘sledky napfiíklad v oblas-
ti v˘voje plynov˘ch motorÛ, vibroizolaãních systémÛ, pfii anal˘zách ma-
teriálové struktury, optimalizaci v˘robních procesÛ atd.

Smyslem ãinnosti Transfercentra je urychlit pfienos v˘sledkÛ aplikova-
ného v˘zkumu do hospodáfiské sféry. Pokud podnik bude potfiebovat vy-

fie‰it speciální úkol, mÛÏe se obrátit na jedno z kontaktních míst Trans-
fercentra. Toto kontaktní místo vytipuje nejlep‰ího fie‰itele a dodavate-
le Ïádané technologie. „Fakulta strojní mÛÏe problém vyfie‰it sama ne-
bo ve spolupráci s jin˘mi vûdeckov˘zkumn˘mi t˘my nebo mÛÏe pod-
stoupit fie‰ení nûkomu dal‰ímu v síti Steinbeis. ZároveÀ budou
v databázi prezentovány v˘zkumné kapacity a know-how fakulty stroj-
ní, takÏe se na nás mÛÏe jako zprostfiedkovatel fie‰ení speciálního pro-
blému obrátit kterékoliv jiné kontaktní místo,“ vysvûtluje dûkan Petr
Louda. Dodal, Ïe Fakulta strojní jiÏ dosahuje velmi dobr˘ch v˘sledkÛ
ve spolupráci s prÛmyslovou sférou v âR a vítá moÏnost roz‰ífiení i do
Spolkové republiky Nûmecko.

Svoje moÏnosti a nabídku v˘zkumného potenciálu bude Fakulta strojní
Technické univerzity v Liberci prezentovat také v nûmecké Îitavû na tra-
diãním prÛmyslovém a vzdûlávacím veletrhu, kter˘ se letos uskuteãní jiÏ
po ãtrnácté, tentokrát pod názvem Konvent’a – 14. Gewerbe- und Bil-
dungsmesse (veletrh fiemesel a vzdûlávání). Na tento veletrh je pfiihlá‰e-
no více jak 100 vystavovatelÛ, pfiedev‰ím z regionu mûsta Îitava, ale
i z regionÛ vzdálenûj‰ích, regionu Luban (Polsko), Liberec (âR) a z re-
gionu Makó (Maìarsko). 

JAROSLAVA KOâÁRKOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Liberec: strojní fakulta bude v německé databázi

Ve dnech 2. - 5. kvûtna 2005 probûhl v Technologickém Centru LSH -
MENTOR workshop zamûfien˘ na ‰kolení potenciálních multiplikáto-
rÛ informací a dovedností v souvislosti s tematickou prioritou 6. RP
„Vûdy o Ïivé pfiírodû, genomika a biotechnologie pro zdraví“. Úãast-

níci z âeské republiky, Slovenska, Kypru a Slovinska byli ‰koleni zej-
ména pro psaní projektÛ v souvislosti s ãervnovou v˘zvou TP1 (viz
rubrika LIFE).

V. JENâOVÁ

LSH - MENTOR workshop

V polovinû ãervna 2005 bude v tematické prioritû „Vûdy o Ïivé pfiírodû,
genomika a biotechnologie pro zdraví“ vyhlá‰ena poslední - 4. v˘zva
k pfiedkládání projektÛ. V˘zva bude mít dvû ãásti s indikátory [FP6-2004-
LIFESCIHEALTH-6] a [FP6-2004-LIFESCIHEALTH-7]. Evaluace návrhÛ
bude jednostupÀová, celkov˘ rozpoãet v˘zvy je 539 mil. €, z toho 171
mil. € je plánováno pro ãást [FP6-2004-LIFESCIHEALTH-7], která obsa-
huje pouze témata na projekty typu STREP-SME, u kter˘ch se oãekává 30
aÏ 50 % rozpoãtu alokovaného na SME. V˘zva obsahuje pfies stovku té-
mat a uzávûrka je plánována na 9. listopadu 2005 v 17 hodin bruselské-
ho ãasu. 

Ve v˘zvû budou otevfieny tyto oblasti pracovního programu: 1.1 - Po-
kroãilá genomika a její aplikace pro zdraví, 1.2 - PouÏití znalostí a tech-
nologií z oblasti genomiky pro zdraví, 2.1 - Aplikaãnû orientované pfií-
stupy genomiky k medicínsk˘m znalostem a postupÛm, 2.2 - Boj s rako-
vinou, 2.3 - Potírání hlavních nakaÏliv˘ch chorob souvisejících

s chudobou a 3 - Strategické SSA. Pracovní program v˘zvy, podmínky
k pfiedklání projektÛ a dÛleÏité relevantní dokumenty jsou k dispozici na
stránkách http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/calls.cfm, struãn˘ pfiehled té-
mat pak v tabulce, která je pfiílohou tohoto ãísla Echo.

V souãasné dobû jsou známy v˘sledky evaluace návrhÛ projektÛ na té-
mata 3. v˘zvy (uzávûrka 16. 11. 2004): EK obdrÏela 536 návrhÛ, z toho
137 je doporuãeno pro financování a postupuje do kontraktaãních jed-
nání. Hodnocení probíhala do bfiezna a komise plánuje uvolnit na pro-
jekty 3. v˘zvy 540 mil. €. EK pfiedpokládá, Ïe v záfií budou uvolnûny fi-
nance pro první projekty této v˘zvy a negociace by mûly b˘t ukonãeny
nejpozdûji v kvûtnu 2006.

VùRA JENâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

JENCOVA@TC.CAS.CZ

Poslední výzva TP Vědy o živé přírodě, genomika 
a biotechnologie pro zdraví
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VáÏení ãtenáfii,  pracovníci ústavÛ AV âR,

pfied pûti lety jsme pro vás vytvofiili unikátní pfie-
hlednou publikaci „Akademie vûd pro ekonomi-
ku a spoleãnost“, která byla vydána v ãeském
i anglickém jazyce. Publikace obsahovala se-
znam v‰ech ústavÛ AV âR a rovnûÏ popis tech-

nologií, na kter˘ch jste v té dobû pracovali a které jste dovedli do ko-
mercializace schopného stádia. Publikace byla doplnûna rovnûÏ vydáním
CD, které bylo ‰ífieno na v‰ech v˘znamn˘ch zahraniãních akcích, vãetnû
prezentace na „Technologickém veletrhu budoucnosti“ v brazilském Sao
Paulo. Materiál obdrÏela téÏ fiada v˘znamn˘ch klientÛ (napfi. z âíny, Rus-
ka a dal‰ích zemí), ktefií se u nás zajímali o v˘sledky va‰í práce.
Nyní nadchází doba, kdy bychom chtûli s va‰í podporou tuto publikaci
aktualizovat. To si vyÏádá velké mnoÏství úsilí z na‰í strany, ale pfiede-
v‰ím spolupráci vás – vûdcÛ. Jsme si jisti, Ïe podobného materiálu je v‰ak
zapotfiebí jak vám, tak i nám, ktefií pro vás máme prodej technologií a li-
cencí provádût. 
V nejbliÏ‰í dobû budou va‰e ústavy obeslány informaãním sdûlením TC
AV âR s Ïádostí o aktualizaci, ke které by mûlo dojít v prÛbûhu nûkolika
mûsícÛ – nejpozdûji v‰ak do konce fiíjna tohoto roku. Na‰i pracovníci

skupiny transferu technolo-
gií, odpovûdní za své sekto-
ry, vás budou v pfií‰tích mû-
sících kontaktovat a budou
se zajímat o nové technolo-
gie, které mají potenciál dal-
‰ího uplatnûní. Chtûli by-
chom vás tudíÏ touto cestou
poÏádat, abyste k nim byli
vstfiícní a kromû podklado-
v˘ch materiálÛ jim poskytli
i pfiípadné dal‰í komentáfie,
jimiÏ jim ulehãíte pochopení
dané technologie v návaznosti na moÏnosti jejího uplatnûní. Aktualizaci
je rovnûÏ moÏno provést on-line na stránce www.circ.cz/formular. Do-
mníváme se, Ïe je i ve va‰em zájmu, abychom spoleãnû vytvofiili dílo, kte-
ré opût na nûkolik let bude plnit roli informaãního média AV âR a za kte-
ré se nebudeme muset stydût.  

EVA KUDRNOVÁ,

VEDOUCÍ SKUPINY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ,  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

KUDRNOVA@TC.CAS.CZ

Tematická skupina Aerospace, pÛsobící v síti Innovation Relay Centres –
IRC – pfiipravuje pro mezinárodní v˘stavu a veletrh letecké techniky Pa-
ris Air Show akci s názvem „Technologické dny pfii Paris Air Show 2005“.
Tato akce probûhne pfiímo v místû konání Paris Air Show, na leti‰ti v Le
Burget v PafiíÏi ve dnech 14. a 15. ãervna 2005.

Technologické dny (dále TD) jsou vynikající pfiíleÏitostí pro efektivní ob-
chodní setkání spoleãností a institucí ãinn˘ch v konkrétním oboru (napfi.
letectví, automobilov˘ prÛmysl, potravináfiství, zemûdûlství, nanotech-
nologie). KaÏdá spoleãnost má totiÏ moÏnost se na jednom místû setkat s
potenciálními partnery, které si pfiedem sama vybrala a zároveÀ se úãast-
ní setkání s firmami, které si pfiedem vybraly ji. Vzhledem k pfiitaÏlivosti
této sluÏby pro klienty ji síÈ IRC ãasto pouÏívá pfii v˘znamn˘ch v˘stavách,
veletrzích ãi konferencích. Paris Air Show bude typick˘m pfiíkladem. 

Organizování TD zaãíná s ãasov˘m pfiedstihem, zpravidla nûkolik mûsí-
cÛ pfied akcí. Spoluorganizátofii - lokální kanceláfie IRC - kontaktují po-
tenciální úãastníky a informují je o konání, náplni a pfiínosech akce a po-
skytují ve‰keré související informace nezbytné pro registraci úãastníkÛ a
následn˘ prÛbûh celé akce. Pokud jde o Paris Air Show 2005, informa-
ce o TD byla ãesk˘m spoleãnostem zasílána formou dopisu s informací
a pokyny k akci. Osloveno bylo celkem 55 spoleãností aktivních v le-
teckém prÛmyslu a pfiíbuzn˘ch oborech. V ãase pfied uzávûrkou regis-
trací byla vût‰ina osloven˘ch firem je‰tû kontaktována telefonicky s upfie-
sÀujícími informacemi. SvÛj zájem o úãast potvrdilo na základû regis-
trace 7 ãesk˘ch spoleãností a dal‰í 2 chtûjí b˘t zastupovány na akci

ãlenem t˘mu Czech IRC. Toto je mimochodem také jedna ze sluÏeb kan-
celáfie IRC, kterou fiada spoleãností vítá. Pfii hledání partnerÛ pro jedná-
ní mûly ãeské spoleãnosti z ãeho vybírat – celkové ãíslo 210 oznaãující
poãet úãastníkÛ akce, bylo pro nû bezpochyby dostateãné.

TD pfii Paris Air Show mají v organizaci oproti jin˘m kontraktaãním dnÛm
jednu zvlá‰tnost a tou je skuteãnost, Ïe jména a kontaktní údaje úãastníkÛ
jsou pfii v˘bûru protistran k jednání známa. Zpravidla je v katalogu úãas-
tníkÛ uvedena u kaÏdého profilu firmy jen identifikaãní znaãka. Cílem to-
hoto nového pfiístupu je snaha umoÏnit jednotliv˘m firmám nastartovat
první kontakty je‰tû pfied vlastním setkáním na TD. V PafiíÏi by pak jedná-
ní mohla probíhat konkrétnûji a ãas zúãastnûn˘ch by mûl b˘t vyuÏit efek-
tivnûji. Sami organizátofii jsou zvûdaví, bude-li tato taktika úspû‰ná. 

Organizátofii akce, ãlenové tematické skupiny Aerospace v síti IRC, bu-
dou pro úãastníky akce zaji‰Èovat realizaci vznikl˘ch poÏadavkÛ pfiímo
v místû konání TD. S ãasov˘m odstupem po akci pak budou kontaktovat
jednotlivé úãastníky s dotazem, jak hodnotí úspû‰nost této akce pro je-
jich firmu. Získané postfiehy pomohou s pfiípravou dal‰ích roãníkÛ TD,
které pro tématickou oblast letectví a kosmonautiky dále probûhnou pfii
v˘stavû ILA Berlín v kvûtnu 2006. Zájemci o informace k úãasti na tûch-
to budoucích TD se mohou dotázat na níÏe ucedené e-mailové adrese. 

FRANTI·EK CHALUPA,

âLEN PROJEKTU CZECH IRC, BIC PLZE≈

CHALUPA@BIC.CZ

Technologické dny při Paris Air Show 2005

V prÛbûhu tradiãního strojírenského veletrhu konaného v Poznani 
(20 .- 23. 6. 2005), kter˘ je letos zamûfien na inovace, technologie a stro-
je, se bude konat jiÏ 6. mezinárodní den transferu technologií, ‰iroce
podporovan˘ sítí IRC a zejména novû vznikl˘m ãesko-polsko-nûmeck˘m
klastrem. 
Dvoustranná setkání firem se uskuteãní ve stfiedu 22. ãervna a stále je
moÏno se registrovat na http://www.irc-westpoland.org.pl/tt a vyuÏít na-

bídky k individuální schÛzce s vybran˘mi partnery z oblasti elektroniky
a elektronického fiízení strojÛ, mûfiící a fiídící techniky, automatiky, ro-
botiky a úprav povrchÛ. Vzájemná jednání firem a v˘zkumn˘ch praco-
vi‰È vykazují vysokou efektivitu na základû navázané spolupráce. 

EVA KUDRNOVÁ

Věda pro ekonomiku 2005
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Ve dnech 9. – 12. března proběhl v prostorách výstaviš-
tě PVA Letňany v Praze již 11. ročník veletrhu úspor energií
a životního prostředí EcoCity 2005. Hlavním tématem letoš-
ního ročníku byla oblast čištění odpadních vod (výstavba
a modernizace čistíren odpadních vod) a oblast energetiky.
Témata veletrhu byla vybrána z podnětu Evropské unie na zá-
kladě její legislativy, kterou Česká republika po vstupu do
Unie přebírá.

Technologické centrum AV ČR se veletrhu účastnilo pro-
střednictvím skupiny transferu technologií, která zde ve svém
stánku propagovala mezinárodní projekt CIRC. Hlavním mo-
tivem se stal slogan „CIRC – Centrum pro vaše inovace“,
který představoval smysl projektu, kterým je podpora trans-
feru technologií mezi malými a středními podniky členských
států EU. Technologické centrum AV ČR současně nabídlo fir-
mám možnost prezentovat na stánku jejich exponáty. Tato,
mezi podnikateli poměrně oblíbená forma prezentace, se ne-
minula účinkem ani v tomto případě. Zájem projevilo 6 spo-
lečností. Jejich produkty zcela zaplnily stánek a jejich různo-
rodost se stala lákadlem jak pro odbornou, tak i laickou ve-
řejnost.

Výrobci tepelné techniky, společnosti Sany, s. r. o., a Re-
gulus, s. r. o., vystavovaly zejména solární panely různých
provedení. Podle zájmu návštěvníků se dá soudit, že solární
energie se těší stále většímu zájmu - lidé hledají alternativní
řešení pro uspokojení svých energetických potřeb. Nemalý
zájem proto byl i o zařízení využívající větrné energie spo-
lečností Moravia Letovice, s. r. o., a Windrose, s. r. o. Zajíma-
vou nabídku představil zástupce Vysoké školy báňské – TU
Ostrava pro technicky orientované žáky středních a vysokých
škol, kteří v hojném počtu výstavu každoročně navštěvují. Zá-
jemci se mohli přihlásit do odborné soutěže „Napájeni slun-
cem“, kterou VŠB Ostrava v tomto roce pořádá za podpory
TC AV ČR, České energetické agentury, firem PHOBOS, Sie-
mens a Solartec. Účastnící soutěže obdrží zdarma stavebni-
ci vozítka včetně PV modulu a jejich úkolem je sestavit vo-
zítko, napájené pouze sluneční energií, které ujede co nej-
delší dráhu ve stanoveném čase. Na výherce čekají různé
věcné ceny, například stavebnice robota od firmy LEGO. Dal-

šími vystavovateli byly společnosti Gap-solar spol. s r. o. – vý-
robce speciálních fasádních zateplovacích panelů a společ-
nost Elzaco, s. r. o., výrobce malých vodních elektráren a čis-
tiček odpadních vod.

Zájmu firem se těšil i samotný projekt CIRC. Zajímavým
setkáním byla návštěva pracovníků ekonomické mise fran-
couzského velvyslanectví, kteří se o projekt CIRC zajímali
a posléze nabídli hrazenou účast pro české firmy z oblasti ob-
novitelných zdrojů na mezinárodním veletrhu obnovitelných
zdrojů v Lyonu. V této souvislosti TC podniklo kroky a oslovi-
lo množství firem, z nichž byla vybraným zájemcům zpro-
středkována účast na tomto veletrhu. Další zajímavé setkání
se společností CZ BIOM se týkalo možností spolupráce
v oblasti propagace biomasy v ČR a českých firem v zahrani-
čí. V neposlední řadě stojí za zmínku navázání kontaktů s ča-
sopisem Českého ekologického manažerského centra a dal-
ších odborných periodik.

JAROSLAV LORENZ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

LORENZ@TC.CAS.CZ

Technologické centrum na EcoCity 2005

CALENDAR of Czech Innovation Relay Centre
EVENTS in July - September  2005

July 2005

6.7.2005 Open Source Company Mission (IST) - Dijon & around (France)

13.7.2005 Istanbul Hightex - International Technical Textiles & Nonwoven Trade Fair - Istanbul (Turkey)

August 2005

8.8.2005 EAS/AquaNor 2005 - Trondheim (Norway)

September 2005

1.9.2005 MariMatch - International Marine Brokerage  - Kiel (Germany)

2.9.2005 European Co-operation Exchange "Renewable Resources" Brokerage - Erfurt (Germany)

7.9.2005 RIGA FOOD 2005 Brokerage - Riga (Lietuva)

15.9.2005 2nd “Doing Business Without Borders” Business Partnership Event - Thessaloniki (Greece)

27.9.2005 IDEF 2005 Technology Co-operation Event Brokerage  - Ankara (Turkey)

29.9.2005 Flanders Textile Valley Technology Partnering Meetings - Kortrijk (Belgium)

30.9.2005 MARI.NA 2005 Brokerage  - Palermo (Italy)

Foto: E. Kudrnová
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Česká republika se v oblasti jaderného výzkumu plno-
hodnotně podílela již na 5. RP, jehož projekty byly většinou
uzavírány v roce 2003. V rámci klíčových akcí (Provozní bez-
pečnost existujících zařízení, Bezpečnost palivového cyklu,
Bezpečnost a efektivnost budoucích systémů a radiační
ochrana) bylo řešeno celkem 170 projektů, na 59 z nich se
podílely české organizace, z toho tři projekty koordinoval
a na 26 se podílel Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Česká
republika se svou účastí stala daleko nejúspěšnější tehdy ješ-
tě  asociovanou zemí a zařadila se na pozici porovnatelnou
s řadou menších průmyslově vyspělých členských zemí.

Tento trend pokračoval i v první výzvě 6. RP s uzávěrkou
v květnu 2003. Bylo předloženo celkem 34 návrhů projektů,
přičemž na 11 z nich participovaly české organizace. Na zá-
kladě odborného hodnocení bylo pro další projednávání vy-
bráno 19 projektů a mezi nimi všech 11 s českou účastí.
Vstup České republiky do 6. RP byl v oblasti EURATOMu opět
velmi úspěšný a úspěšnost pokračovala i v účasti v dalších
výzvách.

Celkově dosavadní účast České republiky v rámcových
programech EURATOMu prokázala, že zainteresovaná česká
pracoviště jsou respektovanými a vyhledávanými partnery

předních evropských organizací působících v oblastech ja-
derné energetiky včetně jejího palivového cyklu a radiační
ochrany.

To dokazuje i přehled, v kolika vybraných projektech 6.
RP v oblasti jaderného vývoje a výzkumu se účastní jednotli-
vé země EU a další účastníci: SRN, Francie a Velká Británie
mají 30 – 40 účastí, nad 20 účastí dosáhly Belgie, Španělsko,
Itálie a Nizozemsko, nad 10 účastí Česká republika, Finsko,
Švédsko a Švýcarsko, nad 5 účastí zaznamenaly Rakousko,
Maďarsko, Slovensko a Bulharsko. Jednu až tři účasti vyká-
zaly Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Pol-
sko, Portugalsko, Rumunsko, Bělorusko, Kanada, Rusko, Tu-
recko a Ukrajina. Uvedený přehled dokazuje,že ČR zaujímá
postavení mezi významnějšími hráči.

Úspěšnost ČR v programech EURATOM souvisí přede-
vším s těmito okolnostmi:
1. V České republice jsou výzkumné ústavy, kde se jaderné
obory pěstují na potřebné úrovni.
2.Na některých vysokých školách se v ČR přednášejí jaderné
obory do potřebné hloubky i šířky.
3. V ČR je dostatečně rozvinutá průmyslová základna, která
souvisí jak s jadernou energetikou, tak i s jaderným strojí-
renstvím.

Přitom je dobré si uvědomit, že rámcové programy EU,
kam projekty udělované v EURATOM také patří, nejsou ob-
dobou Grantových agentur pro podporu projektů základního
výzkumu, kde často hlavním kriteriem pro udělení projektu
je vědecká autorita předkladatele podepřená nejčastěji po-
čtem jím publikovaných odborných článků, případně kvalita
časopisů, ve kterých byly tyto články publikovány. Rámcové
programy EU jsou zaměřeny především na podporu takové-
ho výzkumu a vývoje, který má vysoký potenciál budoucího
komerčního využití.

V současné době se rozbíhá příprava již 7. Rámcového
programu EU, který má přispět k realizaci koncepce Evrop-
ského výzkumného prostoru, v rámci něhož má dojít také ke
koordinaci při rozviji infrastruktury pro podporu výzkumu
a vývoje na národní a evropské úrovni.

FRANTIŠEK KLIK,
ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU, ŘEŽ, a. s.

ROSTISLAV MACH, 
ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR

Česká republika je v EURATOMU úspěšná

Foto: Science and technology for sustainable energy, publikace EC.

Nejnovéjší technologie z jaderné oblasti (na snímku laborator-
ní verze zařízení pro výzkum jaderné fúze) jsou natolik složitá
a nákladná, že jedině jejich mezinárodně organizovaný vý-
zkum může přinést reálné výsledky.

306-Echo 02-05-obal-Ma 14.6.2005 14:42 Stránka 4




