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Konferenci zahájil prof. Ivan Wilhelm, vládní zmoc-
nûnec pro evropsk˘ v˘zkum, kter˘ se zamûfiil na
velmi aktuální téma budování evropsk˘ch v˘zkum-
n˘ch infrastruktur. Posluchaãi  získali úpln˘ pfiehled
o poãtech návrhÛ evropsk˘ch infrastruktur, jaké
finanãní nároky na budování ãi na provoz vyvoláva-
jí atd. Nepochybnû by údaje z této pfiedná‰ky mûli
mít na zfieteli v‰ichni, ktefií hodlají budovat v˘zkum-
né infrastruktury s pouÏitím
prostfiedkÛ ze strukturálních
fondÛ.

Hlavní dopolední pfiedná‰ku
proslovil Dr. Zoran Stanãiã,
zástupce generálního fieditele
DG Research (foto na titulní
stránce). PfiipomeÀme, Ïe
Dr. Stanãiã se uÏ zúãastnil 
i 3. ãesk˘ch dnÛ pro evropsk˘
v˘zkum. Zab˘val se zejména
dvûma tématy: zhodnotil zku-
‰enosti z prvního roku 7. RP
a hovofiil také o dal‰ím budo-
vání Evropského v˘zkumného prostoru (ERA) v sou-
vislostech, které jsou formulovány Zelenou knihou.
Není pochyb o tom, Ïe nechce-li âR marginalizovat
sama svou roli v ERA, bude muset více systémovû
reagovat na v˘zvy onûch ‰esti oblastí – priorit,
o nich hovofií Zelená kniha.

První ãást odpoledního bloku patfiila zku‰enostem
z prvního roku fungování Evropské v˘zkumné rady
(ERC) a pfiedev‰ím v˘sledkÛm v˘zvy pro zaãínající

v˘zkumné pracovníky. Prof. Václav Paães, pfiedse-
da AV âR, v úvodním pfiíspûvku netajil, Ïe úãast
âR nenaplnila ambice, které v tomto smûru mûla.
ZdÛraznil, Ïe úãast na fie‰ení grantÛ ERC pfiedsta-
vuje nejen mimofiádnû v˘znamnou poloÏku do
osobního Ïivotopisu v˘zkumníka, ale musí to b˘t
napfií‰tû i poloÏka, která bude mít vliv na hodno-
cení ústavÛ AV. 

S celkovou ãinností ERC, s v˘sledky zmínûné v˘zvy
pro zaãínající v˘zkumníky i s v˘hledem na dal‰í
v˘zvu (pro zku‰ené v˘zkumníky) seznámil poslu-
chaãe prof. Pavel Exner z Ústavu jaderné fyziky AV
âR, kter˘ je ãlenem vûdeckého v˘boru ERC (pfiipo-
meÀme alespoÀ v závorce, Ïe tento v˘bor sestává
z 22  nezávisl˘ch osobností, z nichÏ tfii jsou nositelé
Nobelovy ceny). ZdÛraznil, Ïe v pfiípadû grantÛ ERC

Záběr z odpolední diskuse. Za předsednickým stolem jsou zahraniční hosté konference, kteří vystoupli ve druhém bloku prezentací.
Foto O. Bajar

Hlavní referáty konference přednesli (zleva) I. Wilhelm, V. Pačes a P. Exner.  
Foto B. Koč
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Vážení čtenáři,
zlom letopoãtu je vÏdy dobou bilancí, hodnocení roku minulého a pfiedse-
vzetí do roku nového. Rok 2007 otevfiel ãeskému v˘zkumu moÏnost ãerpat ze
strukturálních fondÛ EU finanãní prostfiedky v neb˘valé v˘‰i, ale nedokonãe-
ná pfiíprava operaãního programu V˘zkum a v˘voj pro ino-
vace pfiinesla i nahofiklé poznání, Ïe nejsme dostateãnû pfii-
praveni na takové velké v˘zvy adekvátnû reagovat. 
EU zahájila v minulém roce uÏ 7. rámcov˘ program pro
v˘zkum a v˘voj. ECHO ukazuje, Ïe pokud 7. RP budeme
hodnotit podle intenzity reakce na v˘zvy k pfiedkládání
projektÛ, pak zahájení bylo velmi úspû‰né. Reakce ães-
k˘ch t˘mÛ byla jen na úrovni, kterou známe z pfiedchozích
RP; daÀov˘ poplatník by oãekával podle dostupn˘ch mezi-
národních porovnání vy‰‰í reakci. Je ale velmi povzbudi-
vé, Ïe souhrnná úspû‰nost návrhÛ projektÛ, na jejichÏ pfií-
pravû se podílely ãeské t˘my, byla vy‰‰í neÏ úspû‰nost
celoevropská. S nov˘m programem v‰ak pfii‰la i nová pra-
vidla financování projektÛ, o nichÏ ECHO referuje syste-
maticky uÏ více neÏ rok. Pfiedsevzetí pro minul˘ rok, Ïe âR bude mít uÏ
kompletní legislativu pro kofinancování úãasti t˘mÛ z v˘zkumn˘ch a uni-
verzitních pracovi‰È se v‰ak nenaplnilo; úspû‰nû probûhla novelizace záko-
na o pouÏití vefiejn˘ch prostfiedkÛ pro VaV, nikoliv v‰ak novelizace souvise-
jícího vládního nafiízení (ã. 462 z r. 2002), kterou ECHO ponûkud ukvape-
nû slibovalo v nûkolika minul˘ch ãíslech. K nov˘m pravidlÛm financování
se v‰ak toto ãíslo ECHA vrací i z toho dÛvodu, Ïe mnohé instituce se pokou-
‰ejí vyuÏít celkem velkorysého financování ze strany EK, aniÏ v‰ak souãas-
nû definují vlastní pravidla úãasti ve v˘zkumu realizovaném mezinárodní-
mi konsorcii. 
7. RP pfiinesl i zahájení evropského základního v˘zkumu. Reakce v˘zkum-
níkÛ pfiekroãila ve‰kerá oãekávání, coÏ pfiineslo velké mnoÏství projektÛ,

a tím nakonec extrémnû nízkou úspû‰nost. Evropská v˘zkumná rada uvefiej-
nila zevrubné statistiky, které naznaãují, Ïe âR v mezinárodní konkurenci
v základním v˘zkumu neobstála. O to víc pak vyniká úspûch doc. Ing.

F. ·tûpánka z V·CHT, kter˘ jako jedin˘ z âeska uspûl a zís-
kal grant ERC. ECHO pfiiná‰í struãnou anotaci jeho projek-
tu a doc. ·tûpánkovi blahopfieje.
Celkovû v‰ak platí, Ïe úãast âR v evropském v˘zkumu by
se mûla zlep‰it, a interview ECHA s Dr. Pokornym nazna-
ãuje, co by reforma systému VaV mûla mít na zfieteli.
Financování systému VaV z vefiejn˘ch prostfiedkÛ je „agen-
da semper reformanda“, a proto se ECHO této problemati-
ce bude vûnovat i v dal‰ích ãíslech.
K nejv˘znamnûj‰ím událostem r. 2007 patfií bezesporu akt
schválení Lisabonské smlouvy, k nûmuÏ do‰lo 13. prosin-
ce. Lisabonská smlouva ov‰em vstoupí v platnost teprve po
ratifikaci v‰emi ãlensk˘mi státy. Textace Lisabonské smlou-
vy je znaãnû komplikovaná proto, Ïe na mnoha místech

není uvedeno kompletní nové znûní, n˘brÏ pouze zmûna vÛãi stávající
smlouvû (tzv. „smlouva z Nice“), takÏe je na ãtenáfii, aby si nové znûní
správnû „vygeneroval“ sám. ECHO se na zadní stranû obálky pokusilo text
kapitoly vûnované v˘zkumu a v˘voji zrekonstruovat. Nejde ov‰em o práv-
nû závazn˘ text, tím je jedinû originální znûní Lisabonské smlouvy. V nûko-
lika dobfie zdÛvodniteln˘ch pfiípadech se dokonce odchylujeme od ãeské-
ho pfiekladu Lisabonské smlouvy, neboÈ pfiekladatelská sluÏba pracovala
sice velmi rychle, av‰ak ne vÏdy s postaãující znalostí pfiekládané látky. 
Jménem celé redakce ECHA pfieji ãtenáfiÛm dobr˘ a úspû‰n˘ rok 2008, aby
v nûm mohli rozvíjet svÛj tvÛrãí potenciál a specifick˘ talent ku prospûchu
vlastnímu i celé spoleãnosti.
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ANAL¯ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Vykročila ČR do 7. RP úspěšně?
V listopadu pfiedala Evropská komise národním administrativám databázi
E-CORDA s v˘sledky prvních 30 v˘zev 7. RP, které byly vyhodnoceny do
fiíjna r. 2007. Zahájení 7. RP vyvolalo skuteãnû impozantní reakci mezi
v˘zkumn˘mi a v˘vojov˘mi t˘my: celkovû obdrÏela Evropská komise 6366
návrhÛ projektÛ, na jejichÏ pfiípravû se podílelo 56 783 t˘mÛ, z nichÏ 
48 579 bylo t˘mÛ z EU. PfiestoÏe statistiky v centrální databázi E-CORDA
jsou zatím velmi neúplné, lze konstatovat, Ïe velkou reakci vzbudil 7. RP
i mimo EU, neboÈ z neãlensk˘ch státÛ se na pfiípravû projektÛ podílelo 
8 204 t˘mÛ (tj. 14,4 %, coÏ je více, neÏ bylo obvyklé ve v˘zvách 6. RP).
Není bez zajímavosti, Ïe celkov˘ rozpoãet podan˘ch projektÛ pfiesáhl 
25 mld. € a t˘my celkovû poÏadovaly podporu od EK ve v˘‰i 18,5 mld.
€, coÏ témûfi odpovídá rozpoãtu 6. RP. Procesem hodnocení v‰ak pro‰lo
úspû‰nû jen 1181 návrhÛ projektÛ, coÏ odpovídá úspû‰nosti 18,6 %.
Úspû‰né projekty mají celkov˘ rozpoãet 4,97 mld. € a v kontraktaãních
jednáních se budou ucházet o celkovou podporu ve v˘‰i 3,54 mld. €,
která ani zdaleka nevyãerpává rozpoãet 7. RP pro r. 2007.
Poznamenejme, Ïe 2,69 %, tj. 171, návrhÛ bylo formálnû vadn˘ch (ine-

ligible) a tyto návrhy vÛbec
nevstoupily do procesu hodnoce-
ní. Nelze pfiitom pfiehlédnout, Ïe
státy EU-15 mûly v tûchto projek-
tech 2 % úãastníkÛ, kdeÏto nové
ãlenské státy 4,4 %. Je tedy zfiej-
mé, Ïe t˘my z nov˘ch ãlensk˘ch
státÛ v˘znamnû ãastûji, neÏ t˘my
star˘ch ãlensk˘ch státÛ pfiipravují
projekty v nezku‰en˘ch konsorci-
ích, která pfiedkládají návrhy
s formálními závadami; „ineligib-
lity rate“ je u nov˘ch ãlensk˘ch
státÛ více neÏ dvojnásobnû vy‰‰í
neÏ u star˘ch ãlensk˘ch státÛ.
Úãast âR je charakterizována
tûmito údaji: celkovû 718 t˘mÛ
se podílelo na pfiípravû 560
návrhÛ projektÛ. Ve formálnû
vadn˘ch projektech bylo 30
t˘mÛ (tedy „ineligibility rate“ =

4,2 % ). Celkovû 146 ãesk˘ch t˘mÛ je zastoupeno ve 124 úspû‰n˘ch
projektech. Úãastnická úspû‰nost âR tak dosahuje hodnoty 20,3 %,
coÏ je vy‰‰í hodnota, neÏ je prÛmûrná úspû‰nost v 7. RP. Otázku, zda
je úãast âR dostateãná, lze ov‰em objektivnû odpovûdût jen pokud
porovnáme uvedené údaje s ostatními zemûmi EU. 
Sloupcová ãást grafu 1 ukazuje pro jednotlivé ãlenské státy EU-27 cel-
kové poãty úãastníkÛ ve v‰ech návrzích projektÛ (orámované sloupce),
pfiíp. poãty úãastníkÛ v úspû‰n˘ch projektech (plné sloupce). V obou
pfiípadech jde ov‰em kvÛli porovnatelnosti o poãty pfiipadající na 
1 milion obyvatel. Státy jsou sefiazeny podle poãtu úãastníkÛ v úspû‰-
n˘ch projektech a na âR tak pfiipadá aÏ 23. místo. âesko se tak, stejnû
jako v 6. RP, ocitá mezi zemûmi, které investují do VaV v˘raznû niÏ‰í
procento svého HDP neÏ âR. 
Lomená ãára v grafu 1 pak ukazuje úãastnické úspû‰nosti jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ EU. Je patrné, Ïe úãastnická úspû‰nost âR je dokonce
vy‰‰í, neÏ je prÛmûrná úspû‰nost za celou EU. Detailnûj‰í náhled pak uka-
zuje, Ïe ze v‰ech nov˘ch ãlensk˘ch státÛ má nejvy‰‰í úspû‰nost Loty‰sko

(LV - 24,2 %), které je následová-
no Maltou (MT - 21,1 %) a âR
(20, 3 %). Ostatní nové ãlenské
státy mají úãastnickou úspû‰nost
v˘raznû niÏ‰í neÏ 20 %. Pfietrvá-
vá tak niÏ‰í zájem ãesk˘ch t˘mÛ
VaV o zapojení do projektÛ 
7. RP, na kter˘ jsme v ECHU
upozorÀovali v anal˘zách úãasti
âR v 6. RP. 
Sloupcová ãást grafu 2 ukazuje
poãty ãesk˘ch úãastníkÛ v poda-
n˘ch návrzích projektÛ v jednot-
liv˘ch prioritách 7. RP (orámova-
né sloupce), dále v úspû‰n˘ch
návrzích (plné sloupce) a lome-
ná ãára ukazuje úãastnickou
úspû‰nost ãesk˘ch t˘mÛ v jedno-
tliv˘ch prioritách. Je zfiejmé, Ïe
úãastnická úspû‰nost je vysoká
v tûch prioritách, kde se ãeské
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Graf 2 -  Distribuce ãesk˘ch úãastí v 10 tematick˘ch prioritách (Health aÏ Security), v‰eobecn˘ch aktivitách
programu Spolupráce (GA / AnnIV), programu My‰lenky (Ideas,  v dobû zvefiejnûní databáze  nebyly údaje
známy), programu Lidé (M-C act.),  programu Kapacity (RI – v˘zkumné infrastruktury, MSP- v˘zkum ve pro-
spûch MSP, RoK – regiony znalostí, RP – v˘zkumn˘ potenciál, SiS – vûda ve spoleãnosti, CDoRP – koherent-
ní rozvoj v˘zkumn˘ch politik,  INCO – spolupráce se tfietími zemûmi); EA – Fúze a EA - ·tûpení jsou priori-
ty programu EURATOM. 
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Graf 1 - Poãty úãastí státÛ EU-27 v návrzích projektÛ (orámované sloupce), v úspû‰n˘ch projektech (plné
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t˘my úãastnily pfiípravy jen malého poãtu projektÛ (v prioritû „v˘zkum
ve prospûch mal˘ch a stfiedních podnikÛ“ se jen jeden ãesk˘ úãastník
podílel na pfiípravû projektu a ten byl úspû‰n˘, tj. úspû‰nost 100 %).
V pfiípadû v˘zkumn˘ch infrastruktur (RI) v‰ak vysoká úspû‰nost (61 %)
svûdãí o dobré úrovni ãesk˘ch pracovi‰È. Vysoké úspû‰nosti v prioritû
NMP a ve specifickém programu „Lidé“ (akce Marie Curie, M-C act.)
jsou jistû povzbudivé, nicménû jsou pfiíkladem toho, Ïe ãeské t˘my se
podílely na pfiípravû malého poãtu kvalitních návrhÛ projektÛ. Nepo-
chybnû velmi v˘znamná je vysoká úspû‰nost v prioritû „kosmick˘
v˘zkum“ (Space), v níÏ ov‰em nebylo moÏné oãekávat vysoké poãty
projektÛ. Pokud jde o tematické priority s velk˘m rozpoãtem, je velmi
pozitivní vysoká úãast na pfiípravû projektÛ ICT (úspû‰nost 19,5 %).
V FAFB (potraviny, zemûdûlství, rybáfiství a biotechnologie) byla úspû‰-
nost 26 %, a tedy v˘raznû pfiekroãila prÛmûrnou úspû‰nost. Naopak
niÏ‰í úspû‰nost byla v prioritách Health (Zdraví) a Envi (Îivotní prostfie-
dí vãetnû klimatick˘ch zmûn). V socioekonomick˘ch a humanitních
vûdách (SSH) byla úspû‰nost ãesk˘ch t˘mÛ velmi nízká (7 %), coÏ platí

také o bezpeãnostním v˘zkumu (Security, 9 %), i kdyÏ v obou tûchto
prioritách se ãeské t˘my podílely na pfiípravû pomûrnû vysok˘ch poãtÛ
projektÛ. V obou pfiípadech vyÏaduje nízká úspû‰nost hlub‰í rozbor
hodnocení návrhÛ projektÛ. 
Bylo by pfiedãasné na základû tûchto údajÛ vyvozovat závûry o úãasti âR
v prvních v˘zvách 7. RP. Nicménû pfiece jen se lze domnívat, Ïe kdyÏ âR
náleÏí aÏ 23. místo podle poãtu úãastníkÛ v úspû‰n˘ch projektech (pfiipa-
dajících na 1 mil. obyvatel), pak je to zpÛsobeno mnohem více niÏ‰í
úãastí ãesk˘ch t˘mÛ na pfiípravû návrhÛ projektÛ neÏ úrovní úspû‰nosti
ãesk˘ch úãastníkÛ. Zatím se tedy nezdá, Ïe by leto‰ní novelizace záko-
na 130/2002 Sb., která otevfiela moÏnost kofinancování ãesk˘ch úãastní-
kÛ ze státního rozpoãtu, byla vnímána zdej‰ími pracovi‰ti VaV jako sig-
nál ke zintenzivnûní jejich úsilí na pfiípravû evropsk˘ch projektÛ. 

VLADIMÍR ALBRECHT,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ

ECHO jiÏ v ãíslech 1/2007 a 2/2007 upozorÀovalo, Ïe prostfiednictvím
e-mailové adresy finance@tc.cz, je moÏné obracet se na specializova-
né pracovníky TC s dotazy o financování projektÛ 6. a 7. RP. V tomto
pfiíspûvku nûkteré ãasté otázky a odpovûdi pfievádíme do obecné podo-
by. Dal‰í zpracované dotazy lze nalézt na: http://www.fp7.cz/cz/
vice-o-financovani-7rp/.

OTÁZKA 1: 
Co lze zahrnout do osobních nákladÛ v projektech 7. RP? Jsou odmû-
ny a osobní ohodnocení poskytnuté zamûstnancÛm aktivním v projek-
tech 7. RP uznateln˘mi náklady projektu?  

Jak jiÏ bylo zmínûno (viz ECHO 2/2007), do celkov˘ch osobních nákla-
dÛ vykazovan˘ch Evropské komisi v rámci projektÛ 7. RP patfií náklady
zamûstnavatele na zamûstnance – tj. hrubá mzda a sociální a zdravot-
ní poji‰tûní placené zamûstnavatelem (tzv. odvody z mezd). Do nákla-
dÛ lze zahrnout i dal‰í náklady, pokud vypl˘vají ze zákona. 

Do osobních nákladÛ je moÏné zahrnout i bûÏné odmûny (ãi osobní
ohodnocení), které odpovídají obvyklé praxi v organizaci. Pro odmûÀo-
vání neexistuje jednotn˘ recept, v 7. RP není pro vyplácení odmûn
urãeno Ïádné konkrétní „evropské“ pravidlo. V‰e se má fiídit bûÏnou
praxí organizace – tedy postupovat podle pravidel, která jsou v organi-
zaci pro vyplácení odmûn stanovena. Pokud organizace nemá zpraco-
ván vnitfiní pfiedpis – pravidla a nástroje odmûÀování zamûstnancÛ - lze
jen doporuãit, aby ho zformulovala a vyhlásila. ZáleÏí na organizaci,
jak nastaví kritéria. Vnitfiní pfiedpis by se v‰ak nemûl t˘kat pouze pro-
jektÛ 7. RP, mûl by mít dlouhodob˘ charakter a b˘t praktikován u v‰ech
zamûstnancÛ splÀujících stanovená kritéria. Je tfieba si uvûdomit, Ïe
v prÛbûhu auditu bude auditor porovnávat prÛmûrnou hodinovou
sazbu vybran˘ch zamûstnancÛ pracujících na projektu s jejich hodino-
vou sazbou úãtovanou na projekt a pfiípadné odchylky bude hlásit
Komisi, která se tûmito nálezy bude zab˘vat. Organizace mají samo-
zfiejmû právo zaslat své vyjádfiení k danému nálezu, které by Komise
mûla vzít v úvahu. Závûrem je moÏné fiíci, Ïe je tfieba, aby byli pracov-
níci finanãnû motivováni k práci na projektech 7. RP, záleÏí v‰ak na
tom, jaké podmínky instituce vytvofií. 

Dále jsou uvedeny pasáÏe z Modelové grantové dohody (MGA), kde
jsou fie‰eny otázky vztahující se k osobním nákladÛm v 7. RP:

1. MGA, Annex II, str. 16:
Podle zde uvedeného odstavce, zamûstnanec, kter˘ prokazatelnû pra-
cuje na projektu 7. RP a jehoÏ osobní náklady jsou vykazovány Komi-
si, musí b˘t (finanãnû) ohodnocen dle bûÏn˘ch zvyklostí úãastníka, tj.
mzdu nelze úãelovû navy‰ovat pouze pro projekty 7. RP.
„With regard to personnel costs, only the costs of the actual hours wor-
ked by the persons directly carrying out work under the project may be
charged. Such persons must:
– be directly hired by the beneficiary in accordance with its national
legislation,
– work under the sole technical supervision and responsibility of the
latter, and
– be remunerated in accordance with the normal practices of the bene-
ficiary.“

2. MGA, Form D, str. 6:
V pfiípadû osobních nákladÛ se pí‰e, Ïe auditor by mûl vypoãítat hodi-
novou sazbu vybraného zamûstnance pracujícího na projektu a násled-
nû ji porovnat s hodinovou sazbou úãtovanou na projekt a odchylky
nahlásit Komisi.
„For each employee selected, the Auditor recomputed the hourly rate by
dividing the actual personnel costs by the actual productive hours, which
was then compared to the hourly rate charged by the Beneficiary.“

3. MGA, Form E, str. 8:
Opût je zdÛrazÀováno, Ïe zamûstnanec musí b˘t ohodnocen dle bûÏ-
n˘ch zvyklostí úãastníka, tzn. mzdu nelze úãelovû navy‰ovat pouze
pro projekty 7. RP.
„Personnel costs of the employees only include standard salaries,
employer's costs, etc. and no special conditions exist for employees on
EC projects, unless they are explicitly foreseen in the Grant Agreement. 
The costs consisted of standard salaries and statutory employers' costs,
and did not include bonuses and confirmation was obtained from the
Beneficiary that no special conditions exist for employees on EC pro-
jects.“

OTÁZKA 2:
Pro pfiepoãet osobních nákladÛ u zamûstnancÛ pracujících na projek-
tech 6. a 7. RP chce na‰e organizace pouÏívat smûnn˘ kurz platn˘
první den v mûsíci, kter˘ následuje po pfiíslu‰ném vykazovaném obdo-

Otázky a odpovědi k financování projektů 7. RP



6

FINANCOVÁNÍ

bí. Jak˘ kurz se tedy pouÏije v pfiípadû, Ïe mzda je vyplácena aÏ 
k 10. dni následujícího mûsíce?

Rozhodující je, kdy jsou náklady zaneseny v úãetnictví – napfi. mzdy za
ãerven jsou zaneseny v úãetnictví za ãerven. Není dÛleÏité, kdy byly
vyplaceny. Pokud budete mít vykazované období napfi. 1. 7. 2007 – 
30. 6. 2008 a rozhodli jste se pouÏívat pro pfiepoãet smûnn˘ kurz ECB
platn˘ první den v mûsíci následujícím po ukonãení vykazovaného
období, seãtete osobní náklady za jednotlivé mûsíce vykazovaného
období (ãervenec 2007 aÏ ãerven 2008) a tyto celkové náklady pfiepo-
ãtete pro úãely formuláfie C na € kurzem ECB k 1. 7. 2008. Nebudete
tedy pouÏívat 12 rÛzn˘ch kurzÛ, pro kaÏd˘ mûsíc jin˘.

OTÁZKA 3:
Sly‰ela jsem, Ïe v projektech 7. RP je nutné pouÏívat pro pfiepoãet
ãeské koruny na € kurz ECB. Platí totéÏ i pro pfiepoãet eur na ãeské
koruny?

Smûnn˘ kurz ECB (platn˘ první den mûsíce následujícího po vykazova-
ném období, popfiípadû smûnn˘ kurz platn˘ v den vzniku skuteãn˘ch
nákladÛ) je v projektech RP pouÏíván pro pfiepoãet ãeské koruny na €
pro úãely vykazování uznateln˘ch nákladÛ projektu ve formuláfii C.

Pro pfievod € na ãeské koruny se pouÏívá kurz bûÏnû pouÏívan˘ va‰í
institucí (napfi. kurz vyhla‰ovan˘ âNB). U nakupovaného materiálu
nebo u zahraniãních cest pfiepoãítáte náklady vzniklé v € nejprve z €

na koruny kurzem, kter˘ odpovídá obvykl˘m úãetním zásadám va‰í
organizace pro pfiepoãet € na koruny, a zanesete pfiíslu‰nou ãástku
v korunách do úãetnictví. Teprve v okamÏiku, kdy bude konãit vykazo-
vané období a budete vyplÀovat formuláfi C, provedete pfiepoãet na €
za celé vykazované období v˘‰e uveden˘m zpÛsobem. 

OTÁZKA 4:
Jak˘m zpÛsobem má b˘t zaznamenávána odpracovaná doba na projek-
tu 7. RP? Je nutné vést tzv. timesheets? Co se v‰e do nich má uvádût?

Zamûstnanec mÛÏe pracovat v rámci své celkové pracovní doby na
více projektech s rÛznou kapacitou. Evropská komise proplácí pouze
skuteãnû odpracované a vykázané hodiny. Zamûstnanec by mûl tedy
pravidelnû zaznamenávat poãet hodin stráven˘ch na jednotliv˘ch pro-
jektech (a ãinnostech v rámci jednoho projektu). Komise doporuãuje
pouÏívat pro tento úãel ãasové v˘kazy, tzv. timesheets. Komise nepoÏa-
duje jejich povinné vedení, vyÏaduje pouze jak˘koliv prokazateln˘
záznam odpracované doby na projektu, kter˘ by mûl obsahovat: jméno
zamûstnance a jeho zamûstnavatele, jméno a ãíslo projektu, období, za

které je v˘kaz veden, poãet hodin odpracovan˘ch na projektu a jméno
a podpis pracovníka oprávnûného podepisovat.

Na dotaz, zda je nutné vést evidenci celkové odpracované doby nebo
pouze doby strávené na konkrétním projektu 7. RP, Komise neodpoví-
dá jednoznaãnû. Jak Komise, tak i auditofii doporuãují vést záznam cel-
kové odpracované doby; pokud v‰ak bude zaznamenávána pouze
doba práce na konkrétním projektu, nepovede to urãitû k neuznatelnos-
ti relevantních osobních nákladÛ. I zamûstnanec, kter˘ pracuje na pln˘
úvazek na projektu, musí zaznamenávat svoji odpracovanou dobu. Je
totiÏ nutné vykázat nejen poãet odpracovan˘ch hodin, ale také oddûlit
poãet hodin stráven˘ prací na rÛzn˘ch ãinnostech v projektu – tedy na
ãinnosti v˘zkumu (které jsou hrazeny z 50/75 %), ãinnosti demonstraã-
ní (50 %), popfiípadû ãinnosti administrativní a dal‰í (100 %).

OTÁZKA 5:
V prÛbûhu realizace projektu RP jsme zjistili, Ïe jsme v prvním obdo-
bí chybnû vyplnili formuláfi C (zanesli jsme ãástky s DPH, která, jak
jsme nyní zjistili, je neuznateln˘m nákladem projektu 7. RP). Je moÏné
tuto chybu nûjak opravit?

Ano. V prÛbûhu trvání projektu existuje moÏnost oprav, které nejsou
nijak penalizovány. Pokud byl formuláfi C vyplnûn ‰patnû, opraví se
v dal‰ím vykazovaném období pomocí kolonky „Adjustment“ -
o chybu se upraví i poÏadovaná ãástka.

OTÁZKA 6:
Jsme instituce, která vykazuje v projektech 7. RP skuteãné nepfiímé
náklady (real indirect cost/simplified method). Jak se máme zachovat
pfii kalkulaci nepfiím˘ch nákladÛ v projektech koordinaãních a pod-
pÛrn˘ch akcí (CSA)? Co v‰e bude kontrolováno auditorem?

U koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí mohou nepfiímé náklady dosaho-
vat maximálnû 7 % z celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ, coÏ
platí pro v‰echny subjekty. Je tfieba si ale uvûdomit, Ïe se v tomto pfií-
padû nejedná o pevnou sazbu (flat rate), ale o limit pro nepfiímé nákla-
dy. Úãastníci vykazující skuteãné nepfiímé náklady budou v tomto pfií-
padû vykazovat Komisi celkové pfiímé i nepfiímé uznatelné náklady
projektu, které mohou b˘t v plné v˘‰i auditovány, Komise v‰ak bude
hradit nepfiímé náklady pouze do v˘‰e 7 % z celkov˘ch pfiím˘ch uzna-
teln˘ch nákladÛ projektu.

LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

LEPICOVA@TC.CZ

Technologické centrum AV âR vydalo v rámci pro-
jektÛ NICER a CZELO dal‰í broÏuru v edici
VADEMECUM 7. RP s názvem „Pravidla financová-
ní projektÛ 7. RP (pro specifické programy Spoluprá-
ce a Kapacity)“. Cílem pfiedkládané broÏury je sezná-
mit s finanãními pravidly 7. RP v‰echny, ktefií se podí-
lejí nebo mají v úmyslu se podílet na pfiípravû, realiza-
ci a fiízení projektÛ 7. RP. BroÏura se v první teoretické
ãásti vûnuje vysvûtlení základních skuteãností potfieb-
n˘ch k pochopení finanãních mechanismÛ 7. RP. Dal‰í
tfii ãásti jsou praktického rázu a popisují pfiípravu projek-
tu, realizaci, následné kontroly a pfiípadn˘ch sankcí, to v‰e s ohledem
na finanãní aspekty. Teoretick˘ v˘klad je doplnûn názorn˘mi pfiíklady.

BroÏura je k dispozici i v elektronické formû,
stáhnout si ji  mÛÏete  na www.tc.cz v sekci pub-
likace.

Technologické centrum vydalo v rámci projektu
NICER II dal‰í broÏuru v edici VADEMECUM 7. RP.
BroÏura „V˘zkum pro malé a stfiední podniky a dal‰í
pfiíleÏitosti pro MSP“, která  poskytuje základní  ori-
entaci v problematice projektÛ „V˘zkum ve prospûch
MSP“  7. RP a struãné informace o dal‰ích moÏnos-

tech financování pro MSP. BroÏura je k dispozici i v elektronické
formû, stáhnout si ji  mÛÏete  na www.tc.cz v sekci publikace.

Nové publikace TC AV 
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CIP byl vyhlá‰en v Úfiedním vûstníku  9. listopadu 2006 pod ãíslem
L 310/15. Úãastní se ho v‰echny ãlenské státy EU a kromû nich téÏ dal‰í
státy na základû smlouvy o úãasti. Celkov˘ rozpoãet  na léta 2007 – 2013
ãiní 4,2 mld. €. EK informuje o programu CIP na webové stránce
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm. O tom, Ïe se EK doposud nepoda-
fiilo úplnû tyto programy (napfi. MAP, LIFE, ETAP, MODINIS, ALTENER,
SAVE) sjednotit svûdãí i fakt, Ïe se CIP skládá ze tfií programÛ ãi pilífiÛ,
jejichÏ prezentace, zpÛsob vyhla‰ování v˘zev i vzhled dokumentÛ jsou
jen postupnû sjednocovány. DÛvodem je i nutnost vzájemné koordinace
ãtyfi generálních fieditelství (Podnikání a prÛmysl, Îivotní prostfiedí, Dopra-
va, Informaãní spoleãnost), do jejichÏ pÛsobnosti CIP spadá. 

Pilíře a administrace CIP
Tfii pilífie CIP jsou:
- Program pro podnikání a inovace (EIP)
- Program na podporu politiky informaãních a komunikaãních techno-

logií  (PSP ICT)
- Program Inteligentní energie pro Evropu (IIE)

KaÏd˘ z tûchto podprogramÛ má vlastní fiídící radu, která schvaluje pra-
covní program na dal‰í rok. Rada pro podprogram Podnikání a inova-
ce vykonává zároveÀ funkci dozorãí rady nad ostatními dvûma podpro-
gramy. Na fiízení CIP se podílí i implementaãní agentura s názvem
„Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)“, která
má na starosti vyhla‰ování v˘zev a administraci projektÛ. Agentura
vznikla roz‰ífiením pravomocí jiÏ existující agentury programu Inteli-
gentní energie pro Evropu.

ZpÛsob vyhla‰ování v˘zev se u jednotliv˘ch programÛ CIP také li‰í.
U EIP jsou v˘zvy vyhla‰ovány jednotlivû v prÛbûhu celého roku a jsou
otevfiené asi 3 mûsíce, u PSP ICT a IIE je vyhla‰ována pouze jedna
v˘zva roãnû ke v‰em oblastem najednou. Samotn˘ postup pfii podává-
ní projektÛ do CIP je velmi podobn˘ postupu u 7. RP. Îadatelé pfiedklá-
dají své projekty v angliãtinû pfiímo EK a to v papírové podobû ve 
2 exempláfiích. Projekty jsou poté vyhodnocovány za pomoci externích
hodnotitelÛ, ktefií vyberou poÏadovan˘ poãet zpÛsobil˘ch projektÛ.
Tento poãet je u rÛzn˘ch v˘zev odli‰n˘,  coÏ je upfiesnûno v kaÏdé
v˘zvû. Obvykle b˘vá vybrán jen jeden ãi nûkolik málo projektÛ,
v nûkter˘ch pfiípadech poÏaduje EK zabezpeãení úplného pokrytí
území Unie, proto se vybírá vût‰í mnoÏství projektÛ.

Co CIP podporuje?
Cíle CIP jsou stanoveny celkem ãtyfii: 
- posílit konkurenceschopnost podnikÛ,  zejména mal˘ch a stfiedních

podnikÛ,
- podporovat inovace ve v‰ech formách vãetnû ekologick˘ch inovací,
- urychlit v˘voj udrÏitelné konkurenceschopné inovativní informaãní

spoleãnosti pfiístupné v‰em,
- podporovat energetickou úãinnost a nové a obnovitelné zdroje ener-

gie ve v‰ech odvûtvích vãetnû dopravy.

Program pro podnikání a inovace (2,631 mil. €, tj. asi 60 % rozpoãtu
CIP, z toho pfiibliÏnû pûtina je urãena na podporu ekoinovací) je zamû-
fien na podporu podnikÛ, zejména MSP, a inovací, vãetnû ekoinovací.
NejdÛleÏitûj‰ím cílem z hlediska vyãlenûn˘ch prostfiedkÛ je podpora

inovativních MSP vãetnû zaãínajících nov˘ch subjektÛ prostfiednictvím
rizikového kapitálu, záruk a pÛjãek. Tento druh financování je v Evropû
obecnû velmi nedostaãující,  i proto je povaÏován za hlavní pfiínos pro-
gramu CIP. V˘zva k podávání návrhÛ pro zájemce o poskytování tûchto
zpÛsobÛ financování by mûla b˘t vyhlá‰ena poãátkem roku 2008. 
V tomto pfiípadû budou Ïadateli finanãní instituce ãi subjekty, které
mají zájem tento typ financování poskytovat. V této souvislosti oslovi-
lo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu komerãní banky v âR s informací
o plánovaném vyhlá‰ení této v˘zvy a s Ïádostí o zváÏení jejich úãasti.
Pokud dané finanãní instituce uspûjí, mohou MSP Ïádat o podporu
pfiímo u tûchto finanãních zprostfiedkovatelÛ. Finanãní prostfiedky na
v˘zvu a zfiejmû i administrativní zabezpeãení bude v tomto pfiípadû
v˘jimeãnû pro EK zaji‰Èovat Evropsk˘ investiãní fond. EK plánuje uspo-
fiádat  po vyhlá‰ení v˘zvy Bruselu  informaãní den pro potenciální
Ïadatele. 

Dal‰í, neménû dÛleÏitou oblastí, je poskytování podpÛrn˘ch sluÏeb
podnikÛm. Jedná se pfiedev‰ím o poskytování informací o moÏnostech
financování rozvoje podnikÛ, sluÏby transferu technologií, podpora
úãasti MSP v 7. RP, podpora inovaãních schopností MSP a napomáhá-
ní rozvoji pfieshraniãních aktivit MSP. V âR budou tyto sluÏby poskyto-
vány od ledna 2008 projektem BISONet fiízen˘m konsorciem partnerÛ
pod vedením Technologického centra Akademie vûd, koordinátorem
projektu. âleny konsorcia jsou mimo jiné stávající Euro Info Centra
a ãlenové národní sítû Czech Innovation Relay Centre. Asociovan˘mi
partnery jsou CzechInvest, Hospodáfiská komora âR a Asociace regio-
nálních rozvojov˘ch agentur. Projekt bude souãástí evropské sítû, jejíÏ
název bude oficiálnû vyhlá‰en na zahajovací konferenci, kterou orga-
nizuje Evropská komise dne 6. února 2008. 

Ostatní aktivity Programu pro podnikání a inovace se dají shrnout pod
termín „podpÛrné“. Patfií sem nejen vypracovávání nejrÛznûj‰ích studií
a anal˘z, které napomáhají EK dále tvofiit nové nástroje pro podporu
podnikání, ale i jiÏ dobfie známé a fungující aktivity, jako Pro Inno,
Europe Innova, pofiádání Konference k Chartû MSP ãi jin˘ch networkin-
gov˘ch akcí. Podporovány jsou i projekty trÏní replikace (zejména
v oblasti ekoinovací) a sniÏování administrativní zátûÏe.

Program podpory politiky ICT (801,6 mil. €, tj. 20 % celkového  roz-
poãtu  CIP) je zamûfien na podporu inovací a konkurenceschopnosti
prostfiednictvím ãastûj‰ího a lep‰ího pouÏívání informaãních a komuni-
kaãních technologií obãany, státní správou i podniky. Hlavní prioritní
oblasti vypl˘vají z iniciativy i2010. Konkrétní aktivity smûfiují k:
- vytvofiení jednotného evropského informaãního prostoru a vnitfiního

trhu informaãních produktÛ a sluÏeb,
- stimulaci inovací prostfiednictvím roz‰ifiování a investování do ICT,
- otevfiené informaãní spoleãnosti s vût‰í úãinností a efektivními sluÏba-

mi v oblasti vefiejného zájmu a ke  zvy‰ování kvality Ïivota. 

V roce 2007 se program PSP ICT zamûfioval zejména na aktivity
v oblasti eHealth, stárnutí a zaãlenûní do spoleãnosti pomocí ICT 
a e-Government. 

Program Inteligentní energie pro Evropu (780 mil. €, tj. 20 % rozpo-
ãtu  CIP) sleduje tfii priority, kter˘mi jsou:

Komunitární program Konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013
KOMUNITÁRNÍ PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE (CIP) JE MLAD·ÍM A MEN·ÍM „BRAT¤ÍâKEM“ 7. RÁMCOVÉHO PRO-
GRAMU. NÁVRH NA CIP VZNIKL TEPRVE V ROCE 2005 SLOUâENÍM NùKOLIKA PROGRAMÒ, KTERÉ FUNGOVALY V P¤EDCHOZÍM OBDO-
BÍ SAMOSTATNù. EVROPSKÁ KOMISE SI OD TOHO SLIBUJE ZJEDNODU·ENÍ ¤ÍZENÍ A SAMOZ¤EJMù I ÚSPORU PROST¤EDKÒ. CIP BYL P¤I-
PRAVOVÁN JAKO KOMPLEMENTÁRNÍ PODPÒRN¯ PROGRAM PRO 7. RP A STRUKTURÁLNÍ FONDY.



- zvy‰ování energetické úãinnosti a racionální uÏití zdrojÛ energie,
- zvy‰ování investic ãlensk˘ch státÛ do nov˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ

energie a energetické diverzifikace,
- zlep‰ování energetické úãinnosti a pouÏití nov˘ch a obnoviteln˘ch

zdrojÛ v dopravû. 

Konkrétní aktivity se t˘kají napfi. pfiekonávání pfiekáÏek mezi úspû‰nou
demonstrací nové technologie a jejím uvedením na trh, sniÏování

finanãního rizika pfii zavádûní nové technologie, vzdûlávacích aktivit
smûfiujících ke zmûnû chování spotfiebitelÛ a v˘mûny zku‰eností. V roce
2007 se program zamûfioval  na biopaliva, energeticky úsporné budovy
a obnovitelné zdroje pro v˘robu elektrické energie i k vytápûní.

LUCIE  CHROUSTOVÁ,

MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU,

CHROUSTOVA@MPO.CZ

ECHO:
Pane Pokorny, jako ‰védsk˘ obãan osobnû znáte dobfie prostfiedí
a moÏnosti ve v˘zkumu v seversk˘ch zemích. MÛÏete mi fiíci, proã
jsou tak úspû‰né?

Pokorny:
JiÏ v devadesát˘ch letech, jako první v Evropû po USA, zaãalo ·véd-
sko chápat ultimativní v˘znam propojení univerzit a soukromého sek-
toru a byl nastartován pfierodn˘ proces. Posléze zaznûla dnes jiÏ okfiíd-
lená slova nûkdej‰ího rektora, pana profesora Hans Wigzell z Karolin-
ska Institutet (KI): „Je neetické nekomercializovat v˘sledky svého
v˘zkumu, protoÏe vûdeck˘ pracovník je daÀovému poplatníkovi povi-
nen zúroãit jeho kapitál.“ 
Znamenalo to zmûnu paradigmatu, kdy ‰védské univerzity zaãaly

opou‰tût uzavfienost akademického svûta,
a nyní je zcela pfiirozené chápat pozici vûdec-
kého pracovníka jako správce kapitálu daÀo-
v˘ch poplatníkÛ, a tedy povûfieného jej zúroão-
vat pfietváfiením svého intelektuálního majetku
do hmotn˘ch statkÛ.
Ostatní severské zemû se pak pfiipojily a dnes
jsou rozdíly mezi zemûmi spí‰e tematické
neboli je to spí‰e o tom, v ãem jednotlivé
severské zemû nalezly své silné stránky. Sever-
ské zemû, a zde je opût ·védsko aÏ extrémním
pfiíkladem, organizují svou vûdecko-v˘zkum-
nou práci velmi plo‰nû. To znamená, Ïe odbor-
ní pracovníci ve v˘zkumném t˘mu jsou navzá-
jem spojeni tvorbou znalostí ãili intelektuální-
ho kapitálu, neboÈ úspûch t˘mu je totoÏn˘ s
úspûchem jednotlivce. Role ‰éfa se pfiesunula
do pozice b˘t kouãem kaÏdého ãlena t˘mu,
b˘t jeho nebo jejím nad‰en˘m „fanou‰kem“ a v
neposlední fiadû mít i dÛvûru v kapacitu svého
odborného kolegy, probouzet jeho nebo její
kreativitu a otevírat skryté moÏnosti. V takové-
to organizaci práce nemá ‰éf nejmen‰í uÏitek z poslu‰nosti a vÛbec
nedbá nárokÛ subordinace. On jako ‰éf totiÏ nemÛÏe pfiedat dál, dal-
‰ímu ãlánku inovaãní spirály, nic jiného neÏ inovace, tedy nav˘‰ení
intelektuálního majetku, neboÈ jedinû to mÛÏe tento dal‰í ãlánek ino-
vaãního procesu zase dál navy‰ovat svou specifickou schopností
invence.

Na celostátní úrovni seversk˘ch zemí jsou vypracovány základní
strategie a na regionální úrovni se tyto strategie mûní v konkrétní
programy pro urãit˘ region v blízké souãinnosti v‰ech aktérÛ, vefiej-
n˘ch i soukrom˘ch institucí vãetnû fondÛ a nadací, které pfiípadnû
sluãují svou finanãní kapacitu k dosaÏení poÏadovaného regionální-
ho cíle.

ECHO:
Podívejme se na jednotlivé severské zemû. Kde jsou jejich nejsilnûj‰í
stránky?

Pokorny:
Ve ·védsku je na ãeské pomûry neuvûfiitelná dÛvûra v politické vede-
ní, které zase neuvûfiitelnû peãlivû sleduje úspûch celé zemû. Ve ·véd-

sku je velmi dÛkladnû propracovaná tvorba
národní vûdecko-v˘zkumné politiky, od vrchol-
n˘ch orgánÛ pfies krajské orgány a orgány míst-
ní samosprávy, která se pak s naprostou samo-
zfiejmostí implementuje. ·védsko je zemí s nej-
vût‰ím podílem soukromého kapitálu investo-
vaného do v˘zkumu.
V Dánsku existuje velká otevfienost vÛãi zmû-
nám v ekonomickém prostfiedí. Je zde také nej-
lep‰í implementace podmínek znalostní ekono-
mie na univerzitách – neboli tvorby intelektuál-
ního majetku v tûchto institucích. Dal‰ím spe-
cifikem je velmi nesentimentální postoj vÛãi
vzdûlávacímu sektoru a nejvy‰‰í profesionální
úroveÀ nezávisl˘ch evaluaãních institutÛ.
Norsko je charakteristické propojeností s ostat-
ními zemûmi Severu. V zemi je dostupná ‰iro-
ká a bohatá nabídka kapitálu. Zisky státu 
z ropného prÛmyslu jsou smûrovány do fondÛ,
které jsou v nemalém rozsahu urãeny k finan-
cování aplikovaného v˘zkumu, inovací
a komercializaci v˘sledkÛ v˘zkumu. Zisky sou-

krom˘ch aktérÛ v ropném prÛmyslu jsou také ve znaãné mífie investo-
vány do nezávisl˘ch nadací investujících do slibn˘ch projektÛ komer-
cializace.
Finsko se vyznaãuje totální regionalizací v˘zkumu. Celá odpovûdnost
za politiku vûdy a v˘zkumu spoãívá na regionálních orgánech. Tyto
orgány si zcela samostatnû vytváfiejí vûdecko-v˘zkumné profily sv˘ch
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Proč jsou české týmy v prioritě Zdraví tak málo úspěšné?
P¤I ANAL̄ ZE ÚSPù·NOSTI V PRVNÍ V¯ZVù V PRIORITù ZDRAVÍ VY·LO NAJEVO, ÎE âESKÉ T¯MY ROZHODNù NEPAT¤Í MEZI ÚSPù·NÉ.
NAOPAK JAKO VELMI ÚSPù·NÉ SE UKÁZALY SEVERSKÉ STÁTY, VE KTER¯CH JE I MNOHO KOORDINUJÍCÍCH INSTITUCÍ. PROTO JSME POÎÁ-
DALI PANA RICHARDA POKORNEHO, BSC., KTER¯ V SOUâASNÉ DOBù PÒSOBÍ NA REKTORÁTU âVUT, KDE MÁ NA STAROSTI ZAHRA-
NIâNÍ PROJEKTY, ABY NÁM SDùLIL SVÉ NÁZORY NA TAJEMSTVÍ ÚSPùCHU SEVERSK¯CH STÁTÒ. PODÍLÍ SE NA IMPLEMENTACI PRAVIDEL
ÚâTOVÁNÍ PROJEKTÒ PODLE EU A TAKÉ P¤IPRAVUJE KONCEPCI MANAGEMENTU DU·EVNÍHO VLASTNICTVÍ. VYSTUDOVAL UNIVERZI-
TU VE STOCKHOLMU A V LUNDU A D¤ÍVE PÒSOBIL JAKO VEDOUCÍ PRACOVNÍK VE SPOLEâNOSTI ERICSSON (RIFA) A JAKO NEZÁVISL̄
PUBLICISTA V ODBORN¯CH âASOPISECH VE ·VÉDSKU.

Richard Pokorny, BSc.



regionÛ a jsou napfiíklad samostatnû zastoupeny v Bruselu. Politická
odvaha zavést regulatorní rámec, pfiízniv˘ pro komercializaci v˘zku-
mu, je také v˘znamn˘m rysem finského národního prostfiedí.

ECHO:
KdyÏ jste nám nastínil pohled na sever, vraÈme se do ãeského prostfie-
dí. Pracujete v nûm od roku 2000 a máte tedy moÏnost porovnání. 
V ãem zásadním se li‰í?

Pokorny:
V âesku je hluboce zaÏitá nedÛvûra vÛãi politickému vedení zemû.
Neménû v˘znamná je i organizace práce. V hierarchicky strukturované
organizaci, napfiíklad na univerzitû nebo ve v˘zkumného ústavu,
nemÛÏe rozkvétat tvofiiv˘ potenciál lidí. Interdisciplinární a mezirezort-
ní projekty s dostateãnou hybnou silou jsou v takov˘ch podmínkách
témûfi nemoÏné.

ECHO:
Co vidíte jako nejvût‰í chybu v práci ãesk˘ch t˘mÛ?

Pokorny:
Vracím se k tomu, Ïe je naprosto nutné zmûnit organizaci práce ãesk˘ch
vûdecko-v˘zkumn˘ch institucí, jiÏ zmínûn˘ch univerzit a v˘zkumn˘ch
ústavÛ, ale také regionálních orgánÛ a napfi. nemocnic. V hierarchicky
uspofiádané organizaci nemÛÏe nastat Ïádná zmûna, neboÈ zmûna je 
v takovém systému vÏdy chápána jako heretick˘ útok a hrozba.
PoÏadované zmûny ve vedení jsou tedy hlavnû záleÏitostí moderního
managementu. V âR je bohuÏel zaÏit˘ úfiednick˘, vertikálnû organizo-
van˘ zpÛsob práce, zaloÏen˘ na subordinaci, tedy poslu‰nosti vÛãi
nadfiízen˘m. Tvofiivost a „neposlu‰nost“ jsou v‰ak hybnou silou inova-
cí a technologického pokroku – poslu‰ností nadfiízen˘m se peníze
vydûlat nedají. Úspû‰n˘ ‰éf v plo‰né organizaci práce inovaãního
kruhu pracuje v hluboké dÛvûfie vÛãi sobû a schopnostem sv˘ch kole-
gÛ. To jsou pro ãeské prostfiedí nezvyklé nároky; uÏ jen se postavit za
svou vûc je tûÏké, protoÏe to je vedoucími povaÏováno za zpochybnû-
ní jejich autority. Samostatná aktivita a tvofiivost podfiízen˘ch ohroÏuje
nadfiízené, a to je velmi ‰patnû!
âe‰tí lidé jsou nesmírnû ‰ikovní a nejsou v této rovinû v niãem poza-
du – ãe‰tí lidé umûjí, tady problém není. Co ale neumûjí, to je vést
druhé, pracovat prostfiednictvím svého tvÛrãího t˘mu, inspirovat jeho
ãleny k vytyãenému cíli. B˘t ‰éfy - to âe‰i velmi neumí. A to je proto,
Ïe âech chápe své ‰éfovství jako „teì mû musí v‰ichni poslouchat!“
Toto je naprosto destruktivní a vztah ãesk˘ch lidí k moci je proto kar-
dinálním problémem celého národního státu. Je to vztah vypûstovan˘
staletími Ïivota v podruãí a poslu‰nosti. âesk˘ ãlovûk si tak nemohl

vypûstovat zdravou sebedÛvûru, která je zcela nezbytná k pozitivnímu
zacházení s mocí a k organizování velk˘ch projektÛ.

ECHO:
Jaké konkrétní kroky ãi postupy byste navrhl?

Pokorny:
TC AV a napfiíklad CzechInvest by mûly Ïádat své zfiizovatele o roz‰í-
fiení sv˘ch pravomocí a k pouhému informování pfiidat je‰tû vlastní ini-
ciativu: tvorbu siln˘ch, strategickou anal˘zou podloÏen˘ch, inovaãnû
zamûfien˘ch v˘zkumn˘ch programÛ v regionech. Spoleãnû by mûly
vzbudit regiony a sjednotit je spoleãnou strategií inovaãní a komercia-
lizaãní politiky. Nelze uvaÏovat o aktivním a úspû‰ném zapojení se
âeské republiky do velk˘ch projektÛ se spícími regiony nebo regiony 
s nesourodou a fragmentární politikou, které nejsou schopny pfiekonat
vzájemnou fievnivost. Regiony spolupracující jsou naproti tomu schop-
ny pfiimût ke spolupráci subjekty v regionu (nemocnice, v˘zkumné
ústavy, SME atd.), a tak poloÏit základ pro mezirezortní v˘zkum, a tím
i pro komercializaci v˘sledkÛ. Tyto komponenty jsou ultimativním
pfiedpokladem úspû‰nosti v nové Evropû.
Toto je také jediná cesta, jak na principiální strategické úrovni otevfiít
univerzity a v˘zkumné ústavy pro SME tak, aby se tyto základní kame-
ny vûdecko-v˘zkumného potenciálu âeské republiky staly zázemím
v˘zkumu pro SME. Zde, a jen tak, vznikají nové technologie a uskuteã-
Àuje se jejich pfievod do soukromé trÏní ekonomiky.
Vhodn˘m v˘chozím bodem je strategicky se angaÏovat v regionech 
v oblasti souãinnosti fondÛ OP SF a fondÛ 7. RP a zakládat centra
vûdecké a inovaãní excelence. Na zaãátek je fiídit a pak je pfiedat, ale
jsem si vûdom, Ïe je to gigantick˘ a také pedagogick˘ úkol.

ECHO:
Myslíte, Ïe pomohou?

Pokorny:
Beze stínu pochybností! âe‰tí lidé jsou nesmírnû ‰ikovní a nejsou 
v odborné rovinû v niãem pozadu – ãe‰tí lidé jsou géniové, kdyÏ
dostanou ‰anci a správné podmínky, ale musí se za kaÏdou cenu nauãit
moderní organizaci práce, managementu a managementu lidsk˘ch
zdrojÛ! Nenauãí-li se, pfiijde jejich génius vniveã nebo bude zpenûÏen
nûk˘m jin˘m.

ECHO:
VáÏen˘ pane Pokorny, dûkuji vám za rozhovor.

Za ECHO se ptala JUDITA KINKOROVÁ
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První výzva Společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva 
Vznik a fungování Spoleãné technologické iniciativy pro inovativní léãi-
va (Innovative Medicines Initiative - IMI) je silnû podporován Evropskou
komisí jako fórum, které má v˘raznû pfiispût k urychlení bimedicínského
v˘zkumu a umoÏnit tak mnohem efektivnûji pfiedpovídat skuteãnou úãin-
nost a bezpeãnost nov˘ch terapií. V˘znamn˘ pokrok v základním v˘zku-
mu molekulárních technologií v posledních letech otevírá nové moÏnos-
ti komplexního pfiístupu, jak bojovat s nemocemi, a formulovat tak novû
postavení biomedicínského v˘zkumu ve v˘zkumu v oblasti zdraví. 

IMI bude na základû anal˘zy potfieb biomedicínského v˘zkumu defino-
vat hlavní zájmové okruhy témat a plánuje pro rok 2008 otevfiení první

v˘zvy. PfiedbûÏné znûní bude s nejvût‰í pravdûpodobností známo
v lednu 2008 a na únor je plánováno její otevfiení. Na základû strategic-
ké v˘zkumné agendy (Strategic Research Agenda – SRA) bylo vybráno 5
hlavních témat, která se v první v˘zvû Spoleãné technologické iniciati-
vy pro inovativní léãiva v roce 2008 objeví. Jsou to rakovina, disfunkce
mozku, zánûtlivé choroby, metabolické poruchy a infekãní choroby. 

(Podrobnûj‰í informace o IMI pfiineslo ECHO 3/2007 v ãlánku L. Hav-
líãkové na str. 15.)

JUDITA KINKOROVÁ
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Park znalostí Twente 
- spolupráce podnikové a akademické sféry v Nizozemsku

K jeho vzniku vedla spoleãná iniciativa Univerzity Twente, provincie
Overijssel (v˘chodní ãást Nizozemska), mûsta Enschedé a nûkolika ino-
vativních místních podnikÛ. Park znalostí (v originále Kennispark),
jehoÏ koneãn˘m cílem je urychlení v˘voje nov˘ch podnikÛ a vytvofie-
ní 10 tisíc nov˘ch pracovních míst do roku 2020, je logick˘m vyústû-
ním pfiesvûdãení, Ïe pfienos a v˘mûna znalostí vedou ke vzniku nov˘ch
podnikatelsk˘ch pfiíleÏitostí - napfiíklad uÏ jen tím, Ïe se umístí techno-
logické podniky do okolí univerzitních zafiízení a dále pak formou pod-
pory a vybavení zaãínajících podnikÛ, stimulací inovací zaveden˘ch
podnikÛ a sdílením znalostí a v˘sledkÛ v˘zkumu.

Základní plocha Parku znalostí se nachází na území univerzitního kam-
pusu a sousedního Business & Science Parku. Celkem asi 160 ha se
strukturou parku a moderní architekturou, kde je umístûno pfies 300
podnikÛ se 4 tis. pracovních míst v prÛmyslové ãásti a 3 tis. pracovních
míst v ãásti v˘uky a v˘zkumu. Park znalostí zahrnuje podniky zejména
z oblasti zdravotnické techniky a nanotechnologií.

Projekty Parku znalostí získaly v roce 2005
a 2006 financování ve v˘‰i celkem 4 mil. €

z vefiejn˘ch a soukrom˘ch zdrojÛ. Tato vysoká
ãástka svûdãí o dÛvûfie v úspû‰nost této formy
spolupráce. Nyní se v Parku znalostí dûlí
vûdecká pracovi‰tû a podniky o znalosti, pro-
stfiedky a nûkdy i zamûstnance. Díky tomu se
podniky mohou soustfiedit na pfiípravu na
zahájení v˘roby v dostateãném rozsahu a za
trÏních podmínek. Investice do drah˘ch v˘rob-
ních linek tak totiÏ mÛÏe poãkat aÏ na zaãátek
opravdového rÛstu.

Od podnikatelÛ, ktefií mají zájem se usadit Parku znalostí Twente, se
oãekávají vysoké ambice, nad‰ení a odvaha. Na druhé stranû nabízí
Kennispark potfiebné kontakty, profesionální pomoc a vedení, high-tech
vybavení pro v˘zkum a v˘robu. Podle fieditele zúãastnûného institutu
Mesa+ a zároveÀ od minulého roku i fieditele celého parku Keese Eij-
kela, ukáÏe Park znalostí, jak bude vypadat tvÛrãí prÛmysl v budouc-
nosti. Tam totiÏ jiÏ nebudou mzdové náklady hlavní poloÏkou urãující
cenu v˘robku. Tou se stanou náklady na technologick˘ v˘voj, rozvoj
znalostí a v˘roby.

Nové inovativní firmy mají na ekonomiku regionu velmi pozitivní vliv.
Pfiiná‰ejí nové technologie a znalosti, jsou ãasto velmi kreativní a rych-
le rostou. Park znalostí Twente posiluje podnikatelskou tradici Univer-
zity Twente a snaÏí se o vznik více spin off firem v této oblasti. Spoleã-
nû s partnery v regionu se zamûfiuje na vytvofiení tûch nejlep‰ích pod-
mínek pro úspû‰né, zaãínající a rostoucí podniky.

Inspirující prostředí a high-tech zařízení
Virtuální a fyzická pracovi‰tû tvofií hlavní souãást Parku znalostí. Pozi-
tivní zku‰enosti s dûlením se o zafiízení a znalosti vedou k dal‰ímu roz-
voji High Tech zafiízení Twente. Není tam Ïádn˘ soubor laboratofií roz-
trou‰en˘ch po rÛzn˘ch lokalitách, ale jedno centrální místo pro setká-
ní a spoleãné pÛsobení pracovníkÛ z prÛmyslu a v˘zkumn˘ch ústavÛ –
podnikatelÛ a vûdeck˘ch pracovníkÛ. Takové multifunkãní podnikové

centrum vznikne renovací budovy univerzitního zafiízení, kde bude 
50 tis. m2 vyãlenûno pro vûdeck˘ i firemní v˘zkum a v˘voj, technolo-
gické sluÏby, moderní laboratofie a v˘robní zafiízení. Navíc mohou stu-
denti ze v‰ech zapojen˘ch ‰kol pracovat na sv˘ch diplomov˘ch pracích
a stáÏov˘ch úkolech. Na v˘voji tohoto centra, které dostalo pracovní
název “Chemie Twente” a o které je ze strany podnikÛ, projektantÛ,
finanãních zafiízení a potenciálních nájemníkÛ jiÏ nyní enormní zájem,
se podílí opût Univerzita Twente, provincie Overijssel a mûsto Enschedé.
Taková spolupráce umoÏÀuje rychlé rozhodování i získávání nezbytn˘ch
povolení. Dokonãení centra je plánováno na konec roku 2009.

Příklady společných výzkumných projektů

Mikrokapénky
S finanãní podporou provincie Overijssel, Gelderland a Ministerstva
hospodáfisk˘ch vûcí Nizozemska byl v roce 2005 zahájen projekt Mik-
rokapénky, kter˘ potrvá aÏ do konce roku 2008. Partnefii programu
(podniky Friesland Foods, Demcon, Nanomi, Medspray, Indes, Univer-

zita Twente, Univerzita Wageningen a nemoc-
nice UMC Utrecht) pracují spoleãnû na v˘voji
technologie pro v˘robu mikrokapének jednot-
n˘ch rozmûrÛ. Tato technologie má rÛzná vyu-
Ïití, napfi. pro inhalaãní pfiístroje pro astmatiky,
kde je pfiesnost dávky a dosahu velmi dÛleÏitá.
Nebo pro v˘voj mléka, které má smetanovou
chuÈ, ale ménû tuku díky pfiidání vody do tuko-
v˘ch kapek.

Vysoce citliv˘ senzor na identifikaci virÛ
V únoru 2007 zvefiejnil specializovan˘ ãasopis
Nano Letters informaci o prototypu vysoce cit-

livého senzoru, kter˘ bûhem nûkolika minut zjistí a urãí virovou náka-
zu a zmûfií i její koncentraci. Senzor a jeho rychlost jsou dÛleÏité nejen
pro nemocnice, ale pouÏitelné napfi. na leti‰tích k zabránûní ‰ífiení viro-
vého onemocnûní typu SARS. To je v˘sledek v˘zkumu, vedeného
dr. A. Ymeti, financovaného Nadací pro technologie (STW), na kterém
se podíleli také vûdci z Biophysical Engineering groep Univerzity Twen-
te. Cel˘ v˘zkum a v˘voj byl proveden ve dvou ústavech univerzity
Twente: v MESA+, ústavu pro nanotechnologie a v BMTI (Ústav pro
biomedicínu). Pro dal‰í, komerãní etapu v˘voje tohoto produktu - sen-
zoru, byla jiÏ kontaktována nizozemská firma.

Park znalostí Twente – pfiehled hlavních protagonistÛ 

Univerzita Twente je velmi aktivní univerzita s podnikav˘m duchem,
která je i v Nizozemsku v˘jimeãn˘m jevem svého druhu. Spolupracuje
s Technickou univerzitou (TU) v Delftu a s TU v Eindhovenu a je part-
nerem Evropské sítû inovativních univerzit ECIU. V technick˘ch obo-
rech se zamûfiuje hlavnû na nanotechnologie, technologie procesÛ,
mechaniku, informaãní a komunikaãní technologie a biomedicínu.
V˘zkumná ãinnost univerzity Twente je na uznávané mezinárodní
úrovni. V roce 2006 studovalo na univerzitû celkem 7849 studentÛ,
z toho bylo zhruba 20 % ze zahraniãí. Na magisterském stupni studia
je nyní zhruba 800 studentÛ, z toho asi 60 % ze zahraniãí. Podle slov
fieditele Kennis Parku, pana Keese Eijkela, je mezi nimi i nûkolik ães-

VE V¯CHODNÍ âÁSTI NIZOZEMSKA SE OD ROKU 2005 ROZVÍJÍ PROJEKT PARK ZNALOSTÍ TWENTE, KDE HLAVNÍ ROLI HRAJÍ SYNERGIE
MEZI VùDOU A PODNIKÁNÍM.  P¤EDSTAVUJEME TUTO ZAJÍMAVOU FORMU SPOLUPRÁCE AKADEMICKÉ A PODNIKOVÉ SFÉRY.
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k˘ch studentÛ. Univerzita Twente spolupracuje s mnoha v˘znamn˘mi
podniky, napfi. Sharp, Philips, Shell a IBM, zejména prostfiednictvím
men‰ích, ale i vût‰ích kontraktÛ na provedení urãitého v˘zkumu.

MESA+ Tech Park je jedním z hlavních iniciátorÛ vzniku Parku znalos-
tí, kde se jiÏ od prvopoãátku dûlí vûdci a podnikatelé nejen o pracovi‰-
tû, ale i o laboratofie a jiné v˘robní zafiízení. Skuteãnost, Ïe nanotech-
nologické podniky potfiebují ke své práci drahé zafiízení, jako jsou
clean rooms, a dal‰í speciální pfiístroje, je známa, ale jen velmi málo
firem si mÛÏe takovou investici do vybavení dovolit. MESA+TechPark
je jeden z projektÛ, kter˘m se Univerzita Twente v Nizozemsku prosla-
vila. Pfií‰tí rok plánuje Univerzita Twente milionovou investici do nové
nanolaboratofie, jejíÏ plánované otevfiení je koncem roku 2008.

MST v˘robní podnik: zku‰ební v˘robní podnik pro zaãínající firmy.
Je‰tû pfied zaãátkem projektu MST bylo zahájeno pouÏívání spoleãné-
ho v˘robního prostoru pro mikrosystémy. Dal‰í fází je realizace MST
v˘robního podniku, coÏ si vyÏádá znaãnou finanãní investici. Díky
nabídnutému vybavení pro v˘robu jsou zaãínající podniky schopny
soustfiedit svou energii na rÛst a rozvoj podniku, proto perspektivní
podniky z tohoto regionu neodcházejí.

Skills Lab: spoleãné pracovi‰tû, kde ‰kola technické medicíny, organi-
zace Lékafiského Spektra Twente, organizace Roessingh a dal‰í men‰í
podniky spolupracují na v˘zkumu, v˘uce a v˘voji produktÛ v lékafiské
diagnostice v projektu “Virtuální pacient”. Vedle znám˘ch instrumentÛ
moderní ordinace se cviãí a experimentuje s fyzick˘mi nebo s kom-
plexními poãítaãov˘mi simulaãními modely.

Spirit - Twentsk˘ ‰piãkov˘ ústav pro inovaci v oblasti zdravotní péãe:
investice do znalostí a technologického v˘voje v oblasti zdravotní péãe
jsou v Nizozemsku stfiedem pozornosti. Organizace Roessingh, která
obdrÏela státní uznání v oblasti revalidace, a nûkolik v˘znamn˘ch
nemocnic tvofií záruku dostateãn˘ch poÏadavkÛ a moÏností pro ‰irok˘
inovaãní program. Univerzita Twente má nadprÛmûrné v˘sledky v medi-
cínsko-technickém v˘zkumu a je známá inovací ve v˘uce tohoto oboru.
I vysoká ‰kola SAXION má ve svém studijním programu obory zamûfie-
né na medicínu. Na základû tûchto skuteãností iniciovalo nûkolik ústavÛ
a podnikÛ vznik Twentského ‰piãkového ústavu pro inovaci v oblasti
péãe pod jménem SPIRIT. Pod jeho hlaviãkou spolupracují jmenované
ústavy, organizace i ‰koly na v˘voji nov˘ch technologií v oblasti zdravot-
ní péãe, kde se vûnuje zvlá‰tní pozornost vztahÛm s v˘robními podniky.
Twente si vybralo následující dvû témata: boj proti pohybov˘m potíÏím
a chronick˘m bolestem: 

B&S-park (Business & Science Park - BSP) je podniková zóna s rozlo-
hou 40 ha jak pro vûdecko-technologické podniky a obchodní sluÏby,
tak pro Univerzitu Twente. Tvofií souãást Parku znalostí Twente. 

BMTI je nejdÛleÏitûj‰í institut Univerzity Twente v oblasti biomedicín-
ského technologického v˘zkumu. Svûtovû uznávan˘ ústav, kde jsou
expertní metody a koncepty z technick˘ch vûd vyuÏívány k pochopení
a fie‰ení aktuálních úkolÛ v biomedicínû. V ústavu pracuje 200 vûdec-
k˘ch pracovníkÛ ze 4 rÛzn˘ch fakult.

BTC-Twente: podnikové centrum se sídlem na Business & Science Park
Enschedé, kde má funkci “business inkubátoru” zamûfieného na vûdec-
ko-technické podniky a organizace se specializací “high tech”.

CTIT (Centre for Telematics and Information Technology) je multidis-
ciplinární v˘zkumn˘ ústav zamûfien˘ na v˘voj ICT systémÛ a jejich
vyuÏití.

IMPACT (Institute of Mechanics, Processes and Control-Twente) je mul-
tidisciplinární v˘zkumn˘ ústav, kde se 22 v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
vûnuje spoleãnû dvûma tématÛm: udrÏitelná energetika a inteligentní
systémy a materiály. Základní kompetence IMPACT jsou v oblasti
mechaniky pevn˘ch a mûkk˘ch materiálÛ, vícefázov˘ch proudÛ, tech-
nologií procesÛ, mikrosystémÛ a mechatroniky. 

MESA+: Institut pro nanotechnologie je jeden z nejvût‰ích vûdeck˘ch
ústavÛ na svûtû v oblasti nanotechnologií, kter˘ se snaÏí o efektivní
mezinárodní spolupráci za úãelem vytvofiení “centra excellence”
v oblasti vûdy i v˘uky. 

NIKOS: firma Nikos je aktivní ve ãtyfiech oblastech: v˘zkum, v˘uka,
poradenství a trénink, podnikání a podpora. Jeho náplní je poraden-
ství v oblasti strategie, fiízení inovací a inovativních podnikatelsk˘ch
procesÛ. 

OOST NV: rozvojová agentura pro v˘chodní Nizozemsko má za úkol
podporovat prostfiednictvím rÛzn˘ch aktivit a projektÛ ekonomiku re-
gionu, a tím i tvorbu pracovních pfiíleÏitostí. Zfiizovateli agentury jsou
Ministerstvo hospodáfisk˘ch vûcí Nizozemska a provincie Gelderland
a Overijssel.

PPM Oost: spoleãnost PPM Oost investuje do perspektivních a inova-
tivních podnikÛ, zejména v sektorech zdravotnictví, high-tech
a potravin. 

Nadace Mechatronica Valley Twente je iniciativou firem Demcon,
IMS, Philips ETG, Thales, Uurenco a Oost, jejímÏ cílem je stimulace
rozvoje mechatroniky. Nadace napfi. financuje profesorské místo
v uãebním oboru Mechatronické návrhy na Univerzitû Twente. Zab˘-
vá se také podporou vzájemné spolupráce mechatronick˘ch firem
v Twente.

Student Union: základní organizace v oblasti studentsk˘ch aktivit 
na Univerzitû Twente. Podporuje také studenty pfii zakládání stu-
dentsk˘ch podnikÛ, kter˘ch na Univerzitû Twente existuje více 
neÏ 100. 

TKT (Technologie Kring Twente): TKT je síÈ témûfi 180 high-tech pod-
nikÛ, jejímÏ cílem je podpora jejich vzájemné spolupráce a sdílení
informací. Vznikla z iniciativy Univerzity Twente. 

Vysoká ‰kola Saxion poskytuje speciální ‰estimûsíãní trénink podnika-
telsk˘ch dovedností a chování, od finanãních záleÏitostí aÏ po strategii
a vedení lidí. Tato v˘uka je zastfie‰ena Parkem znalostí a je urãena
nejen pro studenty, ale i pro mladé a zaãínající podnikatele.

Co čeká Park znalostí Twente v budoucnu?

V roce 2006 bylo v Parku znalostí zahájeno dal‰ích 7 nov˘ch projektÛ
v celkové hodnotû 5,5 mil. €. Aktivity v oblasti inovací, nanotechnologií
a biomedicíny, které se zde odehrávají, mají zatím z velké ãásti re-
gionální dosah, ale Twente funguje v uveden˘ch oblastech i jako „fron-
trunner“ pro celé Nizozemsko. Zámûrem je, aby je Nizozemsko vyuÏí-
valo v co nej‰ir‰ím mûfiítku a co nejdfiíve a prosadilo se také na svûtovém
trhu. JiÏ dfiíve nûkolik twentsk˘ch projektÛ uspûlo v soutûÏi o financová-
ní z evropsk˘ch fondÛ.

Poãet zahraniãních partnerÛ podnikÛ z celého Parku znalostí je odha-
dován asi na jeden tisíc. Nûkteré podniky (napfi. firma Tegema) mají své
dcefiiné spoleãnosti i v âeské republice.
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Galileo je název programu EU, kter˘ má Evropû dopomoci k vytvofiení
vlastního civilního druÏicového navigaãního systému. Koncepce Gali-
lea je zaloÏena na stejném principu jako americk˘ systém GPS a rusk˘
systém GLONASS, s nimiÏ by se mûl Galileo vzájemnû doplÀovat. Pro-
gram navigaãního systému Galileo byl jako spoleãná iniciativa Evrop-
ské komise a Evropské kosmické agentury vyhlá‰en v ãervenci 1999.
Jeho v˘voj byl rozdûlen do ãtyfi fází se stanoven˘m ãasov˘m harmono-
gramem. Fáze se t˘kaly definice programu, v˘voje a ovûfiování funkce
systému, jeho rozmístûní a následného provozu, kter˘ mûl pÛvodnû
zaãít v roce 2008. NavrÏen˘ harmonogram byl kvÛli problémÛm s
financováním programu, poãáteãní nedÛvûfie ãlensk˘ch státÛ a odmíta-
vému postoji USA naru‰en, pfiiãemÏ hrozilo i úplné zastavení projektu.
Galileo se tak momentálnû nachází ve fázi v˘voje a ovûfiování.

Vznik a účel společného podniku Galileo

Projekt Galileo byl z hlediska financování na zaãátku ustaven jako pro-
jekt partnerství vefiejného a soukromého sektoru (Public Private Partners-
hip). V souladu s ãlánkem 171 Smlouvy (kter˘ umoÏÀuje zakládat spo-
leãné podniky Spoleãenství nezbytné pro efektivní provádûní vûdeck˘ch
a technologick˘ch programÛ ES) a na základû nafiízení Rady ã. 876/2002
z kvûtna 2002 byl pro období 2002 aÏ 2005 zfiízen spoleãn˘ podnik
Galileo (Galileo Joint Undertaking - GJU), urãen˘ k provedení fáze v˘vo-
je a k pfiípravû následující fáze programu Galileo. Spoleãn˘ podnik mûl
splnit dva hlavní úkoly – fiídit a koordinovat nutnou v˘zkumnou a v˘vo-
jovou ãinnost a fiídit proces v˘bûru budoucího soukromého drÏitele kon-
cese systému. Tento vlastník koncese mûl následnû fiídit zavádûcí a pro-
vozní fáze a pfiinést do projektu soukrom˘ kapitál.

Neúspěch a ukončení činnosti GJU

Do v˘bûrového fiízení na komerãního provozovatele se pÛvodnû pfii-
hlásila ãtyfii konsorcia, z nichÏ bylo jedno vylouãeno a jedno samo
odstoupilo. Zb˘vající dvû – Eurely a iNavSat – pfiedloÏila návrhy, na
základû jejich ohodnocení bylo doporuãeno, aby se tato konsorcia
spojila a vytvofiila spoleãnou nabídku. S tzv. Slouãen˘m konsorciem
zahájil GJU v roce 2005 jednání o licenãní smlouvû. Na principech
koncesionáfiské smlouvy se ale strany nedokázaly dohodnout, proto
byla podepsána na konci roku 2006 jen její ãásteãná verze. Osm
firem tvofiících konsorcium se navíc dostalo do sporÛ a nebylo
schopno ustavit budoucí koncesionáfiskou spoleãnost. EU proto urãi-
la termíny, do kdy mûl vzniknout právní subjekt a dojít k podepsání
hlavních principÛ smlouvy. To se v‰ak nezdafiilo.

Dokonãení v˘vojové fáze a uzavfiení koncesionáfiské smlouvy se ve sta-
novené dobû nepodafiilo, bylo tedy rozhodnuto (nafiízením Rady

1943/2006 z 12. prosince 2006) o ukonãení ãinnosti spoleãného pod-
niku Galileo ke 31. 12. 2006. Ve‰keré aktivity spoleãného podniku pfie-
‰ly na Evropsk˘ úfiad pro dohled nad globálním druÏicov˘m navigaã-
ním systémem.

Podpora a budoucnost programu Galileo bez GJU

Pfies ve‰keré problémy a zpoÏdûní, která realizaci Galilea provázejí, se
jeho podpora u EvropanÛ drÏí na vysoké úrovni. Podle prÛzkumu Euro-
barometru uvefiejnûného 5. 6. 2007 má projekt Galileo podporu 80 %
obãanÛ ãlensk˘ch státÛ, ktefií se domnívají, Ïe Evropa by mûla mít
vlastní nezávisl˘ navigaãní systém. V otázce nákladÛ Rada ministrÛ
dopravy 30. 11. 2007 rozhodla o pfiepracování projektu a financovat
pokraãování v˘stavby Galilea v˘hradnû ze zdrojÛ EU. Cel˘ systém by
mûl b˘t funkãní od roku 2013.

Neúspûch GJU by mohl slouÏit jako pfiíklad nezdaru Spoleãn˘ch tech-
nologick˘ch iniciativ. Je ale potfieba vzít v potaz, Ïe tento podnik, na
rozdíl od jin˘ch, které vznikají z technologick˘ch platforem, vznikal od
poãátku shora - na podporu politického rozhodnutí. Proto by mûl spí‰e
poslouÏit jako pfiíklad reakce soukromého sektoru na takovéto politic-
ké rozhodnutí.

Dal‰í informace:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-13581-325-11-47-905-20071126IPR13580-21-11-2007-2007-
false/default_cs.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7120041.stm

http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=6918

http://www.czechspace.cz/cs/galileo/aktualni-stav/rozmisteni-operac-
ni-faze

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/doc/ce_1943_2006_
cs.pdf

http://www.datis.cdrail.cz/edice/DOKES/DOKES02/dok21_02/
Galileo.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/764&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

MICHAELA VLKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

VLKOVA@TC.CZ

Park znalostí se bude nadále zab˘vat zejména v˘vojov˘mi projekty
s tím, Ïe jejich dal‰í “Ïivot” bude probíhat na komerãní bázi. Zámûrem
je vytvofiit z Twente jednu ze ‰piãkov˘ch high-tech oblastí v Evropû,
a posílit tak sociálnû-ekonomickou strukturu regionu. Dílãím cílem je
také více se podílet na evropsk˘ch programech, kde je právû meziná-
rodní spolupráce tak dÛleÏitá. Mohla by to moÏná b˘t pfiíleÏitost i pro
ãeské firmy a v˘zkumné instituce? 

Informace a kontakty
Informace a tiskové zprávy Univerzity Twente, Twentsche Courant
Tubantia (únor 2007), Nano Letters (únor 2007) a webové stránky:
www.utwente.nl, www.twentenetwerkstad.nl, www.oostnv.nl,
www.kennispark-twente,www.minez.nl, www.utnws.nl, www.hetken-
niscentrum.nl, www.sciencepark.nl

ZUZANA RIJVEN,

ZUZANA.RIJVEN@QUICKNET.NL

Společný podnik Galileo
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Evropská studie porovnává platy vědeckých pracovníků
Evropská komise uvefiejnila studii porovnávající odmûÀování vûdec-
k˘ch pracovníkÛ v Evropském v˘zkumném prostoru a ãásteãnû i v USA,
Japonsku, Austrálii, âínû a Indii. Pod pojmem vûdeck˘ pracovník (rese-
archer) se v této souvislosti rozumí osoba, která vûnuje minimálnû 
50 % svého pracovního ãasu v˘zkumné ãinnosti. Vypracování studie
trvalo 10 mûsícÛ (kvûten 2006 – bfiezen 2007). 

Sbûr vstupních dat z ãlensk˘ch a asociovan˘ch zemí EU byl realizován
pomocí dotazníku, kter˘ byl rozeslán elektronickou po‰tou na 19 812
adres. Byli osloveni jednotliví vûdeãtí pracovníci, podniky a instituce
zab˘vající se v˘zkumem a také vybrané souãásti státní správy. Pfii‰lo 
9 996 odpovûdí, tj. návratnost byla 50,45 %. Vstupní data t˘kající se
pûti uveden˘ch mimoevropsk˘ch zemí byla získána pfieváÏnû z webo-
v˘ch stránek, nûkdy - zejména v pfiípadû âíny - byla doplnûna o údaje,
které na vyÏádání poskytly rÛzné vládní úfiady. 

Studie má celkem 216 stran a obsahuje 155 diagramÛ a 88 tabulek,
které popisují situaci v ãlensk˘ch a asociovan˘ch zemích EU. Nûkolik
tabulek zahrnuje i údaje z pûti mimoevropsk˘ch zemí. V diagramech
a tabulkách se vyskytují rÛzné parametry, nejfrekventovanûj‰í z nich
jsou tyto: prÛmûrné nominální a korigované superhrubé roãní mzdy
vûdeck˘ch pracovníkÛ, rozdûlení superhrub˘ch roãních mezd vûdec-
k˘ch pracovníkÛ podle délky praxe, podle vûdních oborÛ a podle kate-
gorie zamûstnavatelÛ, rozdûlení respondentÛ podle délky praxe, podle
vûdních oborÛ a podle kategorie zamûstnavatelÛ. U v‰ech parametrÛ
jsou rozli‰ovány údaje pro muÏe a Ïeny. Z celkového poãtu responden-
tÛ – fyzick˘ch osob tvofiili muÏi 66,62 % a Ïeny 33,38 %. 

Posoudit, které diagramy a tabulky mohou b˘t pro ãtenáfie nejzajíma-
vûj‰í, je obtíÏn˘ úkol, pfiesto jsem si dovolil pro ilustraci vybrat dvû
tabulky. Tabulka 1 obsahuje prÛmûrné nominální a korigované super-
hrubé roãní mzdy vûdeck˘ch pracovníkÛ v € v jednotliv˘ch zemích.
Korigované mzdy zohledÀují rozdílné Ïivotní náklady v rÛzn˘ch
zemích. V tabulce 2 je sefiazeno rozdûlení respondentÛ podle vûdních
oborÛ.

Superhrubou mzdu tvofií hrubá mzda zamûstnance plus ta ãást sociál-
ního, pfiíp. zdravotního poji‰tûní, kterou platí zamûstnavatel. V âeské
republice v souãasné dobû platí zamûstnavatel na sociální poji‰tûní
zamûstnance 26 % a na zdravotní poji‰tûní 9 % jeho hrubé mzdy, takÏe
superhrubá mzda je 135 % hrubé mzdy. Z tabulky 1 mÛÏeme snadno
odvodit prÛmûrnou hrubou nominální mûsíãní mzdu vûdeck˘ch pra-
covníkÛ v âR, která pfii kurzu 1 € = 27 Kã je (19 620 x 27) / (1,35 x 12)
= 32 700 Kã

Cel˘ text studie v anglické verzi je k dispozici na webové stránce
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/final_report.pdf

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Nominální Korigovaná
superhrubá mzda superhrubá mzda

Belgie 58 462 55 998
Bulharsko 3 556 9 770
âeská rep. 19 620 36 950
Dánsko 61 355 43 669
Estonsko 11 748 21 053
Finsko 44 635 36 646
Francie 50 879 47 550
Chorvatsko 16 671 27 063
Irsko 60 727 49 654
Island 50 803 33 801
Itálie 36 201 34 120
Izrael 42 552 59 580
Kypr 45 039 50 549
Litva 13 851 29 660
Loty‰sko 10 488 21 580
Lucembursko 63 865 56 268
Maìarsko 15 812 27 692
Malta 28 078 40 342
Nûmecko 56 132 53 358
Nizozemsko 59 103 56 721
Norsko 58 997 41 813
Polsko 11 659 21 591
Portugalsko 29 001 33 334
Rakousko 62 406 60 530
Rumunsko 6 286 13 489
¤ecko 25 685 30 835
Slovensko 9 178 18 282
Slovinsko 27 756 37 790
·panûlsko 34 908 38 873
·védsko 56 053 47 143
·v˘carsko 82 725 59 902
Turecko 16 249 26 250
Velká Británie 56 048 52 776

Austrálie 64 150 62 342
âína 3 150 13 755
Indie 9 177 45 207
Japonsko 68 872 61 991
USA 60 156 62 793

Tabulka 1 – PrÛmûrná superhrubá roãní mzda vûdeck˘ch 
pracovníkÛ (€)

Vûdy o Ïivé pfiírodû 27,21 %

Spoleãenské a humanitní vûdy 15,98 %

InÏen˘rské vûdy 13,62 %

Fyzika 10,79 %

Ekonomie 9,13 %

Îivotní prostfiedí 8,68 %

Chemie 7,32 %

Informatika 5,41 %

Matematika 1,86 %

Tabulka 2 – Rozdûlení respondentÛ podle vûdních oborÛ
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První v˘zva v prioritû Zdraví byla vyhlá‰ena 22. 12. 2006 s uzávûrkou 
19. 4. 2007. Bylo zvefiejnûno 87 témat s celkov˘m rozpoãtem 637 mil. €.
Komise obdrÏela 914 návrhÛ projektÛ, hodnoceno bylo 893 projektÛ.
Projekty byly hodnoceny 730 nezávisl˘mi hodnotiteli pomocí elektro-
nického systému RIVET. PoÏadovaného minimálního bodového ohod-
nocení dosáhlo 425 projektÛ, z toho 152 projektÛ bylo vybráno a bude
EK finanãnû podpofieno. 

Nûkteré nové rysy 7. RP, které se v prÛbûhu 1. v˘zvy projevily a díky
nimÏ je pfiedkládání projektÛ snaz‰í a jednodu‰‰í neÏ v 6. RP: 
- ‰ir‰í pfiístup k v˘zkumu v oblasti zdraví (zahrnuje léãebné a zdravot-
nické technologie a problematiku vefiejného zdravotnictví);
- program je sedmilet˘ (prodlouÏení má zajistit vût‰í kontinuitu nejen
v˘zkumu, ale pfiedev‰ím organizaãních struktur, pravidel a procesÛ);
- zlep‰ení zpÛsobu financování (zv˘‰ení pfiíspûvku EK pro malé a stfied-
ní podniky – MSP, aÏ 75 % nákladÛ na vûdecké a v˘zkumné aktivity
oproti 50 % pro ostatní prÛmysl v oblasti zdraví; fiídící, ‰kolící a v˘uko-
vé aktivity jsou plnû hrazeny, tedy do v˘‰e 100 %);
- ménû finanãních kontrol a bankovních záruk; garanãní fond (nahra-
zující „finanãní kolektivní odpovûdnost“) kryje finanãní riziko úãastní-
kÛ, ktefií nedodrÏeli podmínky smlouvy;
- lep‰í a flexibilnûj‰í ochrana du‰evního vlastnictví.

Téma zdraví smûfiuje k podpofie konkurenceschonosti a inovaãních
kapacit podnikÛ, které se svou ãinností zab˘vají problematikou v oblas-
ti zdraví. Politick˘m zadáním - nejen v prioritû Zdraví - je zv˘‰it celko-
v˘ finanãní pfiíspûvek mal˘m a stfiedním podnikÛm na úroveÀ 15 %
z celkového rozpoãtu, a tím je více a aktivnûji zapojit do 7. RP. Za
tímto úãelem bylo formulováno i nûkolik témat, která jsou zaloÏena na
hlavní roli mal˘ch a stfiedních podnikÛ v tûchto projektech (tzv. SME
driven topics), s v˘raznû vy‰‰ím finanãním pfiíspûvkem pro malé
a stfiední podniky. Spoleãná technologická iniciativa pro inovativní
léãiva (Innovative Medicine Initiative, podrobnû viz L. Havlíãková:
Spoleãné technologické iniciativy, Echo 3/2007, str. 14 - 16) si stanovi-
la za hlavní cíl urychlit v˘zkum a v˘voj léãiv, a posílit tak postavení
evropského farmaceutického prÛmyslu a zlep‰it vzájemnou spolupráci
mezi farmaceutick˘mi firmami.

Nová pravidla a specifika pro 7. RP 

Ve snaze zjednodu‰it pfiípravu a podávání projektÛ pfiistoupila EK
i v pfiípadû priority Zdraví k omezení poãtu stránek pfiedkládan˘ch
projektÛ. Vzhledem ke zv˘‰ení poãtu témat podléhajícím etick˘m
pravidlÛm, byla tato upravena oproti 6. RP a novû formulována.

Evropskou komisí byla stanovena rozpûtí pfiíspûvkÛ na jednotlivé typy
projektÛ.

Maximální (a minimální) finanãní limity pro jednotlivé typy projektÛ
byly stanoveny takto: 
- mal˘ a stfiední kolaborativní projekt (Small- or medium-scale focussed

research project - FP) do v˘‰e 3 mil. €;
- velk˘ kolaborativní projekt (Large-scale integrating project - IP) v roz-

pûtí 6 - 12 mil. €;
- koordinaãní akce (Coordination action - CA) a podpÛrná akce (Sup-

port action - SA) bez finanãních limitÛ;
- ERA-NET do 2 mil. €. 

Specifika pro prioritu Zdraví: 
- EK pfiistoupila k jednokolovému podávání projektÛ (one-step submis-

sion);
- v 7. RP bylo upu‰tûno od sítí excelence (Networks of Excellence),

které byly v˘znamn˘m finanãním nástrojem financování v 6. RP;
- byla otevfiena v˘zva k jednomu ERA-NET projektu zamûfiená na

v˘zkum rakoviny s datem podání 30. 7. 2007.

Předběžné hodnocení 1. výzvy v prioritě Zdraví

První v˘zva v prioritû Zdraví byla uzavfiena 19. 4. 2007. PfiestoÏe na
pfiípravu projektÛ bylo relativnû málo ãasu (podle názoru jak pfiedkla-
datelÛ projektÛ, tak zástupcÛ Komise), obdrÏela Komise celkem 914
návrhÛ projektÛ, z nichÏ 21 nesplÀovalo poÏadované zadání a byly
vyfiazeny. Ke koneãnému hodnocení bylo postoupeno 893 projektÛ.
V porovnání s první v˘zvou 6. RP do‰lo témûfi k dvojnásobnému zv˘-
‰ení poãtu podan˘ch návrhÛ projektÛ, vzhledem k poslední v˘zvû 
6. RP nebyl nárÛst poãtu podan˘ch projektÛ tak v˘znamn˘. Pro porov-
nání: v jednotliv˘ch v˘zvách 6. RP bylo hodnoceno 468, 491, 562
a 808 projektÛ.  

Projekty byly hodnoceny 730 nezávisl˘mi hodnotiteli z ãlensk˘ch zemí
EU, specialisty v dan˘ch oborech, ktefií vyhovûli pfiísn˘m v˘bûrov˘m
kritériím Komise. Hodnocení projektÛ si vyÏádalo práci v souhrnném
objemu 6000 ãlovûkodnÛ a celkové náklady na jejich práci byly
odhadnuty na 4 mil. €. 

Hodnocení probíhalo pomocí elektronického RIVET systému. Vybraní
evaluátofii v prvním kole hodnocení obdrÏeli návrhy projektÛ elektro-
nickou po‰tou a nemûli jak˘koliv pfiístup k informacím ostatních hod-
notitelÛ téhoÏ projektu. Toto první kolo hodnocení probíhalo od 

Předběžné hodnocení 1. výzvy v prioritě zdraví 
(FP7 – HEALTH – 2007 – A) 

Instrument Poãet Poãet Poãet vybran˘ch Úspû‰nost % Celkov˘ % z celkového
témat hodnocen˘ch návrhÛ pro pfiíspûvek rozpoãtu

návrhÛ financování EU

IP 27 142 28 19,70 % 308 997 48,70

FP 41 664 97 14,60 % 303 211 47,80

CA 13 23 7 30,40 % 9 643 1,50

SA 6 64 20 31,30 % 12 804 2,00

celkem 87 893 152 17,00 % 634 655 100,00

Tabulka 1 - Úspû‰nost návrhÛ projektÛ ve finanãních schématech
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7. 5 .2007 do 15. 6. 2007. Pokud se nezávislí hodnotitelé shodli
v bodovém i verbálním názoru na hodnocení projektu, proces hodno-
cení byl ukonãen pfiijetím, resp. zamítnutím návrhu projektu. V nejed-
noznaãn˘ch pfiípadech, kdy se hodnotitelé v˘raznû li‰ili ve sv˘ch hod-
noceních, byly svolány konsenzuální schÛzky a pokud ani poté nebylo
pfiijato jednoznaãné hodnocení, byly svolány panely expertÛ. V násle-
dujícím mûsíci od 28. 5. 2007 do 29. 6. 2007 tak bylo do Bruselu svo-
láno 48 schÛzek a 17 panelÛ expertÛ. 

Etická pravidla

Vzhledem k tomu, Ïe v 7. RP je v˘razné zastoupení témat zamûfien˘ch
na v˘zkum kmenov˘ch bunûk a také se poãítá s v˘zkumem pouÏívají-
cím nejrÛznûj‰í zdravotnická data pacientÛ a rÛzné zdravotní a zdra-
votnické databáze, byl v˘raznû vût‰í dÛraz kladen na etická pravidla,
která byla pro 7. RP jasnû a jednoznaãnû formulována Komisí ve dvou
dokumentech: 

1. Seventh Framework Programme (Decision No 1982/2006/EC), Artic-
le 6 (1§);
2. Rules for Participation, Article 10.

Novû musí b˘t v 7. RP v‰echny poÏadované informace t˘kající se etic-
k˘ch pravidel zahrnuty v návrhu projektu. Pokud bude projekt pfiijat,
nebude Komise poÏadovat Ïádné dodateãné informace od koordináto-
ra projektu. 

Témata v prioritû Zdraví, která Komise vyãlenila z financování:
- v˘zkumné aktivity, které smûfiují ke klonování a reprodukci lidsk˘ch

bytostí;
- v˘zkumné aktivity zamûfiené na modifikaci genetické informace lid-

sk˘ch bytostí;
- v˘zkumné aktivity zamûfiené na manipulaci s lidsk˘mi embryi.

I pfies pfiedbûÏná upozornûní na zpfiísnûní etick˘ch pravidel, nesplÀo-
vala celá tfietina projektÛ poÏadované zadání a byla vrácena k doplnû-
ní prohlá‰ení o splnûní etick˘ch pravidel. Celkovû ze v‰ech 152 vybra-
n˘ch projektÛ pro finanãní podporu podléhá reÏimu etick˘ch pravidel
77 % (tj. 117) návrhÛ projektÛ. Z 893 hodnocen˘ch projektÛ pak 425
(tj. 48 %) pfiekroãilo nejniÏ‰í moÏnou hranici pro pfiijetí. 

Struktura financování projektů a jejich úspěšnost

Z celkového rozpoãtu byly jednotlivé pilífie priority zdraví financovány
neproporcionálnû. Nejvíce finanãních prostfiedkÛ bylo pfiidûleno dru-
hému pilífii (translaãní v˘zkum) - 73 %, prvnímu pilífii (biotechnologie,
generické nástroje a technologie pro lidské zdraví) 19 %, a 8 % smûfio-
valo do zastfie‰ujících témat – akce napfiíã tematikou zdraví.
Pfiehled poãtÛ hodnocen˘ch a finanãnû podpofien˘ch projektÛ v jedno-
tliv˘ch tématech je pro pfiehlednost uveden v grafech 1 a 2.

Nejvíce návrhÛ projektÛ bylo podáno do dvou tematick˘ch okruhÛ:
rakovina (cancer), které obsahovalo celkem 8 dílãích témat, do nichÏ
bylo podáno 233 návrhÛ projektÛ, a mozek (brain), které obsahovalo
celkem 6 dílãích témat se 102 návrhy projektÛ. Obû témata patfií do
druhého pilífie (translaãní v˘zkum). Z prvního pilífie byl v˘raznû vût‰í
zájem o téma detekce, diagnóza a monitoring se 4 dílãími tématy, cel-
kem bylo podáno 64 návrhÛ projektÛ. 

Hlavním finanãním nástrojem první v˘zvy v prioritû Zdraví byly kola-
borativní projekty, které byly dále podle v˘‰e pfiíspûvku komise rozdû-
leny na malé a stfiední FP a velké IP. Zb˘vající dva nástroje – podpÛrné
akce a koordinaãní a podpÛrné akce, byly proporcionálnû ménû
zastoupeny. Malé a stfiední kolaborativní projekty byly z celkového roz-
poãtu financovány pfiibliÏnû ve stejné v˘‰i, kolem 48 %, na finanãní
schémata podpÛrn˘ch a koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí byla vyãle-
nûna asi 2,0 %. Podrobnûj‰í anal˘zu ukazuje tabulka 1. 

Účast jednotlivých zemí 

Podle pfiedbûÏn˘ch podkladÛ vydan˘ch Komisí se podle oãekávání
nejaktivnûji projevily SRN s 1204 návrhy projektÛ, které splÀovaly
poÏadovaná kritéria a byly hodnoceny, Itálie s 986 návrhy projektÛ
a Velká Británie s 965 návrhy projektÛ. Pfii porovnání podle poãtu
koordinujících t˘mÛ si vedoucí pozice vymûnily Itálie se SRN, násle-
dovala opût Velká Británie. âeské t˘my byly zastoupeny v 82 návr-
zích projektÛ a koordinátory bylo 5 ãesk˘ch t˘mÛ, pfiípadnû praco-
vi‰È. V porovnání napfiíklad s na‰ím nejen historicky nejbliÏ‰ím sou-
sedem, Slovenskem (36 návrhÛ projektÛ a jen jeden koordinátor), se
ãeská úãast nejeví tak nízká a je porovnatelná s Bulharskem, Eston-

Zemû Poãet projektÛ Poãet
koordinátorÛ

Nûmecko 1 204 131

Itálie 986 171

Velká Británie 965 121

Francie 704 75

Nizozemsko 487 61

·panûlsko 463 47

·védsko 325 46

Belgie 297 29

Rakousko 223 28

Dánsko 187 24

¤ecko 181 22

Finsko 174 17

Maìarsko 146 16

Polsko 146 10

Portugalsko 97 10

âesko 82 5

Irsko 76 3

Rumunsko 76 8

Slovinsko 57 2

Bulharsko 56 3

Estonsko 55 3

Slovensko 36 1

Kypr 24 3

Litva 22 0

Loty‰sko 14 0

Lucembursko 9 1

Malta 7 0

Tabulka 2 – Poãty projektÛ a koordinátorÛ podle jednotliv˘ch zemí
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skem, Portugalskem a Rumunskem, v˘raznû v‰ak zaostává za Maìar-
skem, Rakouskem, ¤eckem a seversk˘mi státy. Celkov˘ pfiehled je
uveden v tabulce 2. 

Koneãn˘ seznam návrhÛ projektÛ doporuãen˘ch k financování pfiedlo-
Ïila Komise v pracovní verzi na programovém v˘boru, kter˘ se konal
v Bruselu 26. 7. 2007. Vzhledem k tomu, Ïe ‰lo o pracovní verzi, lze
zvefiejnit jen nûkterá fakta. âeské pracovi‰tû v roli koordinátora v uve-
den˘ch materiálech nefiguruje. Ale jelikoÏ jsou ãeské t˘my zapojeny
v 82 projektech, je pravdûpodobné, Ïe se v pozdûj‰ích detailnûj‰ích
anal˘zách objeví v roli úãastníkÛ. JiÏ z dfiívûj‰ích rámcov˘ch programÛ
jsou známy instituce, které se pravidelnû objevují jako koordinátofii
více projektÛ v jedné v˘zvû, a jejich zastoupení se ani v 1. v˘zvû prio-
rity Zdraví 7. RP podstatnû nemûní. Silnou pozici mají severské státy,

konkrétnû Karolinska Institutet (SE) – koordinuje 6 pfiijat˘ch projektÛ,
dále University College London (UK) – 4 projekty, University Utrecht
(NL) – 3 projekty, Max Planck Gesellschaftz (DE) – 3 projekty a fiada
dal‰ích. 

Koneãné závûry není moÏné uãinit vzhledem k neúplnosti dat a dopo-
ruãení Komise nepublikovat plnû pfiedbûÏné v˘sledky hodnocení. Lze
v‰ak doufat, Ïe pfiestoÏe Ïádn˘ projekt s ãesk˘m koordinátorem nebyl
pfiijat k financování, uplatnily se ãeské t˘my jako ãlenové konsorcií,
která zatím zvefiejnûna nebyla. 

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ
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Postoj EK ke zprávě IPCC
Evropská komise uvítala poslední zprávu Mezivládního panelu o klima-
tick˘ch zmûnách (IPCC). Podle komisafie pro Ïivotní prostfiedí Stavrose
Dimase v˘sledky zprávy potvrzují, Ïe pokud nemají klimatické zmûny
dosáhnout niãivé úrovnû, musí dojít k radikálnímu sníÏení emisí skle-
níkov˘ch plynÛ. Dobrou zprávou podle nûj je, Ïe takové sníÏení je jak
technologicky proveditelné, tak cenovû pfiijatelné. Komisafi pro v˘zkum

Janez Potoãnik uvedl, Ïe evropské v˘zkumné t˘my a projekty sehrály
v˘znamnou roli v poskytování vûdeck˘ch znalostí a provádûní anal˘z
v rámci IPCC. Naopak proces IPCC pomohl identifikovat oblasti, ve
kter˘ch je v˘zkum nedostateãn˘, a do kter˘ch mohou b˘t nasmûrová-
ny v˘zkumné snahy EU. Asi 40 % pfiedních autorÛ zprávy je z Evropy
a mnoho z nich je aktivnû zapojeno do projektÛ financovan˘ch EU. 

Technologické centrum AV âR - skupina Transferu technologií pofiádá dne 14. 3. 2008  
v Modré posluchárnû UK (Celetná ulice, Praha) mezinárodní konferenci Akumulace tepla.

Témata konference:   
Vliv solární soustavy a konstrukce zásobníku (pfiívodÛ a odbûrÛ) na akumulaci tepla 

Zásobníky s fázovou zmûnou 
Stratifikaãní zafiízení

Akumulace tepla pro solární soustavy v kombinaci se spalováním pelet 
Akumulace tepla pro solární tepelné soustavy – dnes a v budoucnosti

Testování solárních zásobníkÛ teplé vody 
Solární soustava se 100% pokrytím potfieby tepla pro vytápûní

Kompaktní kombinované soustavy
Pfiehled trhu solárních zásobníkÛ, nové poÏadavky trhu                               

Sezónní zásobník solární energie v zásobování sídli‰È teplem
Simulace solární soustavy vãetnû akumulace – dynamick˘ model

Registrace je na http://geform.tc.cz/konference/, více informací na www.circ.cz
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HERA je ãtyfilet˘, koordinaãní (nikoliv v˘zkumn˘) projekt typu ERA-
NET. Podrobn˘ popis projektu vãetnû cílÛ, harmonogramu a pfiedpoklá-
dan˘ch v˘stupÛ fie‰ení lze nalézt na www.heranet.info. V záfií 2006
bylo financování ãeské úãasti úspû‰nû podrobeno nezávislému auditu
za 1. období fie‰ení projektu (bfiezen 2005 – srpen 2006), pfii nûmÏ
nebyly shledány Ïádné nedostatky.
Ukazuje se, Ïe vedle ostatních projektov˘ch aktivit (mapování finanãní
podpory humanitních oborÛ v zastoupen˘ch zemích, zpÛsobÛ admi-
nistrování v˘zkumu v humanitních oborech, existující v˘zkumné infra-
struktury v jednotliv˘ch zemích, legislativní a administrativní bariéry
financování zahraniãních subjektÛ a podobnû) se hlavní pozornost
zamûfiuje na moÏnosti hlub‰ího a pfiímého propojení a fiízeného sepûtí
humanitních v˘zkumÛ v ãlensk˘ch zemích EU, a to prostfiednictvím
- propojení existujících v˘zkumn˘ch programÛ,
- vyhledání spoleãn˘ch témat pro národní v˘zkumné programy,
- nastartování spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ HERA (Joint Research

Programmes HERA).

Seznam partnerů projektu HERA 

NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research), Nizozemsko
– hlavní koordinátor 

IRCHSS (Irish Research Counc. for Hum. and Soc. Sci.), Irsko – koordi-
nátor ãásti projektu

DRA (Danish Research Agency), Dánsko – koordinátor ãásti projektu
ESF (European Science Foundation) - koordinátor ãásti projektu
AHRC (Arts and Humanities Research Council), Velká Británie - koor-

dinátor ãásti projektu
AKA (Academy of Finland), Finsko - koordinátor ãásti projektu
EstSF (Estonian Science Foundation), Estonsko
RCN (Research Council of Norway), Norsko
AV âR (Akademie vûd âR)
Rannis (The Icelandic Centre for Research), Island
VR (Swedish Research Council), ·védsko
MHEST (Ministry of Higher Education, Science and Technology), Slo-

vinsko
FWF (Austrian Science Fund), Rakousko
FWO (Fund for Scientific Research – Flanders), Belgie
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Francie
SNSF (Swiss National Science Foundation, ·v˘carsko)
FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique, Belgie)
Pfiedpokládá se, Ïe v‰ichni uvedení partnefii se budou podílet na pilot-
ním projektu HERA Joint Research Programmes (JRP HERA).

Tematické zaměření společných výzkumných programů
JRP HERA

V rámci projektu HERA byla vytvofiena konkrétní pfiedstava o Ïádoucím
zaloÏení dvou spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ v oblasti humanitní-
ho v˘zkumu jako pilotního projektu pro budoucí spoleãné evropské
financování v této oblasti. Pfii prÛzkumu a mapování v˘zkumn˘ch prio-
rit uÏívan˘ch v dotazovan˘ch národních agenturách pro financování
humanitního v˘zkumu bylo zji‰tûno celkem 96 návrhÛ na obecná i kon-
krétní v˘zkumná témata. Syntetick˘m vyústûním této aktivity HERA bylo
vymezení pûti tematick˘ch oblastí, pro které pfiipadá v úvahu vytvofiení

spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ na celoevropské úrovni, a zároveÀ
byla tato témata navrÏena DG Research jako priority pro podprogramy
a v˘zvy v 7. rámcovém programu EU. Z tûchto pûti témat byla na „HERA
Network Board“ v prosinci 2006 vybrána pro úãely pilotního projektu
JRP HERA (Joint Research Programmes HERA) dvû témata (pro pfiesnost
je zde uvedena formulace v anglickém jazyce), a to:
A - Cultural Dynamics: Inheritance and Identity
Kultura a tradice jako zdroj evropské dynamiky, komparativní historic-
ká studia, zamûfiená pfiedev‰ím na novodobé a soudobé dûjiny, jazyko-
vá a literárnû-vûdní studia, kultura a národní i evropská identita, inter-
akce mezi kulturou a kolektivní identitou, kulturní dynamika v Evropû,
kulturní a politická debata v EU, rozvoj vzdûlávacích a osvûtov˘ch akti-
vit v evropské vefiejnosti, podpora obãansk˘ch zájmov˘ch a regionál-
nû-kulturních aktivit.
B - Humanities as a Source of Creativity and Innovation
Humanitní obory mohou k celostnímu a úspû‰nému evropskému v˘voji
pfiinést specifick˘ a kulturnû podloÏen˘ vklad do tvÛrãího a inovaãního
chování v ‰irokém slova smyslu. Jde jednak o studium inovativního cho-
vání jednotlivcÛ a rÛzn˘ch skupin obyvatelstva, jednak o interakci obãa-
nÛ a jejich schopností inovativnû vyuÏívat znalostí poskytovan˘ch v‰emi
obory v˘zkumu. Cílem bude pfieklenout, pfiípadnû kompenzovat, meze-
ry mezi v˘zkumem v pfiírodních, technick˘ch i sociálních vûdách
a v humanitních oborech a oãekáváními spojen˘mi se sociální uÏiteãnos-
tí a praktickou vyuÏitelností pfii realizaci evropské v˘zkumné politiky.
Témata jsou volena tak, aby zahrnula vût‰inu v˘zkumu nejen v huma-
nitních oborech, ale i v sociálních vûdách, aby umoÏnila mezioboro-
vou spolupráci s pfiírodovûdn˘m a technicky orientovan˘m v˘zkumem
a aby se dot˘kala pokud moÏno v‰ech aktuálních problémÛ, se kter˘mi
se Evropská unie pot˘ká. Proto zde figuruje druhé téma, které souvisí
s globalizací a snahou EU uspût v celosvûtové soutûÏi v technologic-
kém pokroku, v rozvíjení inovaãních procesÛ a pfii utváfiení tzv. znalost-
ní ekonomiky a znalostní spoleãnosti (knowledge society).
Za ãeskou stranu je v rámci tématu A prosazován dÛraz na komparativ-
ní historická studia, která by zpfiístupnila historick˘ v˘voj stfiední Evro-
py v kontextu celoevropského v˘voje a která by zdÛraznila kulturní pfií-
nos ãesk˘ch zemí v novodob˘ch dûjinách.

Administrace a financování JRP HERA z tzv. „common pot“
Postavení partnerÛ v zúãastnûn˘ch zemích umoÏÀuje (podle dostup-
n˘ch informací) bezproblémovou úãast v JRP HERA. Vût‰inou jde
o centrální grantové agentury s celostátní pÛsobností a znaãn˘m obje-
mem finanãních prostfiedkÛ, které získávají pfiímo od vlády pfiíslu‰né
zemû, a jejich pfiedbûÏné rozdûlení mezi vûdní oblasti je v˘sledkem
doporuãení expertních komisí a rozhodnutí orgánu na úrovní vládního
v˘boru. Zatím nikdo z partnerÛ uveden˘ch v seznamu úãastníkÛ pro-
jektu HERA svoji úãast na pilotním projektu HERA Joint Research Pro-
grammes neodmítnul. 

Administrátorská a fiídící struktura zahrnuje nûkolik subjektÛ. Jejich ãin-
nost bude hrazena z projektu navazujícího na HERA (projekt je pfied-
kládán do tzv. ERA-NET Plus). Vrcholn˘m orgánem bude HERA JRP
Board, ve kterém budou pfiedstavitelé v‰ech partnerÛ podílejících se na
financování JRP HERA pomocí „common pot“. Tento orgán se sejde 2x
roãnû. Dal‰ím podstatn˘m subjektem bude HERA JRP Coordination
Office (CO), kter˘ bude tvofien: 

Projekt HERA (Humanities in the European Research Area)
¤E·ITELÉ PROJEKTU DEFINUJÍ HERA JAKO SÍË NÁRODNÍCH AGENTUR FINANCUJÍCÍCH  V¯ZKUM, DO KTERÉ JE ZAâLENùN I ESF; CÍLEM JE
SPOLUURâOVAT A ROZVÍJET MOÎNOSTI FINANCOVÁNÍ V¯ZKUMU V HUMANITNÍCH OBORECH A SDÍLET EXCELENCI V MANAÎER-
SK¯CH A ADMINISTRÁTORSK¯CH POSTUPECH A PROCEDURÁCH. SAMOTNÁ SÍË VZNIKLA JIÎ V ROCE 2002 Z INICIATIVY „RESEARCH
COUNCILS IN THE HUMANITIES“ VE SKANDINÁVSK¯CH ZEMÍCH. ¤E·ENÍ PROJEKTU BYLO ZAHÁJENO 1. 3. 2005.



- manaÏerskou agenturou, která bude vykonávat konkrétní praktické
aktivity pfii finanãní administraci a fiízení JRP HERA; na roli manaÏer-
ské agentury pro JRP HERA aspiruje ESF. Hlavním dÛvodem je zku‰e-
nost s administrováním programÛ (EUROCORES aj.) a s koordinací
v˘zkumn˘ch aktivit ãlensk˘ch organizací ESF, 

- komisí pro kvalitu JRP HERA (HERA JRP Quality Assurance Commit-
tee),

- poradní komisí pro pfienos vznikl˘ch v˘sledkÛ v rámci JRP HERA
(HERA JRP Knowledge Transfer Advisory Committee). 

Tfietím subjektem budou dva Research Steering Committees, které se
budou scházet jednou roãnû. Budou plnit roli vûdeck˘ch rad pro jed-
notlivé programy, pfiipravovat zprávy pro HERA JRP Board a zodpoví-
dat za networking a ‰ífiení vûdeck˘ch v˘sledkÛ z jednotliv˘ch projektÛ.
V˘bûr projektÛ a hodnocení jejich vûdecké kvality v rámci dvoustupÀo-
vé procedury hodnocení pfiedloÏen˘ch návrhÛ bude mít na starosti
ãtvrt˘ subjekt - dva hodnotitelské panely HERA JRP Review Panels (RP).
V rámci kaÏdé v˘zvy budou nejprve pfiedkládány krat‰í popisy zámûru
projektu a teprve v pfiípadû, Ïe zámûr bude panelem vybrán, bude
pfiedkladatel vyzván k vypracování podrobného grantového projektu –
Full Proposal (FP). Hodnotitelské panely budou tvofieny nezávisl˘mi
experty z oblasti zamûfiení daného JRP HERA, a to 11 ãleny a pfiedse-
dou panelu. O jmenování ãlenÛ panelÛ rozhoduje HERA JRP Board na
základû návrhÛ participujících institucí. Vítûzné v˘zkumné projekty
(Collaborative Research Project – bude vyÏadována úãast alespoÀ tfií
fie‰itelÛ ze tfií zemí participujících v JRP HERA) budou financovány po
dobu tfií let, s maximálním celkov˘m pfiíspûvkem 1 mil. €. Pfii financo-
vání v˘dajÛ se uplatÀují národní normy a pfiedpisy.
V˘‰e pfiíspûvku partnerÛ JRP HERA do „Real Common Pot“ je odvoze-
na od v˘‰e v˘dajÛ na VaV v roce 2004 podle EUROSTAT, kde jsou
v˘daje âR pro uveden˘ úãel uvedeny ãástkou ve v˘‰i 1,1 mld. €. âesk˘
pfiíspûvek (pro celé tfiíleté období trvání JRP HERA) byl propoãten na
289 tis. € (asi 8 mil. Kã), pfiiãemÏ „spoleãná kapsa“ by se naplnila na
zhruba 20 mil. € (podle poãtu úãastníkÛ a za pfiedpokladu pfiíspûvku
nejvût‰ího plátce – Nûmecka).
V souãasné dobû je úãast partnerÛ potvrzována oficiálním dopisem pro
ESF. Nastartování JRP HERA bude schváleno na zasedání „HERA Net-
work Board“ v r. 2008; poté bude projednáno spolufinancování JRP
HERA i se zemûmi, které nejsou partnery v projektu HERA. Platba pfiís-
pûvkÛ probûhne ve tfiech splátkách (vzhledem ke tfiíletému trvání pilot-
ního projektu JRC HERA). První splátka v dubnu 2010, druhá po schvá-
lení zprávy za první polovinu celkového období (1,5 roku) a tfietí po
v˘sledném vyhodnocení JRP HERA.
Akademická rada AV âR zevrubnû projednala pilotní projekt JRP HERA
a jeho finanãní podmínky. Zájmem Akademie vûd âR je co nej‰ir‰í
úãast ãesk˘ch badatelÛ v evropsk˘ch projektech z oblasti humanitního
v˘zkumu, takÏe byla vyjádfiena principiální ochota zúãastnit se JRP

HERA. Problémem je v‰ak právnû schÛdn˘ zpÛsob finanãní spoluúãas-
ti. Za souãasné legislativní úpravy financování vûdy zákon neumoÏÀu-
je podílet se na platebním modelu typu „common pot“ vkládáním
poÏadovaného pfiíspûvku. Projekt HERA se tak stal jedním z podnûtÛ
k novele zákona ã. 130/2002 Sb., která by otevfiela moÏnost realizace
tohoto typu financování spoleãn˘ch evropsk˘ch programÛ.

Databáze publikačních výstupů ERIH

Jedním z velmi v˘znamn˘ch v˘stupÛ projektu HERA je
vytvofiení databáze ERIH (European Reference Index in

the Humanities), která má poskytnout nástroj pro posuzování
návrhÛ konkrétních projektÛ do spoleãn˘ch programÛ. Zaãala
vznikat v roce 2002 jako reakce na nedostatky databází SSCI
a A&HCI a nemoÏnost jejich konkrétního pouÏití. Základem
databáze ERIH je seznam vûdeck˘ch ãasopisÛ z oblasti huma-
nitních oborÛ v˘zkumu, pfiiãemÏ tyto ãasopisy jsou rozdûleny
do tfií skupin:
A - vysoce cenûné vûdecké ãasopisy, velmi v˘raznû uznávané
odborníky v dané oblasti a svûtovû citované,
B - standardní vûdecké ãasopisy mezinárodní úrovnû, obecnû
uznávané v tomto oboru v rÛzn˘ch zemích,
C - v˘znamné vûdecké ãasopisy na místní / regionální úrovni
s pfieváÏnû místním / regionálním okruhem ãtenáfiÛ, av‰ak obãas
citované také v zahraniãí; do této skupiny jsou zafiazovány

pouze ãasopisy vydávané v evropsk˘ch zemích.
Podrobnûj‰í informace k databázi ERIH lze nalézt na stránkách ESF
http://www.esf.org/research-areas/humanities/activities/research-infrast-
ructures.html, dále pak detailní popis zámûru, kategorizace ãasopisÛ,
vedení projektu i expertních panelÛ na http://www.esf.
org/fileadmin/be_user/research_areas/HUM/Documents/ERIH/ESF-
ERIH.pdf. Seznamy dosud uvaÏovan˘ch ãasopisÛ, které jsou navrÏeny
pro sledování do databáze ERIH, jsou v souãasné schválené podobû
uvedeny na http://www.esf.org/research-areas/humanities/activities/
research-infrastructures/faq-sheet/scope-initial-lists.html. Jedná se
o neúpln˘ materiál, protoÏe ãasopisy z dal‰ích oblastí humanitního
v˘zkumu budou zvefiejnûny pozdûji.
V souãasné dobû probíhá seznamování v˘zkumn˘ch komunit v huma-
nitních oborech s v˘sledky klasifikace ãasopisÛ, které provedly pro
konkrétní seskupení oborÛ pracovní skupiny ESF s mezinárodním
zastoupením (ãetnost zastoupení vûdcÛ a vûdkyÀ z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU je diskutabilní). Pro kaÏdé uskupení oborÛ (je jich dosud cel-
kem 15) byl stanoven expert - „nositel znalosti místních pomûrÛ“ (bea-
rer of local knowledge). Tito experti budou pro ESF konzultovat oboro-
vé problémy pfii vytváfiení ERIH, pfiedev‰ím zahrnutí národních ãasopi-
sÛ do kategorie C a podání patfiiãného vysvûtlení Expertnímu panelu
ERIH. Nyní je moÏné vznést pfiipomínky k uvefiejnûn˘m pfiehledÛm do
databáze zahrnut˘ch ãasopisÛ (prostfiednictvím „ERIH National Con-
tact Point“; tuto roli plní Dr. Martin Steiner, ãlen Akademické rady AV
âR) a pfiipravit aktualizaci oborov˘ch seznamÛ ãasopisÛ pro rok 2008.
Proto je potfieba sestavit jednak seznamy vûdeck˘ch ãasopisÛ jiÏ do
ERIH zahrnut˘ch se zdÛvodnûním pfiípadného zv˘‰ení jejich klasifika-
ce (alespoÀ do kategorie B), jednak seznam dal‰ích ãasopisÛ, které
v ERIH dosud zahrnuty nejsou, aãkoliv by tam patfiily. V‰echny zmûny
musí b˘t konkrétnû zdÛvodnûny. Zapojení ãlensk˘ch zemí do ERIH
a pouÏívání této databáze bude zpoplatnûno; ESF navrÏen˘ poplatek
pro âR je 10 tis. € na období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.

ADOLF FILÁâEK

FILOZOFICK¯ ÚSTAV AV âR, v. v. i.

âLEN MAMAÎERSKÉHO T¯MU HERA

FILACEK@KAV.CAS.CZ
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P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU 

Témata nových výzev priority Udržitelná povrchová doprava
V listopadu 2007 byly publikovány nové v˘zvy v oboru povrchové
dopravy FP-7-SST-2008-RTD-1 s rozpoãtem 101 mil. €, FP7-SST-2008-
TREN-1 s rozpoãtem 36 mil. € a FP7-TPT-2008-RTD-1 s rozpoãtem 
15 mil. € (viz http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction
=UserSite.CooperationCallsPage&id_activity=7). Uzávûrky v‰ech
v˘zev budou v dubnu a kvûtnu 2008. Hodnocení návrhÛ projektÛ bude v
jednom stupni, to znamená, Ïe do uzávûrky je nutno podat kompletní
návrh projektu. Témata publikovan˘ch v˘zev jsou uvedena v tabulkách. 

Do aktuálních v˘zev je moÏno pfiedkládat návrhy projektÛ nûkolika
typÛ. Prvním z nich jsou malé cílené projekty (Small or Medium-Scale
Focused Research Projects) s pouÏívanou zkratkou CP-FP a pfiíspûvkem
EK do 4 mil. €.  Vût‰ími v˘zkumn˘mi projekty jsou velké integrované
projekty (Large-Scale Integrating Projects) se zkratkou CP-IP, s minimál-
ním pfiíspûvkem EK ve v˘‰i 4 mil. €.  Dále je moÏno pfiedkládat návr-
hy projektÛ koordinaãní a podpÛrná akce (Coordination and Support
Action) – CSA. U témat s oznaãením SICA (Specific International Coo-
peration Action) je poÏadována spolupráce s fie‰iteli ze tfietích zemí,
obvykle jiÏ uveden˘ch ve v˘zvû. 

V tabulce je dále uvedeno, které fieditelství v˘zvu vyhlásilo, zda DG
Transport and Energy  (TREN) nebo DG Research (RTD). Projekty jsou
rozdûleny do dvou úrovní (Level). ÚroveÀ 1 zahrnuje generické aktivi-
ty, které se obvykle t˘kají v‰ech druhÛ pozemní dopravy, úroveÀ 2
zahrnuje specifické aktivity,  fie‰ící pfiesnû definovanou problematiku. 

Aktivita 7.2.1 Ekologizace pozemní dopravy

Oblast 7.2.1.1 Ekologizace produktÛ a operací

Oblast 7.2.1.2 UÏivatelsky pfiátelské a efektivní prÛmyslové procesy

Oblast 7.2.1.3 Socioekonomická problematika

Aktivita 7.2.2 Podporování přechodu na jiný druh dopravy
a odlehčení dopravních koridorů

Oblast 7.2.2.1 Logistika a intermodální transport

Oblast 7.2.2.6 Management dopravy a dopravních informací

Oblast 7.2.2.7  Podpora politik

Aktivita 7.2.3  Zajištění udržitelné městské mobility

Oblast 7.2.3.1 Nové koncepce dopravy a mobility

Aktivita 7.2.4  Zlepšení bezpečnosti a ochrany

Oblast 7.2.4.1 Systémy bezpeãnosti a ochrany v povrchové dopravû

Oblast 7.2.4.2 Podpora politik

SST.2008.1.1.1 Ekologické a efektivní benzínové CP-FP, CSA RTD 1
a naftové pohony

SST.2008.1.1.2 Elektrické hybridní pohony CP-FP, CSA RTD 1
SST.2008.1.1.3 SniÏování celkového zatíÏení hlukem CP-FP, CSA RTD 1

a vibracemi
SST.2008.1.1.4 Lehká silniãní vozidla budoucnosti CP-IP RTD 2
SST.2008.1.1.5 Pohony pro tûÏká vozidla budoucnosti CP-IP RTD 2
SST.2008.1.1.6 Technologie sníÏení emisí dieselov˘ch CP-IP RTD 2

lokomotiv
SST.2008.1.1.7 Omezování vlivu vibrací a hluku, CP-IP RTD 2

zpÛsobeného vibracemi, na obyvatelstvo, 
Ïijící blízko Ïelezniãních tratí

SST.2008.1.1.8 Nové lodní pohony CP-IP RTD 2
SST.2008.1.1.9 Ekologické koridory CSA TREN 2

SST.2008.2.1.3 Nová generace evropsk˘ch nákladních CP-FP, CSA RTD 2
Ïelezniãních systémÛ

SST.2008.2.1.4 Kontinentální nákladní  lodní doprava CP-IP RTD 2
SST.2008.2.1.5 ¤e‰ení informaãních systémÛ pro rÛzné CP-IP RTD 2

druhy dopravy
SST.2008.2.1.6 Nákladní Ïelezniãní doprava CP TREN 2

v konkurenceschopném logistickém 
systému, zahrnujícím více druhÛ 
pfiepravy

SST.2008.1.2.1 Preventivní a havarijní zásahy CP-FP, CSA RTD
k ochranû mofií, pobfieÏí a pevniny

SST.2008.2.6.1 Inteligentní dálnice CP-FP, CSA RTD 1

SST.2008.3.1.1 Nové koncepce osobní dopravy, které CP-FP RTD 1
zaji‰Èují dostupnost pro v‰echny cestující

SST.2008.3.1.2 Inteligentní  systémy mobility CP-FP RTD 1
a návaznost jednotliv˘ch druhÛ dopravy pro cestující  

SST.2008.3.1.3 Nové koncepce vozidel pro dopravu CP-FP, CSA RTD 1
zboÏí

SST.2008.3.1.4 Mûstské systémy dodávky zboÏí CP-FP, CSA RTD 1
SST.2008.3.1.5 Mûstské autobusy a dodávky, vyuÏívající CP-IP RTD 2

druhou generaci hybridních elektrick˘ch 
technologií

SST.2008.3.1.6 Plánování dopravy a dopravní CP-IP, SICA RTD 2
informaãní systémy ve mûstech

SST.2008.3.1.7 Organizace mobility pfii velk˘ch CP-FP, SICA RTD 2
spoleãensk˘ch událostech  (zvlá‰È ve velk˘ch mûstech)

SST.2008.4.1.1 Bezpeãnost a ochrana pfii návrhu CP-FP RTD 1
produktu

SST.2008.4.1.2 Ochrana úãastníkÛ dopravních systémÛ CP-FP RTD 1
SST.2008.4.1.3 Integrální systémová fie‰ení bezpeãnosti CP-IP, CSA RTD 1
SST.2008.4.1.4 Bezpeãnost snadno zraniteln˘ch CP-IP, SICA RTD 2

úãastníkÛ silniãního provozu 
v rozvojov˘ch ekonomikách

SST.2008.2.7.1 Úspû‰né politiky a pfiíklady CSA TREN 2
dobré praxe v dopravû

SST.2008.2.7.2 Vliv efektivnosti nové logistiky CSA TREN 2
a v˘robních systémÛ na dopravu  

SST.2008.2.7.3 Inovaãní proces v povrchové dopravû CSA TREN 2
SST.2008.2.7.4 Vyvinutí a implementace metodiky CSA TREN 2

sbûru dat pro modelování dopravy v EU
SST.2008.2.7.5 Dopravní prognózy a globalizace CSA TREN 2
SST.2008.2.7.6 Hodnocení pfiínosÛ inteligentních CP, CSA TREN 2

dopravních systémÛ a sluÏeb pro 
zlep‰ení procesÛ rozhodování

SST.2008.1.3.1 Vliv klimatick˘ch zmûn na fiíãní CSA TREN
koridory a dopravní sítû

SST.2008.4.2.1 Sbûr, transfer a anal˘za dat silniãní CSA TREN
bezpeãnosti

SST.2008.2.1.1 Efektivní propojení rÛzn˘ch druhÛ CP-FP, CSA RTD 1
dopravy 

SST.2008.2.1.2 Zlep‰ení sluÏeb v terminálech CP-FP, CSA RTD 1
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Aktivita 7.2.5 Posílení konkurenceschopnosti

Oblast 7.2.5.1 Konkurenceschopné prÛmyslové procesy

Oblast 7.2.5.2 Konkurenceschopné produkty a sluÏby v povrchové
dopravû

7.2.6 PrÛfiezové aktivity pro implementaci podprogramu povrchová
doprava

7.3 PrÛfiezové aktivity pro implementaci programu doprava

MARTIN  ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

První výzva pro zkušené výzkumníky v programu IDEAS
Evropská v˘zkumná rada (European Research Council - ERC) uvefiejni-
la 30. 11. 2007 první v˘zvu k pfiedkládání návrhÛ na granty pro zku‰e-
né v˘zkumné pracovníky (ERC Advanced Grants). Jednotlivé granty,
které budou udûlovány na dobu maximálnû 5 let, mohou dosáhnout
celkové v˘‰e 2,5 mil. €, ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech aÏ 3,5 mil. €.
Budou poskytovány ve v˘‰i 120 % uznateln˘ch pfiím˘ch nákladÛ, pfii-
ãemÏ 20 % je pfiíspûvek na pokrytí nepfiím˘ch nákladÛ bez subkontrak-
tÛ. Rozpoãet pro tuto v˘zvu je pfiibliÏnû 517 mil. €. Návrhy mohou b˘t
pfiedloÏeny ve tfiech vûdních oblastech, pro které byly stanoveny rÛzné
termíny uzávûrek: 
- vûdy o neÏivé pfiírodû - 28. 2. 2008
- vûdy o Ïivé pfiírodû - 22. 4. 2008
- spoleãenské a humanitní vûdy - 18. 3. 2008

Návrhy pfiedkládají hlavní fie‰itelé (Principal Investigators), coÏ mohou
b˘t jenom v˘zkumní pracovníci, ktefií dosáhli ve sv˘ch vûdních obo-
rech vynikajících v˘sledkÛ v posledních 10 letech. Prokazování vyni-

kajících v˘sledkÛ (track-record) mÛÏe mít v rÛzn˘ch oborech rÛzné
formy, napfiíklad: 10 nejv˘znamnûj‰ích publikací v mezinárodních
vûdeck˘ch ãasopisech, monografie (ve spoleãensk˘ch a humanitních
vûdách), udûlené patenty, klíãové pfiedná‰ky na v˘znamn˘ch meziná-
rodních vûdeck˘ch konferencích, v˘znamné vûdecké expedice, mezi-
národní vûdecké ceny, ãlenství v programov˘ch v˘borech v˘znamn˘ch
mezinárodních konferencí.

Vûk ani národnost hlavních fie‰itelÛ nejsou nijak omezeny. Kromû
vûdecké excelence musí hlavní fie‰itelé splnit jedinou podmínku a tou
je poÏadavek, aby navrhovan˘ projekt byl realizován v hostitelské insti-
tuci v ãlenské nebo v asociované zemi EU. Návrhy lze pfiedkládat
pouze prostfiednictvím systému EPSS (Electronic Proposal Submission
Service). ERC doporuãuje v‰em pfiedkladatelÛm, aby své návrhy co nej-
dfiíve pfiedregistrovali v systému EPSS. 
Pfiedkládané návrhy se musí skládat ze tfií ãástí s touto strukturou a roz-
sahem:

SST.2008.5.1.1 Pokrokové a cenovû pfiíznivé budování, CP-FP, CSA RTD 1
udrÏování a monitorování infrastruktury 

SST.2008.5.2.1 Inovativní  koncepce produktÛ  CP-FP, CSA RTD 1
SST.2008.5.2.2 Konkurenceschopné dopravní operace CP-FP, CSA RTD 1
SST.2008.5.2.3 Konkurenceschopné plavidlo CP-IP, CSA RTD 1

SST.2008.6.1 Stimulace úãasti MSP prostfiednictvím CSA RTD 1
regionálních klastrÛ 

SST.2008.6.2 Stimulace mezinárodní spolupráce CSA RTD 1
ve v˘zkumu v oboru povrchové dopravy

SST.2008.6.3 Podpora skokov˘ch  a radikálních CP-FP, CSA RTD 1
technologick˘ch zmûn

SST.2008.6.4 Regionální dimenze valorizace  CSA RTD 2
v˘sledkÛ dopravního v˘zkumu

SST.2008.6.5 Podpora mezinárodní spolupráce CSA RTD 2
s tfietími zemûmi pfii v˘voji udrÏitelného 
systému pfiepravy zboÏí

SST.2008.6.6 Integrace vûd o mofii do oboru lodní CSA RTD 1
dopravy k posílení Evropského v˘zkumného prostoru

SST.2008.6.7 Vytvofiení nové generace udrÏitelné CSA RTD 1
mobility v Evropû v oboru povrchové dopravy

TPT.2008.4 Hodnocení efektivity financování CSA RTD
dopravního v˘zkumu v oblasti Ïivotního 
prostfiedí (vzduch, voda, pÛda) v Evropû

TPT.2008.5 Technicko-ekonomická anal˘za CSA RTD
jednotliv˘ch druhÛ dopravy a jejich kombinací 
pro dosaÏení cílÛ EU v oblasti sníÏení emisí 
skleníkov˘ch plynÛ v ãasovém horizontu 2020 a dále

TPT.2008.6 Optimalizace  a integrace v˘zkumu CP-FP, CSA RTD
a v˘voje dopravy osob pfii pouÏití více druhÛ dopravy 

TPT.2008.7 TrÏní uplatnûní v˘sledkÛ dopravního CSA RTD
v˘zkumu a podpora mal˘ch a stfiedních podnikÛ

TPT.2008.8 Hodnocení, anal˘za a definování CSA RTD
strategií pro vyuÏití potenciálu nov˘ch ãlensk˘ch 
a asociovan˘ch zemí v oboru dopravního v˘zkumu 

TPT.2008.9 V˘hledová studie potenciálních CSA RTD
globálních konkurentÛ evropského prÛmyslu 
v oboru dopravy, se zamûfiením na v˘robce 
a poskytovatele hi-tech sluÏeb

TPT.2008.10 Prognóza technologick˘ch paradigmat CSA RTD
na období po roce 2050

TPT.2008.11 Propagace v˘sledkÛ rámcov˘ch CSA RTD
programÛ v oblasti dopravního v˘zkumu 

TPT.2008.12 Zvy‰ování povûdomí obãanÛ CSA RTD
o v˘sledcích v˘zkumu dopravních prostfiedkÛ, 
které nepo‰kozují klima

TPT.2008.13 Nová organizaãní schémata mobility: CP-FP, CSA RTD
propojení dopravních sítí operujících na krátké 
a dlouhé vzdálenosti

TPT.2008.14 Rozvoj koordinace národních CSA RTD
a evropsk˘ch v˘zkumn˘ch strategií 
a programÛ, zamûfien˘ch na dopravu 
a mobilitu, které nepo‰kozují Ïivotní prostfiedí  

TPT.2008.15 VyuÏití v˘zkumu alternativních paliv CSA, SICA RTD
ve v‰ech druzích dopravy 

TPT.2008.16 Studie usnadÀující pfiípravu pfiehledÛ tendr 
o 7. RP v mezidobí a prognóza v˘voje 
indikátorÛ (ãasov˘ horizont 2020)

TPT.2008.1 Hodnocení ru‰iv˘ch vlivÛ extrémního CP-FP, CSA RTD
poãasí na provoz a  v˘konnost dopravy EU 

TPT.2008.2 Volba  zpÛsobu dopravy ve mûstû, CP-FP RTD
regionu a  svûtû budoucnosti s minimálním 
dopadem na klima

TPT.2008.3 Hlavní trhy pro dopravní systémy CSA RTD
s nulov˘mi emisemi skleníkov˘ch plynÛ
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Dne 30. 11. 2007 byly uvefiejnûny nové v˘zvy pro podávání návrhÛ
projektÛ pro rok 2008 v rámci 7. RP a to také v tématech specifického
programu Kapacity – V˘zkumné infrastruktury, Regiony znalostí a V˘z-
kumn˘ potenciál. Je‰tû pfied tímto datem byla v polovinû fiíjna 2007
uvefiejnûna úplnû první v˘zva v prioritû Podpora koherentního rozvoje
v˘zkumn˘ch politik.

Výzkumné infrastruktury
V roce 2008 budou v rámci v˘zkumn˘ch infrastruktur uvefiejnûny 2
v˘zvy. První jiÏ byla zvefiejnûna (FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1), její
uzávûrka se oãekává 29. 2. 2008 a její celkov˘ rozpoãet byl stanoven
na 90,08 mil. €. V rámci ní budou podporována následující témata:

INFRA-2008-1.1.1 Pfiístup zdola nahoru: Integraãní aktivity ve v‰ech
vûdecko-technologick˘ch oblastech (podpora existujících v˘zkum-
n˘ch infrastruktur)
INFRA-2008-1.1.2.x Cílen˘ pfiístup: Integraãní aktivity ve v‰ech
vûdecko- technologick˘ch oblastech (podpora existujících v˘zkum-
n˘ch infrastruktur)
Oãekávan˘m v˘sledkem návrhÛ projektÛ podan˘ch v tûchto dvou
tématech by mûl b˘t jejich dopad na Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor (ERA)
a na zpÛsob, jak˘m v˘zkumné infrastruktury operují, vyvíjejí se a ovliv-
Àují podobné infrastruktury a jejich uÏivatele. Cílem by tak mûlo b˘t
zlep‰ení sluÏeb v˘zkumn˘ch infrastruktur poskytovan˘ch vûdcÛm.
Navrhované projekty by mûly b˘t typu „I3“, tj. mûly by kombinovat
síÈové aktivity, transnacionální pfiístup a spoleãné v˘zkumné aktivity.

INFRA-2008-3.1 ERA-NET podporující spolupráci v˘zkumn˘ch infra-
struktur ve v‰ech vûdecko-technologick˘ch oblastech
Projekty by mûly v rámci tohoto tématu vést k rozvoji a posilování spo-
lupráce a koordinace národních / regionálních programÛ a programÛ
urãen˘ch pro v˘zkumné infrastruktury. Mûlo by se jednat o projekty
typu koordinaãní a podpÛrné akce (CSA) a pro jejich úãastníky platí
stejná pravidla jako pro ostatní projekty typu ERA-NET (úãastníky
mohou b˘t pouze projektoví manaÏefii ãi vlastníci).
INFRA-2008-3.2 Studie, konference a koordinaãní akce podporující
politick˘ rozvoj vãetnû mezinárodní spolupráce ve v‰ech vûdecko-
technologick˘ch oblastech

V tomto tématu budou podporovány studie o regionálním dopadu
v˘zkumn˘ch infrastruktur a dopadové studie vztahující se k Zelené
knize o ERA. Stejnû jako v pfiedchozím tématu budou podporovány
projekty typu koordinaãní a podpÛrné akce.
Druhá v˘zva pro rok 2008 bude uvefiejnûna 6. 5. 2008 a bude se
t˘kat e-infrastruktur (infrastruktury GÉANT a infrastruktur pro vûdec-
ká data). Uzávûrka je oãekávána 11. 9. 2008 a rozpoãet v˘zvy by
mûl b˘t 20 mil. €.

Regiony znalostí
V rámci tohoto tématu byly na konci listopadu 2007 uvefiejnûny 
2 v˘zvy, jejichÏ rozpoãet se pohybuje kolem 10 mil. €. Uzávûrka pro
podávání návrhÛ projektÛ byla stanovena na 14. 3. 2008. Pokud jde
o typ projektÛ, bude se jednat o koordinaãní a podpÛrné akce (CSA).

FP7-REGIONS-2008-1 Anal˘za, vzájemné vzdûlávání a integrace
v˘zkumn˘ch hráãÛ
Tato v˘zva, která je velmi podobná v˘zvû z roku 2007, zejména
pokud jde o obsah a navrhované aktivity, se bude t˘kat dvou témat –
Maximalizace vyuÏití v˘zkumn˘ch infrastruktur pro rozvoj regionÛ
a Regionálního pfiispûní ke sniÏování emisí oxidu uhliãitého. Hlavní-
mi úãastníky projektÛ by mûly b˘t v˘zkumné („research-driven“)
klastry, jejichÏ sloÏení je pfiedem definováno Evropskou komisí (EK).
Úãastníkem by mûla b˘t jednak v˘zkumná instituce, dále podnik (aÈ
uÏ velk˘ podnik, nebo SME) a v neposlední fiadû regionální / místní
samospráva (místní ãi regionální vláda, regionální rozvojová agentu-
ra), která by mûla b˘t souãasnû koordinátorem daného projektu.
Náplní projektÛ by mûly b˘t anal˘zy, rozvoj a implementace v˘zkum-
n˘ch regionálních nebo pfieshraniãních klastrÛ, vzdûlávání regionÛ
s ménû rozvinut˘m v˘zkumn˘m profilem, iniciativy ke zlep‰ení inte-
grace a diseminaãní aktivity.

FP7-REGIONS-2008-2 UsnadÀování vzniku nov˘ch klastrÛ a vzájem-
né informovanosti
V˘zva pro rok 2008 je koncipována obdobnû jako pro rok 2007. Pro-
jekty by mûly vést k usnadÀování vytváfiení nov˘ch v˘zkumn˘ch klast-
rÛ (národních ãi evropsk˘ch) zejména v konvergujících (= HDP < 75 %
prÛmûru HDP EU, tj. v‰echny regiony v âR s v˘jimkou Prahy) a odleh-

Výzvy pro rok 2008 – specifický program Kapacity

1. ãást: vûdeck˘ profil hlavního fie‰itele (max. 2 stránky)
Ïivotopis hlavního fie‰itele (max. 2 stránky)
v˘sledky hlavního fie‰itele za posledních 10 let (max. 2 stránky)
krátk˘ popis projektu (max. 5 stránek)

2. ãást: podrobn˘ popis projektu (max. 15 stránek)
3. ãást: realizace projektu v hostitelské instituci (max. 2 stránky)

Vûdecká rada ERC rozdûlila rozpoãet této v˘zvy na ãtyfii ãásti: vûdy
o neÏivé pfiírodû (39 %), vûdy o Ïivé pfiírodû (34 %), spoleãenské
a humanitní vûdy (14 %) a interdisciplinární projekty (13 %). Pfiedlo-
Ïené návrhy bude hodnotit celkem 25 oborov˘ch komisí (panelÛ),
které budou reprezentovat tfii vûdní oblasti: vûdy o neÏivé pfiírodû
(10 panelÛ), vûdy o Ïivé pfiírodû (9 panelÛ), spoleãenské a humanit-
ní vûdy (6 panelÛ).
Návrh projektu bude pfiedkládán pouze jednou, ale vyhodnocován
bude ve dvou kolech. V prvním kole bude hodnocena pouze první ãást
pfiedloÏeného návrhu, která poslouÏí odborn˘m panelÛm k tomu, aby
vybraly návrhy postupující do druhého kola. Ve druhém kole pak budou
odborné panely hodnotit v‰echny tfii ãásti vybran˘ch návrhÛ. Vûdecká

rada ERC rozhodla, Ïe návrhy budou posuzovány podle tûchto kritérií:
1. Vûdeck˘ potenciál hlavního fie‰itele: kvalita publikací, intelektuální
kapacita a kreativita, mezinárodní reputace.

2. Kvalita navrhovaného projektu: dÛleÏitost fie‰en˘ch problémÛ,
potenciální pfiínos pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor, vhodnost navrhova-
n˘ch metod a pracovních postupÛ, netradiãní pfiístup a pfiimûfienû
ambiciózní cíle.

3. Realizace projektu v hostitelské instituci: vybavení hostitelské insti-
tuce pro úspû‰nou realizaci navrhovaného projektu.

Podrobné informace o uvedené v˘zvû vãetnû návodÛ pro Ïadatele
(Guide for Applicants) jsou pfiístupné z webov˘ch stránek http://
cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html a http://erc.europa.eu/

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ
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l˘ch regionech EU, a za tímto úãelem bude podporováno pofiádání
konferencí, workshopÛ, kulat˘ch stolÛ, setkávání expertních skupin,
diseminaãní aktivity aj.

Výzkumný potenciál
I v rámci této priority byly uvefiejnûny dvû v˘zvy na konci listopadu
2007, jejich uzávûrka se oãekává 14. 3. 2008 a jejich celkov˘ rozpo-
ãet je 30 mil. €. Tyto v˘zvy jsou specifické tím, Ïe potenciální úãastní-
ci projektÛ musí pocházet z regionÛ spadajících pod konvergenãní cíl
(viz v˘‰e, podmínka HDP < 75 %). I v tomto pfiípadû by se mûlo jednat
o projekty typu CSA.

FP7-REGPOT-2008-1 Uvolnûní a rozvoj v˘zkumného potenciálu
v konvergujících a odlehl˘ch regionech EU
Projekty, které budou EK podpofieny v této v˘zvû, by mûly podporovat
implementaci akãního plánu definovaného vybran˘mi v˘zkumn˘mi insti-
tucemi na základû jejich SWOT anal˘zy. Tento akãní plán by mûl zahrno-
vat takové aktivity, jak˘mi jsou v˘mûna znalostí a zku‰eností, pfiijímání
zku‰en˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ vracejících se ze zahraniãí, akvizice,
v˘voj a vylep‰ení v˘zkumn˘ch zafiízení, organizace workshopÛ a konfe-
rencí ãi propagaãní aktivity. Cílem projektÛ by mûlo b˘t zlep‰ení v˘zkum-
né kapacity daného centra ãi jeho lep‰í integrace do ERA.

FP7-REGPOT-2008-2 Poskytnutí hodnotících prostfiedkÛ pro v˘zkum-
né organizace v konvergujících a odlehl˘ch regionech EU

Prostfiednictvím této aktivity vyhodnotí skupina nezávisl˘ch expertÛ
nominovan˘ch EK úroveÀ kvality v˘zkumu a v˘zkumn˘ch moÏností
vybran˘ch ÏadatelÛ a na základû tohoto hodnocení pak bude vybran˘-
mi centry vypracován akãní plán ke zlep‰ení a posílení jejich v˘zkum-
ného a v˘vojového potenciálu.

Podpora koherentního rozvoje výzkumných politik
První v˘zva v této prioritû byla uvefiejnûna 19. 10. 2007. Uzávûrka byla
stanovena na 6. 3. 2008 a rozpoãet v˘zvy je 7,5 mil. €.

COH-2007-2.2-OMC-NET Podpora iniciativ koordinace politik jdou-
cích „zdola“, které jsou realizovány nûkolika ãlensk˘mi státy ãi re-
giony
V˘zva je otevfiena návrhÛm projektÛ jasnû zamûfien˘ch na specifické
otázky v˘zkumné politiky, které ovlivÀují tyto oblasti: vytváfiení vhod-
n˘ch rámcov˘ch podmínek pro podporu soukrom˘ch R&D investic;
zlep‰ení spolupráce a transferu technologií mezi vefiejn˘mi v˘zkumn˘-
mi institucemi a soukrom˘mi podniky; zlep‰ení vyuÏívání v˘sledkÛ
soukromého R&D; modernizace managementu v˘zkumn˘ch institucí
a univerzit; podpora kariérního rozvoje a evropské, mezinárodní, mezi-
sektorové mobility R&D pracovníkÛ.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENNTRUM AV âR, 

HAVLICKOVA@TC.CZ

Prestižní evropský grant míří do ČR
Dne 14. 12. 2007 byly Evropskou v˘zkumnou radou (ERC) oznámeny
v˘sledky prvního roãníku soutûÏe o granty udûlované v rámci progra-
mu IDEAS na podporu nejtalentovanûj‰ích mlad˘ch evropsk˘ch vûdcÛ.
Jeden z tûchto prestiÏních grantÛ získal za projekt s názvem „Chemical
Processing by Swarm Robotics“ jako jedin˘ zástupce âeské republiky
absolvent Fakulty chemicko-inÏen˘rské V·CHT Praha, doc. Ing. Franti-
‰ek ·tûpánek, Ph.D.

Granty typu ERC Starting jsou urãeny uchazeãÛm do 9 let po obhajobû
Ph.D., bez omezení národnosti ãi sloÏení v˘zkumného t˘mu. Z 9 167
podan˘ch návrhÛ vybrala letos ERC ve dvoukolové soutûÏi prostfiednic-
tvím oborov˘ch panelÛ 300 nejlep‰ích projektÛ, coÏ pfiedstavuje úspû‰-
nost pouhá 3 %. Kritéria hodnocení podan˘ch návrhÛ zahrnovala
nejen intelektuální potenciál navrhovatele a kvalitu, originalitu a prÛlo-
movost fie‰eného vûdeckého tématu, ale téÏ schopnost a ochotu hosti-
telské organizace, v tomto pfiípadû V·CHT Praha, nabídnout fie‰itelské-
mu t˘mu ‰piãkové technické zázemí a kvalitní manaÏerskou podporu. 
Cílem pûtiletého v˘zkumného projektu, na jehoÏ fie‰ení se na V·CHT
Praha bude pod vedením doc. ·tûpánka podílet devítiãlenn˘ interdis-
ciplinární t˘m, je vyvinout koncept tzv. chemick˘ch robotÛ, které si lze
pfiedstavit jako ãástice velikosti fiádovû jednotek aÏ desítek mikrometrÛ,
mající schopnost autonomního pohybu, selektivní látkové v˘mûny
s okolím, chemické pfiemûny absorbovan˘ch molekul, jejich akumula-

ce a fiízeného vylouãení. Takto definované chemické roboty mohou
najít uplatnûní v celé fiadû oblastí, napfi. v diagnostice, syntéze a cíle-
ném vyluãování tzv. personalizovan˘ch léãiv ãi dekontaminaci tûÏko
dostupn˘ch prostfiedí.

Doc. Ing. Franti‰ek ·tûpánek (33) získal titul Ph.D. v roce 2001 souãas-
nû na V·CHT Praha pod vedením prof. Ing. Milo‰e Marka, DrSc, a na
Université Pierre et Marie Curie v PafiíÏi. Ve své vûdecké kariéfie pak
pokraãoval v R&D centru firmy Unilever ve Velké Británii a dále na
Department of Chemical Engineering, Imperial College v Lond˘nû, kde
vede vlastní v˘zkumnou skupinu. Doc. ·tûpánek získal v posledních
letech celou fiadu v˘znamn˘ch ocenûní, mj. se stal historicky prvním
dvojnásobn˘m nositelem Moultonovy medaile, udûlované od r. 1929
Institutem chemick˘ch inÏen˘rÛ (IChemE) za nejlep‰í vûdeckou publi-
kaci. V leto‰ním roce mu byla udûlena prestiÏní cena Philip Leverhul-
me Prize a mezinárodní cena Friedrich Wilhelm Bessel Award. 

Dal‰í informace: http://www.vscht.cz/homepage/veda/index, http://erc.
europa.eu

ANNA MITTNEROVÁ,

VYSOKÁ ·KOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE,

ANNA.MITTNEROVA@VSCHT.CZ

Víza pro výzkumníky 

Pouze ‰est ãlensk˘ch státÛ EU (Belgie, Maìarsko, Nûmecko, Portugal-
sko, Rakousko a Rumunsko) plnû pfieneslo smûrnici t˘kající se víz pro
v˘zkumníky do národní legislativy, jejíÏ termín vypr‰el 12. 10. 2007.
Evropská komise upozornila na moÏnost zahájení fiízení proti ostatním
státÛm EU. Cílem smûrnice je umoÏnit vûdcÛm ze tfietích zemí prová-

dût v˘zkum v zemích EU. Akreditované v˘zkumné organizace potvrdí
status ÏadatelÛ o víza, ovûfií existenci v˘zkumného projektu a dal‰í
náleÏitosti. Jakmile bude povolení udûleno, v˘zkumníci se mohou
pohybovat mezi státy schengenské dohody (plus Irska).  

(ECHO)



Kalendář vybraných akcí IRC na leden – březen 2008

Více informací: www.circ.cz

Leden 2008    

30. 1. 2008 Meeting Point Neuland 2008 - Healthy Living, Healthy Business brokerage - Vienna (Rakousko)   

Únor 2008    

6. 2. 2008 CERAMICA INNOVA: Technology–Business Brokerage Event - Valencia (Španělsko)  

7. 2. 2008 TECHINNOV European Meetings brokerage - PARIS - Orly airport (Francie)  

11. 2. 2008 Mobile World Congress 2008 Technology Transfer Day brokerage - Barcelona (Španělsko)  

14. 2. 2008 Effective management of demanding waste streams via new technologies - Athens (Řecko)  

20. 2. 2008 E-World of Energy and Water - International Matchmaking brokerage - Essen (Německo)  

21. 2. 2008 Chemika - IRC Brokerage Event - Szczecin (Polsko)  

26. 2. 2008 CONTACT: Business meetings - Leipzig (Německo)  

27. 2. 2008 GENERA 2008 - Madrid (Španělsko)  

Březen 2008     

4. 3. 2008 IRC Future Match 2008 - Hannover (Německo)   

6. 3. 2008 Brokerage Event ENEX - New Energy in Kielce - Kielce (Polsko)  

6. 3. 2008 Driving Innovation from Science to Business - Aix-en-Provence (Francie)  

8. 3. 2008 European Partnering Event on the International Trade Fair CLEAN ENERGY POWER® 2008 - Stuttgart (Německo)  

10. 3. 2008 Innovation Into Action - Cardiff (Velká Británie)  

10. 3. 2008 TECHA 2008, Technologies Expo for Cultural Heritage Advancement brokerage - Rome (Itálie)  

11. 3. 2008 NanoFair 2008  - Dresden (Německo)  

12. 3. 2008 BioWales 2008 - Biopartnering Event - The Vale Hotel, near Cardiff (Velká Británie)  

18. 3. 2008 Non-Food Uses of Raw Renewable Materials - Reims (Francie)  

rozhoduje o úspûchu návrhu jedinû vûdecká exce-
lence, kterou posuzují panely sloÏené z vynikajících
expertÛ z jednotliv˘ch vûdních oborÛ. Podal také
statistick˘ pfiehled 8794 krátk˘ch návrhÛ, které pro-
‰ly hodnocením. Pouze 559 pfiedkladatelÛ vyzvala
ERC, aby vypracovali úpln˘ návrh projektu.  

Na pfiedná‰ku prof. Exnera navázali ãtyfii ãe‰tí ãleno-
vé hodnotících panelÛ: prof. R. Koteck˘, DrSc.
(Centrum pro teoretická studia UK), prof. J. Ne‰etfiil
(MFF UK), RNDr. J. ·afanda, CSc. (Geofyzikální
ústav AV âR), a Ing. P. ·ebo, CSc., (Mikrobiologick˘
ústav AV âR). V‰ichni se shodli na nesmírnû vysoké
úrovni návrhÛ, jejichÏ pfiedkladatelé postoupili do
druhého kola. Ve druhém odpoledním bloku vystou-
pili zahraniãní hosté: U. Bodischová (AT), K. Bohu-
‰ová (SK), Z. Jávorková (HU), Dr. A. Schlochtermei-
er (DE) a Dr. A. Siemaszko (PL), ktefií referovali
o tom, jak jednotlivé státy analyzují v˘sledky úãasti
sv˘ch t˘mÛ v rámcov˘ch programech. Vesmûs ozna-

ãili jako hlavní pfiekáÏku hlub‰ích anal˘z nedosta-
teãné ãi pfiímo chybûjící údaje, k jejichÏ získávání
by mûla nejvíce pfiispût Evropská komise. U. Bodis-
chová a Z. Jávorková demonstrovaly pfiehledy nûkte-
r˘ch studií, které Rakousko a Maìarsko v anal˘ze
v˘sledkÛ projektÛ RP uÏ podnikly. A. Schlochter-
meier pak referoval o vysoké prioritû, kterou mají
studie dopadu úãasti nûmeck˘ch t˘mÛ. KaÏdopádnû
pfiíspûvky naznaãily, Ïe by zemû uvítaly iniciativu,
která by vyústila ve snáze realizovatelné anal˘zy
dopadu RP na národní úrovni. 

Konference potvrdila rostoucí zájem o evropsk˘
v˘zkum a v˘voj a také to, Ïe jednodenní jednání
neponechává dostateãn˘ prostor pro diskusi. TakÏe
si rezervujte ãas v posledním fiíjnovém t˘dnu na 
6. CZEDER 2008.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ



HLAVA XVIII 
V¯ZKUM A TECHNOLOGICK¯ ROZVOJ A VESMÍR 

âlánek 163 
1. Unie má za cíl posilovat své vûdecké a technologické základy vytvofiením Evropského v˘zkumného prostoru, ve kterém se vûdci, vûdecké poznatky

a technologie volnû pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, vãetnû konkurenceschopnosti prÛmyslu, jakoÏ i podporovat v‰echny
v˘zkumné ãinnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné.

2. Za tímto úãelem Spoleãenství podporuje podniky vãetnû mal˘ch a stfiedních, v˘zkumná stfiediska a vysoké ‰koly v jejich ãinnosti v oblasti v˘zkumu
a technologického rozvoje vysoké úrovnû, podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, Ïe umoÏÀuje vûdcÛm svobodnû
spolupracovat bez ohledu na hranice a podnikÛm plnû vyuÏívat potenciál vnitfiního trhu Spoleãenství, a to zvlá‰tû zpfiístupnûním vefiejn˘ch zakázek
v jednotliv˘ch státech, stanovením spoleãn˘ch norem a odstranûním právních a daÀov˘ch pfiekáÏek této spolupráce. 

3. O v‰ech ãinnostech Spoleãenství v oblasti v˘zkumu a technologického rozvoje, vãetnû demonstraãních projektÛ, se podle této smlouvy rozhoduje
v souladu s touto hlavou. 

âlánek 164 
K dosaÏení tûchto cílÛ provádí Spoleãenství následující ãinnosti, které doplÀují ãinnosti ãlensk˘ch státÛ: 
a) provádí programy v˘zkumu, technologického rozvoje a demonstrace za podpory spolupráce s podniky a mezi nimi, s v˘zkumn˘mi stfiedisky

a s vysok˘mi ‰kolami; 
b) podporuje spolupráci se tfietími zemûmi a mezinárodními organizacemi v oblasti v˘zkumu, technologického rozvoje a demonstrace provádûn˘ch

Spoleãenstvím; 
c) ‰ífií a vyhodnocuje v˘sledky ãinností v oblasti v˘zkumu, technologického rozvoje a demonstrace provádûn˘ch Spoleãenstvím; 
d) podporuje vzdûlávání a mobilitu v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v rámci Spoleãenství. 

âlánek 165 
1. Spoleãenství a ãlenské státy koordinují své ãinnosti ve v˘zkumu a technologickém rozvoji tak, aby zaji‰Èovaly vzájemnou provázanost vnitrostátních

politik a politiky Spoleãenství. 
2. V úzkém spojení s ãlensk˘mi státy mÛÏe Komise dát jakékoli uÏiteãné podnûty na podporu koordinace uvedené v odstavci 1, zejména podnûty pro

zavedení smûrnic a ukazatelÛ, pofiádání v˘mûny osvûdãen˘ch postupÛ a pfiípravu podkladÛ nezbytn˘ch pro pravidelné  monitorování  a hodnocení.
Evropsk˘ parlament bude pfiitom o tûchto iniciativách plnû informován.

âlánek 166 
l. Rada postupem podle ãlánku 251 po konzultaci s Hospodáfisk˘m a sociálním v˘borem pfiijme vícelet˘ rámcov˘ program, vymezující v‰echny ãinnosti

Spoleãenství. 
Rámcov˘ program: 

– stanoví vûdecké a technologické cíle, kter˘ch má b˘t dosaÏeno ãinnostmi stanoven˘mi v ãlánku 164, jakoÏ i pfiíslu‰né priority, 
– naznaãí hlavní rysy tûchto ãinností, 
– urãí nejvy‰‰í celkovou ãástku a podrobnosti finanãní úãasti Spoleãenství na rámcovém programu a odpovídající podíl na kaÏdé z vymezen˘ch

ãinností. 

2. Rámcov˘ program je pfiizpÛsobován nebo doplÀován podle v˘voje situace. 
3. Rámcov˘ program je provádûn prostfiednictvím zvlá‰tních programÛ vypracovan˘ch pro kaÏdou ãinnost.  V kaÏdém zvlá‰tním programu budou

stanoveny podrobnosti jeho provádûní, doba jeho trvání a prostfiedky povaÏované za nezbytné. Úhrn ãástek, povaÏovan˘ch zvlá‰tními programy za
nezbytn˘, nesmí pfiekroãit nejvy‰‰í celkovou ãástku urãenou pro rámcov˘ program a kaÏdou z ãinností. 

4. Rada pfiijme zvlá‰tní programy na návrh Komise a po konzultaci s Evropsk˘m parlamentem a Hospodáfisk˘m a sociálním v˘borem kvalifikovanou
vût‰inou. 

5. Jako doplnûk k ãinnostem uveden˘m ve víceletém rámcovém programu pfiijmou Evropsk˘ parlament a Rada fiádn˘m legislativním postupem a po
konzultaci s Hospodáfisk˘m a sociálním v˘borem nezbytná opatfiení k uskuteãnûní Evropského v˘zkumného prostoru.

âlánek 167 
K provádûní víceletého rámcového programu Unie stanoví: 

– pravidla pro úãast podnikÛ, v˘zkumn˘ch stfiedisek a vysok˘ch ‰kol, 
– pravidla pro ‰ífiení v˘sledkÛ v˘zkumu. 

âlánek 168 
Pfii provádûní víceletého rámcového programu lze rozhodnout o doplÀkov˘ch programech, jichÏ se úãastní jen nûkteré ãlenské státy, které je s v˘hradou
pfiípadné úãasti Spoleãenství financují. 
Unie pfiijme pravidla t˘kající se tûchto doplÀkov˘ch programÛ, zvlá‰tû pokud jde o ‰ífiení poznatkÛ a pfiístupu jin˘ch ãlensk˘ch státÛ k nim. 

âlánek 169 
Pfii provádûní víceletého rámcového programu mÛÏe Spoleãenství se souhlasem dotyãn˘ch ãlensk˘ch státÛ stanovit pravidla pro úãast na v˘zkumn˘ch
a rozvojov˘ch programech provádûn˘ch nûkolika ãlensk˘mi státy, vãetnû úãasti ve strukturách vytvofien˘ch k uskuteãnûní tûchto programÛ. 

âlánek 170 
Pfii provádûní vícelet˘ch rámcov˘ch programÛ mÛÏe Spoleãenství stanovit pravidla pro spolupráci se tfietími zemûmi nebo mezinárodními organizacemi
v oblasti v˘zkumu, technologického rozvoje a demonstrace provádûn˘ch Spoleãenstvím. 
Podrobnosti této spolupráce mohou b˘t pfiedmûtem mezinárodních smluv mezi Spoleãenstvím a dotyãn˘mi tfietími stranami, které se sjednávají a uzavírají
v souladu s ãlánkem 300.

âlánek 171 
Spoleãenství mÛÏe zakládat spoleãné podniky nebo jiné struktury potfiebné k úãinnému uskuteãnûní v˘zkumn˘ch programÛ, programÛ technologického
rozvoje a demonstrace provádûn˘ch Spoleãenstvím. 

âlánek 172 
Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropsk˘m parlamentem a Hospodáfisk˘m a sociálním v˘borem pfiijme kvalifikovanou vût‰inou opatfiení uvedená
v ãlánku 171. 
Rada pfiijme postupem podle ãlánku 251 po konzultaci s Hospodáfisk˘m a sociálním v˘borem pravidla uvedená v ãláncích 167, 168 a 169. Pfiijetí
doplÀkov˘ch programÛ vyÏaduje souhlas zúãastnûn˘ch ãlensk˘ch státÛ. 

VESMÍR
Vkládá se nov˘ ãlánek, kter˘ zní:

âLÁNEK 172a
1. K podpofie vûdeckého a technického pokroku, prÛmyslové konkurenceschopnosti a provádûní sv˘ch politik vypracuje Unie evropskou politiku pro

oblast vesmíru. K tomu úãelu mÛÏe podporovat spoleãné iniciativy, podporovat v˘zkum a technologick˘ rozvoj a koordinovat nezbytné úsilí pro
v˘zkum a vyuÏití vesmíru.

2. Jako pfiíspûvek k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v odstavci 1 pfiijmou Evropsk˘ parlament a Rada fiádn˘m legislativním postupem nezbytná opatfiení, která
mohou mít podobu evropského kosmického programu, s vylouãením harmonizace právních pfiedpisÛ ãlensk˘ch státÛ.

3. Unie naváÏe ve‰keré úãelné vztahy s Evropskou kosmickou agenturou.
4. Tímto ãlánkem nejsou dotãena ostatní ustanovení této hlavy.

âlánek 173 
Na poãátku kaÏdého roku pfiedloÏí Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radû. Zpráva pojedná zejména o ãinnostech v oblasti v˘zkumu
a technologického rozvoje a v oblasti ‰ífiení v˘sledkÛ za uplynul˘ rok a o pracovním programu pro bûÏn˘ rok. 

(Poznámka redakce: uveden˘ redakãní text v˘Àatku z tzv. Lisabonské smlouvy je informativní, nikoliv právnû závazn˘.)


