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V pátek 9. června 2006 se na konferenci pořádané Techno-
logickým centrem AV ČR setkaly evropské a české špičky vý-
zkumu z oboru nanomedicína. Nové obory výzkumu v oblasti
rozměrů desítek až stovek nanometrů, jako jsou nanotech-
nologie, nanobiotechnologie nebo nanotoxikologie, vyžadu-
jí nutnost multidisciplinárního přístupu při plánování a říze-
ní takového výzkumu. To platí i pro vědu a technologii za-
bývající se prevencí, diagnostikou i léčbou chorob
a traumatických stavů, odstraňující bolest, zachovávající
a zlepšující lidské zdraví za použití molekulárních nástrojů
a molekulárních znalostí lidského těla – nanomedicínu, jak
ji definuje ESF Forward look on nanomedicine (2005).

Na konferenci se sešli odborníci z klinické praxe, z lékař-
ských výzkumných pracovišť, zároveň s chemiky, biochemi-
ky a fyziky. Že jde o atraktivní téma i pro aplikační sféru do-
kumentovala přítomnost zástupců výzkumných a průmyslo-
vých firem, kteří tvořili přibližně čtvrtinu z více než 140
účastníků konference.

Významným příkladem multidisciplinární spolupráce jsou
aktivity Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Mikrobio-
logického ústavu AV ČR. Výsledkem jsou tzv. polymerní te-
rapeutika – léčiva navázaná na polymerní řetězec, která mo-
hou být směrována přímo do nemocné tkáně a tam působit
cíleně. Směrování je v případě nádorového onemocnění za-
jištěno větší velikostí částice (30-50 nm) nebo pomocí se-
lektivní vazby protilátky s nádorovým antigenem. Uvolnění
léčiva (např. doxorubicinu) je pak výsledkem enzymatického
nebo hydrolytického štěpení po změně pH v lidském těle. Ta-
kové léčivo by nezatěžovalo lidský organismus jako u kon-
venčních způsobů léčby a zároveň by mohlo v těle cirkulo-
vat a působit jako prevence před vznikem nádorů. Vývojem
nanočástic pro nosiče léčiv se zabývají i na Vysoké škole che-
micko-technologické. Zajímavé výsledky jsou například
z aplikace fotodynamické terapie, kdy léčivo tvoří silně svět-
loabsorbující látka, která po ozáření produkuje reaktivní
singletový kyslík. Ten napadá postiženou tkáň, a tím ji se-
lektivně odstraní.

Další oblastí nanomedicíny je přesná detekce složek plynu
a kapalin. Systémy mikrokonzolí, připravené na Univerzitě
v Lyngby (DK), využívají změny povrchového napětí aktivní
vrstvy, změny tepelné roztažnosti nebo změny hmotnosti.
Těmito způsoby lze sledovat přítomnost proteinů, genů, pro-
tilátek, plynů nebo výbušnin. Mikrokonzole mají vlastní sní-

mací zařízení z pi-
ezoelektr ického
materiálu, a tak
lze detekovat vel-
mi malá množ-
ství. Dalším kro-
kem je přechod
od standardního
křemíku k poly-
merním materiá-
lům, zvyšující cit-
livost na velmi
malé koncentra-
ce. Za Ústav ra-
diotechniky a elek-
troniky AV ČR byly
prezentovány op-
tické biosenzory
založené na prin-
cipu povrchové
plazmonové rezo-
nance. Změnou indexu lomu je tak možné selektivně dete-
kovat léčiva, protilátky, hormony a podobně.

Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství byly prezen-
továny zástupci Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Fy-
ziologického ústavu AV ČR. V prvním kroku by mělo být mož-
no připravit speciální substráty z uhlíkových nanočástic
vhodných pro růst kožních buněk a ty použít pro léčbu tká-
ně. Velký zlom v léčení degenerativních chorob i traumatic-
kých stavů má přinést aplikace kmenových buněk pro rege-
neraci poškozené tkáně. I zde bylo dosaženo několika 
zajímavých výsledků při experimentech nejen na zvířatech,
ale již i při léčbě lidských pacientů.

O zaměření odborné technologické platformy Nanomedici-
ne informovala na konferenci ředitelka Institute of Nano-
technology Ottilia Saxlová (UK). V Evropě by nanotechnolo-
gie měly přispět hlavně při léčbě kardiovaskulárních nemo-
cí, rakoviny, neurodegenerativních nemocí (Alzhaimer,
Parkinson), při imunitním oslabení nebo při zánětlivých one-
mocněních. Evropská komise tuto oblast výzkumu pečlivě
sleduje. Je to patrné i z aktivní účasti na setkáních techno-
logické platformy Nanomedicine. Zájemci z České republiky
mohou stále po-
dávat tzv. vyjá-
dření zájmu o za-
pojení do této po-
radní skupiny.
Další setkání plat-
formy je plánová-
no na 14. - 15. 9.
2006 v Barceloně,
kde bude před-
stavena strategie
výzkumu iniciova-
ná průmyslovými
podniky (Philips,
Siemens, Bayer, GSK, Shering, atd.). Více informací lze na-
lézt na www.cordis.lu/nanotechnology/nanomedicine.htm.
Setkání je možno spojit s navazující konferencí pořádanou
Evropským výzkumným fondem (ESF) – Nanomedicine 2006,
kde čeští vědci určitě nebudou chybět.

RUDOLF FRYČEK,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, FRYCEK@TC.CZ

Foto Radka Žáková, TC CZ

Stalo se…

KONFERENCE NANOMEDICINE

Ředitelka Institutu nanotechnologie 
z Velké Británie, paní Ottilia Saxlová

Konferenci Nanomedicine 2006 zahájil v Modré posluchárně
Univerzity Karlovy předseda AV ČR Václav Pačes
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hlavní ãlánek tohoto ãísla  je vûnován programu EUREKA,  kterému âeská
republika pfiedsedala v uplynul˘ch 12 mûsících. âlánek uvádí fiadu dÛleÏi-
t˘ch údajÛ,  které dokládají pomûrnû velk˘ zájem ãesk˘ch pracovi‰È o úãast
v projektech EUREKA. Ing. J. Martinec, národní koordiná-
tor programu EUREKA, napfi. uvádí, Ïe v letech 1993 –
2005  byla úãast ãesk˘ch pracovi‰È dotována ze státního
rozpoãtu ãástkou 810 mil. Kã a 1750 mil. Kã hradily úãast-
nické organizace z vlastních prostfiedkÛ. JelikoÏ se projek-
tÛ  úãastní pfieváÏnû podniky, lze konstatovat, Ïe v pfiípa-
dû EUREKY uÏ âR dosáhla oné k˘Ïené evropské mety, kdy
v˘daje na v˘zkum a v˘voj mají b˘t ze dvou tfietin hrazeny
ze soukrom˘ch zdrojÛ.. 
Dal‰í dva ãlánky jsou vûnovány problematice potravináfi-
ského v˘zkumu v 6. RP. Zde se naopak ukazuje, Ïe ãeské
podniky se potravináfiského v˘zkumu vlastnû neúãastní. Je-
likoÏ není pravdûpodobné, Ïe by potravináfisk˘ prÛmysl
mohl prosperovat bez v˘zkumu a v˘voje,  jde o varovn˘
signál,  kterému jsme se vûnovali hloubûji. Anal˘za údajÛ z databáze Ev-
ropské komise potvrdila, Ïe velmoci evropského potravináfiského prÛmys-
lu (napfi. Dánsko) sice zaujímají ãelné pozice v úãasti v projektech 6. RP,
av‰ak celková úãast evropského prÛmyslu je podle nûkolika indikátorÛ zfie-
telnû niÏ‰í, neÏ by odpovídalo v˘znamu a potfiebám tohoto sektoru. 
AniÏ to redakce zam˘‰lela,  otevírá tak toto ãíslo otázku, proã v celém
spektru sektorÛ,  které pokr˘vá EUREKA, mají podniky zájem o investice do
VaV, zatímco v potravináfiství nikoliv. Podnikové investice ov‰em musí b˘t
rentabilní a jsou jistû vynakládány s cílem zlep‰it vlastní konkurence-
schopnost a tak dosáhnout vy‰‰ího zisku; otevírají snad  projekty programu

EUREKA srozumitelnûj‰í cestu k tomuto cíli neÏ projekty 6. RP? Lze oãeká-
vat, Ïe evropská technologická platforma v oblasti potravináfiství bude ne-
jen hledat  odpovûì na  tyto otázky, ale bude téÏ usilovat o patfiiãnou zmû-

nu situace,  kterou signalizují údaje z první poloviny 6. RP.
BlíÏící se zaãátek 7. RP (znûní schválen˘ch programÛ se
budeme vûnovat podrobnûji v pfií‰tích ãíslech) zvy‰uje
hustotu informací o doprovodn˘ch konferencích a akcích.
âeská konference k zahájení 7. RP probûhne v rámci tra-
diãního  podzimního setkání, tentokráte pÛjde o „âtvrté
ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum“,  které se budou konat
v Praze  ve dnech 24. - 25. fiíjna (viz www.tc.cz). Souãas-
nû  chceme upozornit na v˘stavu „Budoucnost zaãíná
dnes“ (Today is the future),  kterou uspofiádá Nûmecko
v rámci svého pfiedsednictví EU ve dnech 7.- 18. bfiezna
2007  v Bruselu. V˘stava  nemá slouÏit k demonstraci ná-
rodních úãastí v evropském v˘zkumu, n˘brÏ nastolí nalé-
havé otázky o evropské budoucnosti („co  budeme dûlat,

aÏ dojde  nafta“ atp.), pfii jejichÏ fie‰ení bude mít v˘zkum a v˘voj rozhodu-
jící roli. Evropská komise hledá nyní vhodné exponáty,  které nejsou ome-
zeny na okruh v˘sledkÛ rámcov˘ch programÛ. Má jít naopak  o ‰ir‰í v˘-
sledky evropského úsilí pfii fie‰ení zásadních problémÛ.  Podrobné infor-
mace o v˘stavû  jsou na adrese http://ec.europa.eu/research/fp7/events/.
Národní informaãní centrum pro evropsk˘ v˘zkum je ve spojení s organi-
zátory v˘stavy a uvítá va‰e námûty a upozornûní na vhodné exponáty
z ãeského v˘zkumu a v˘voje.

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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Mezinárodní spolupráce se v rámci programu „EUREKA“ t˘ká oblastí 
biotechnologie a lékafiská technika, komunikaãní technologie, techno-
logie v energetice, technologie pro ochranu Ïivotního prostfiedí, infor-
maãní technologie, lasery, nové materiály a materiálové technologie, au-
tomatizace a robotika a dopravní technologie. 

SíÈ ãlensk˘ch státÛ EUREKY slouÏí jednak k budování zázemí na podpo-
ru spolupráce velk˘ch a stfiedních podnikÛ s moÏností rychlého uplat-
nûní v˘sledkÛ technického rozvoje ke komerãnímu vyuÏití a také pod-
poruje evropské strategické projekty, tzv. klastrové projekty programu
EUREKA, které jsou fiízeny konsorcii velk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ.

Historie programu EUREKA
Program byl zaloÏen 17. ãervence 1985 v PafiíÏi na základû politické de-
klarace 17 tehdej‰ích vlád Evropského spoleãenství a Evropského sdru-
Ïení volného obchodu a vysok˘ch pfiedstavitelÛ Komise Evropsk˘ch spo-
leãenství. Souhlas k ustavení této iniciativy dalo 18 zemí tehdej‰ího ES,
ESVO a Turecko spoleãnû s Komisí Evropského spoleãenství. Pfiípravné
aktivity a organizování konference vznikly z podnûtu Francie, která vy-
stihla potfiebu západoevropsk˘ch zemí mít spoleãn˘ program, kter˘ by
podstatnû zv˘‰il prÛmyslovou a vûdeckotechnickou sílu evropského kon-
tinentu vzhledem k centrÛm svûtové ekonomiky, vûdy a techniky – USA
a Japonsku.

Program EUREKA vychází z politické deklarace evropsk˘ch vlád a Ev-
ropsk˘ch spoleãenství a jeho vytvofiení jako spoleãné iniciativy nebylo
podmínûno podpisem právní dohody. Tato legislativní forma vytvofiení
programu EUREKA byla zvolena proto, aby ãinnost EUREKY nebyla sva-
zována s velk˘m administrativním aparátem a pro financování projektÛ
byl stanoven zpÛsob, kter˘ kumuluje vlastní finanãní zdroje prÛmyslo-
v˘ch podnikÛ a firem a v˘zkumn˘ch organizací a podporu z národních
prostfiedkÛ urãen˘ch na v˘zkum a v˘voj. Cíle a strategie, které EUREKA
podporuje, jsou smûrovány na zv˘‰ení produktivity evropské ekonomi-

ky. V desetiletém období 1985 – 1995 lze jako pfiíklady nejv˘znamnûj-
‰ích projektÛ, které byly úspû‰nû vyfie‰eny a ukonãeny a prokazatelnû
napomohly zv˘‰it konkurenceschopnost evropského prÛmyslu i posky-
tovan˘ch sluÏeb, napfiíklad uvést: 
- projekt JESSI (v˘zkum a v˘voj submikronov˘ch polovodiãÛ) s náklady
na fie‰ení ve v˘‰i 3 800 mil. €;
- projekt EPROM (pamûÈové ãipy), jehoÏ fie‰ení stálo 227 mil. €;
- projekt Superpoãítaãe s vynaloÏen˘mi prostfiedky ve v˘‰i 400 mil. €;
- projekt FAMOS (pruÏná robotika pro automatizovanou montáÏ), jenÏ byl
souborem nûkolika  desítek dílãích projektÛ s náklady v ãástce 160 mil. €; 

- projekt AMADEUS (poãítaãov˘ systém pro rezervaci a distribuci lete-
nek) s finanãním rozpoãtem 350 mil. €.

V˘znamné v˘sledky projektu JESSI postavily Evropu a její firmy na vy‰‰í
úroveÀ, neÏ dosáhli jejich pfiímí konkurenti ve Spojen˘ch státech a Ja-
ponsku. Aplikace v˘stupÛ projektu AMADEUS umoÏnila celoevropské
on-line propojení rezervaãního a prodejního systému leteck˘ch spoleã-
ností a cestovních kanceláfií.

Strategie Evropského v˘zkumného prostoru, která si klade za cíl b˘t úãin-
n˘m nástrojem pro podporu moderní evropské ekonomiky znalostí a pro-
sperující ekonomiky vyuÏívající inovaãní kreativitu, obsahuje jak koor-
dinaci v˘zkumu a inovaãních politik v rámci jednotliv˘ch zemí, tak se
zamûfiuje na hledání a vyuÏití souãinnosti mezi evropsk˘mi v˘zkumn˘-
mi programy, jako napfi. rámcov˘ program EU, COST a EUREKA. V po-
slední dobû dochází k nov˘m aktivitám, které fie‰í moÏnost spoleãn˘ch
projektÛ ve vztahu mezi EUREKOU a rámcov˘m programem. 

Účast členských států
V souãasnosti program EUREKA sdruÏuje celkem 36 ãlenÛ, tj. 35 ãlen-
sk˘ch zemí a Komisi Evropské unie. Jedná se následující státy: Belgie,
âeská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Loty‰sko, Lucembursko, Maìarsko, Mo-
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

CELOEVROPSK¯ PROGRAM APLIKOVANÉHO V¯ZKUMU A V¯VOJE EUREKA (EUROPEAN RESEARCH COORDINATION AGENCY) JE JEDNÍM
Z NÁSTROJÒ EVROPSKÉ STRATEGIE A SPOLUPRÁCE V OBLASTI APLIKOVANÉHO V¯ZKUMU A INOVAâNÍCH AKTIVIT. CÍLEM PROGRAMU JE
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE EVROPSK¯CH PRÒMYSLOV¯CH PODNIKÒ,  V¯ZKUMN¯CH ÚSTAVÒ A VYSOK¯CH ·KOL, VEDOUCÍ 
K VYTVÁ¤ENÍ VHODN¯CH PODMÍNEK PRO ZVY·OVÁNÍ V¯KONNOSTI EVROPSKÉHO PRÒMYSLU A ROZVOJE JEHO INFRASTRUKTURY
A ¤E·IT PROBLÉMY DOT¯KAJÍCÍ SE VÍCE ZEMÍ NA ZÁKLADù PRINCIPU „BOTTOM UP“.

50

26

21

3
1

82

16
19

26

33

22

5

25

10
6

3

29

6
2

7

26

11

37

18

6

18
22 23

28

14
11

AT BE CH CS CY DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IL IS IT LT LU LV MO NL NO PL PT RO RU SE SI SK SM TR TR

Graf 1 - Celkový počet  projektů  ČR společně s členskými státy  
(stav k 30. 6. 2005, podle databáze ČR) 
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nako, Nûmecko, Nizozem-
sko, Norsko, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Rumun-
sko, Ruská federace, ¤ecko,
San Marino, Slovensko, Slo-
vinsko, Srbsko a âerná Ho-
ra, ·panûlsko, ·védsko,
·v˘carsko, Turecko, Velká
Británie a ãlenem je i Ev-
ropská unie. 

EUREKA 
a Česká republika
MoÏností programu EUREKA
vyuÏilo v období let 1993 –
2005 (ke 30. 6. 2005) více
neÏ 300 ãesk˘ch organizací,
které byly nebo v souãasné
dobû jsou fie‰iteli 206 projektÛ, jejichÏ v˘stupy mají ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiímé komerãní vyuÏití. Zúãastnûn˘ch organizací je z oblasti prÛmyslu
více jak 50 %. Jsou to pfiedev‰ím malé a stfiední podniky, ale i velké prÛ-
myslové podniky. PfievaÏující zamûfiení projektÛ s ãeskou úãastí je na ob-
lasti Ïivotního prostfiedí, nov˘ch materiálÛ a biotechnologie. Nejvíce za-
stoupen˘mi zahraniãními partnery jsou spolupracující organizace
z Nûmecka a Rakouska.

Finanãní prostfiedky na fie‰ení uveden˘ch 206 projektÛ s úãastí âeské re-
publiky pfiedstavují celkovou ãástku 309,5 mil. €, z toho na ãeské orga-
nizace pfiipadá podíl ve v˘‰i 74,8 mil. € (tj. pfiibliÏnû 2 169 mil. Kã).
Úãast ãesk˘ch organizací v projektech EUREKA je podporována úãelo-
v˘m financováním ze státního rozpoãtu z prostfiedkÛ vyãlenûn˘ch na v˘-
zkum a v˘voj. V letech 1993 - 2005 tato finanãní spoluúãast pfiedstavo-
vala ãástku témûfi 810 mil. Kã a zb˘vající ãást finanãních nákladÛ v úhrn-
né v˘‰i 1 750 mil. Kã byla plnû hrazena z vlastních prostfiedkÛ
fie‰itelsk˘ch organizací.

Program EUREKA poskytuje
ãesk˘m prÛmyslov˘m pod-
nikÛm, v˘zkumn˘m organi-
zacím a vysok˘m ‰kolám ‰i-
rok˘ prostor pro mezinárod-
ní spolupráci. Nezbytné je
v‰ak nabídnout potfiebnou
invenci a námûty projektÛ.
V prÛmyslové sféfie je pro-
gram EUREKA orientován
jednoznaãnû na inovace
a podporu exportu. Pro ob-
last v˘zkumu a v˘voje pfii-
ná‰í EUREKA pfiím˘ kontakt
s prÛmyslov˘mi partnery,
a tím i nové podnûty pro v˘-
zkumné a inovaãní aktivity
a jejich komerãní uplatnûní.

Zv˘razÀujícím pozitivním v˘sledkem projektÛ EUREKA je to, Ïe v pfiípa-
dû úãasti ãeského malého nebo stfiedního podniku je dal‰í spolufie‰itel-
skou organizací vedle zahraniãního partnera zároveÀ v˘zkumné nebo
univerzitní pracovi‰tû v âeské republice. To vede k tomu, Ïe v˘sledky v˘-
zkumu a v˘voje jsou komerãnû vyuÏity i ãesk˘m prÛmyslov˘m podni-
kem a nedochází k pouhému transferu znalostí, i kdyÏ na komerãní bá-
zi, k zahraniãnímu spolufie‰iteli projektu.

Porovnáme-li úãast ãesk˘ch
mal˘ch a stfiedních podnikÛ
v projektech EUREKA lze
uvést, Ïe je nûkolikrát vy‰‰í
neÏ zapojení stejn˘ch sub-
jektÛ z âeské republiky
v rámcovém programu Ev-
ropské unie. Pro malé
a stfiední podniky program
EUREKA pfiedstavuje, v po-
rovnání s rámcov˘m progra-
mem Evropské unie, daleko
men‰í administrativní pfií-
pravu návrhu projektu a vel-
mi dÛleÏit˘ aspekt moÏnos-
ti rychlého zahájení fie‰ení
projektu, kter˘ je v âeské re-
publice zv˘raznûn podpo-

rou úãelového spolufinancování projektÛ EUREKA ze státního rozpoãtu.
âinnost národního koordinátora zabezpeãuje Ing. Josef Martinec
(M·MT), pfiedstavitelem âeské republiky ve Skupinû vysok˘ch pfiedsta-
vitelÛ je Doc. Ing. Karel ·perlink, CSc. Více informací lze nalézt na ad-
rese www.msmt.cz a www.eureka.be

Předsednictví České republiky v programu EUREKA
Vzhledem k aktivní pozici a úspû‰nosti v programu EUREKA byla âeská
republika opakovanû v uplynulém období neformálnû vyzvána ãlensk˘-
mi státy, aby pfievzala pfiedsednickou odpovûdnost. Po posouzení toho-
to návrhu ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Dr. P. Buzková za-
slala v ãervnu 2003 oficiální vyjádfiení âeské republiky tehdej‰ímu dán-
skému pfiedsednictví ve kterém byl vyjádfien souhlas k pfievzetí
pfiedsednick˘ch povinností pro období od ãervence 2005 do ãervna
2006. Rozhodnutí povûfiit âeskou republiku pfiedsednictvím EUREKY by-
lo schváleno Skupinou vysok˘ch pfiedstavitelÛ koncem ãervna 2003

v Kodani. âeská republika
se tak stala 1. ãervence
2005 první pfiedsednickou
zemí v programu EUREKA
z oblasti stfiední a v˘chodní
Evropy a zároveÀ novû pfii-
stupujících zemí do Evrop-
ské unie.

Pfiedsednictví v programu
EUREKA je rotující a funkce
pfiedsednické zemû trvá
vÏdy v období od 1. ãerven-
ce do 30. ãervna následují-
cího roku. Nosn˘m úkolem
kaÏdé pfiedsednické zemû je
pfiipravit a implementovat
strategick˘ program pro roz-
voj programu EUREKA. Pfií-

prava tûchto dokumentÛ vychází, navazuje a pokraãuje jak na ãinnostech
a aktivitách pfiedcházejích pfiedsednick˘ch zemí (Francie a Nizozemska),
tak uplatÀuje vlastní národní cíle. 

Od zahájení ãinnosti programu EUREKA v roce 1985 jiÏ pfiedsedaly prak-
ticky v‰echny zakládající ãlenské zemû, z toho nûkteré opakovanû. Po
pfiedsednictví âeské republiky následuje od ãervence 2006 pfiedsednic-
tví Itálie. Pro potfieby pfiedsednictví je provozována internetová adresa
www.eureka-chair.cz, která obsahuje základní informace o strategii a ná-
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Graf 2 - Řešené projekty programu EUREKA 
(stav k 30. 6. 2005)
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Graf 3 - Ukončené projekty programu EUREKA podle oblastí 
(stav k 30. 6. 2005)
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plni pfiedsednictví, informace pro úãastníky zasedání, odkazy na projek-
ty a dal‰í.

Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy je zodpovûdné za program
EUREKA a z tohoto dÛvodu ministrynû Buzková jmenovala Ing. P. Kfien-
ka, CSc., fieditele odboru mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji,
pfiedsedou Skupiny vysok˘ch pfiedstavitelÛ a Ing. M. Janeãka, CSc., ãle-
na Rady vlády pro v˘zkum a v˘voj, pfiedsedou Skupiny národních koor-
dinátorÛ. Vedoucím pfiedsednického sekretariátu byl jmenován
RNDr. S. Halada.Vedle zasedání zástupcÛ ãlensk˘ch zemí v prÛbûhu
pfiedsednického roku byla na jeho závûr v Praze dne 9. ãervna uspofiá-
dána ministerská konference. 

Jubilea: 20 let EUREKY, 10 let členství ČR
Vedle pfiedsednické zodpovûdnosti na rok 2005 zároveÀ pfiipadla dvû
dÛleÏitá v˘roãí. âeská republika pfiistoupila pfied deseti lety v roce 1995
do sítû EUREKY, která v té dobû mûla jiÏ deset let zku‰eností zakláda-
jících státÛ. V první polovinû ãeského pfiedsednictví 21. fiíjna 2005 pro-
bûhla v hotelu InterContinental nad rámec pfiedchozích pfiedsednictví
vybraná akce EUREKA FORUM, která byla uspofiádána v rámci oslavy
20 let zaloÏení se zamûfiením na hodnocení dosavadní ãinnosti
EUREKY. Slavnostní fieã patfiila v pfiedveãer zasedání ministryni Buz-
kové a Dr. A. Miheliãovi, státnímu sekretáfii slovinského Ministerstva

pro vy‰‰í vzdûlávání, vûdu a technologie. Téma se t˘kalo úlohy v˘zku-
mu a inovací pro dal‰í rozvoj Evropy a poslání EUREKY v této oblasti.

Úvodní slovo jednacího dne pfiednesl Ing. M. Jahn, MBA, jako místo-
pfiedseda vlády âR pro ekonomiku. ZdÛraznil nezbytnost investic do v˘-
zkumu, v˘voje a inovací, jinak by nebylo moÏné udrÏet dosavadní ev-
ropskou úroveÀ vefiejn˘ch sluÏeb, není to ale moÏné bez spoluúãasti prÛ-
myslov˘ch organizací. Nutná je spolupráce univerzit a v˘zkumn˘ch
ústavÛ s privátním sektorem. Zasedání pokraãovalo vystoupením dal‰ích
v˘znamn˘ch osobností ãlensk˘ch státÛ EUREKY. Na závûr zasedání by-
la pfiijata PraÏská deklarace programu. 

âlenské státy jiÏ del‰í dobu usilují o intenzivnûj‰í spolupráci napfiíklad
s programem COST, na jehoÏ v˘sledky projekty EUREKY jiÏ v mnoha pfií-
padech navazují. V˘sledkem hledání dal‰ích moÏností financování pro-
jektÛ pro malé a stfiední projekty je iniciativa s názvem EUROSTARS, kte-
rá byla zaloÏena ve spolupráci EUREKY s Komisí EU. Po zvládnutí ne-
zbytn˘ch mechanismÛ by mohla tato iniciativa b˘t velice perspektivní
pro fie‰ení spoleãn˘ch projektÛ. 
Statistika dosaÏen˘ch v˘sledÛ je znázornûna v grafech.

JOSEF MARTINEC,

MINISTERSTVO ·KOLSTVÍ, MLÁDEÎE A TùLOV¯CHOVY, JOSEF.MARTINEC@MSMT.CZ 
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Graf 4 - Finanční náklady vynaložené na projekty EUREKA v ČR  
(stav k 30. 6. 2005, podle databáze ČR)
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Historicky první âesko-japonské dny vûdy a technologií u nás probûhly
v Praze ve dnech 13. – 18. kvûtna 2006. Pracovní ãást programu s pre-
zentacemi ãesk˘ch univerzit a inovaãních center  probûhla v pondûlí 
15. kvûtna v âernínském paláci. V hlavním odpoledním bloku pfiednesl
svÛj pfiíspûvek také fieditel Technologického centra AV âR Karel Klusá-
ãek (na snímku uprostfied), odpolední blok pak uzavfiel profesor Keiji Kis-
hi, pfiedseda âesko-japonské spoleãnosti (vpravo). Îe byl zájem o spo-
lupráci ze strany japonsk˘ch firem znaãn˘, o tom svûdãí nejen úãast top
managementu, ale i zájem o prezentace na‰ich univerzit a náv‰tûvy je-
jich v˘zkumn˘ch pracovi‰È. Úãastníci  nav‰tívili také nûkteré ãeské pod-
niky, vãetnû tûch, které zde zaloÏili Japonci. Setkání bylo vítan˘m odra-
zov˘m mÛstkem pro navázání dal‰ích ãesko-japonsk˘ch vztahÛ v oblas-
ti vûdy a technologií .

RADKA ÎÁKOVÁ, TC AV

Foto Radka Îáková

Česko-japonské dny vědy a technologií
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Podle databáze,  kterou Evropská komise zpfiístupnila národním delega-
cím ãlensk˘ch státÛ v bfieznu t. r., neúãastní se Ïádná z ãesk˘ch potravi-
náfisk˘ch firem dosud kontrahovan˘ch projektÛ 6. RP. To samozfiejmû ve-
de k otázce, proã tomu tak je?  Odpovûì na ni jistû nebude  jednoduchá.
Tento pfiíspûvek pfiiná‰í anal˘zu dosavadního prÛbûhu  5. tematické pri-
ority 6. RP,  která naznaãuje celé spektrum pfiíãin, proã se ãesk˘ potravi-
náfisk˘ prÛmysl neúãastní evropského v˘zkumu zamûfieného na bezpeã-
né a zdravé potraviny. V tomto sdûlení pfiedloÏíme  komparativní anal˘-
zu jak úãasti 25 státÛ EU v evropském potravináfiském v˘zkumu, tak
i naznaãíme nûkteré komparace s ostatními prioritami 6. RP. V bezpro-
stfiednû následujícím sdûlení  pak prohloubíme anal˘zu dat,  která  jsou
specifická pro âR.

Zmínûná databáze EK obsahuje údaje o 41 233 úãastech v 5327 projek-
tech,  které (do ledna 2006) pro‰ly úspû‰nû kontraktaãním jednáním. Ty-
to projekty podpofií EK celkovû ãástkou 9,65 mld. €, která odpovídá té-
mûfi pfiesnû jedné polovinû z celkového rozpoãtu 6. RP (jenÏ dosahuje
19,2 mld. €). Pokud jde o samotnou 5. tematickou prioritu, byly v ní do-
sud kontrahovány 92 projekty, na jejichÏ fie‰ení se podílí 1429 t˘mÛ. EK
podpofií fie‰ení tûchto projektÛ ãástkou 392,6 mil. €, coÏ odpovídá 
54  % celkového rozpoãtu 5. tematické priority.

Lomená ãára  v grafu 1 udává celkové poãty úãastí státÛ EU-25 v 5. te-
matické prioritû. Je te-
dy vidût, Ïe nejvy‰‰í
poãet úãastí má Spo-
jené království,  které
je následováno
Nûmeckem, Nizo-
zemskem, Itálií, Fran-
cií a ·panûlskem.
V‰echny dosavadní
anal˘zy ukazují, Ïe
poãet úãastí t˘mÛ da-
né zemû v celém rám-
covém programu je
velmi tûsnû korelován
s velikostí národní po-
pulace. V pfiípadû po-
travináfiského v˘zku-
mu je v‰ak tato kore-
lace uÏ  jen velmi
nízká. 

Chceme-li porovnávat
intenzitu úãasti jedno-
tliv˘ch státÛ, je úãelné
i zde  pfiepoãítat poãet
úãastí na jednotkovou
populaci,  coÏ  udává
sloupcová ãást grafu
1. Státy EU-25 jsou
ostatnû sefiazeny pod-
le této statistiky, v níÏ
se na prvním místû
nachází Dánsko. Jistû
netfieba pfiipomínat,
Ïe dánské potravináfi-
ství má velmi v˘-
znamnou úlohu v ce-

loevropském mûfiítku a potravináfisk˘ sektor zaujímá první místo v dán-
ském exportu. Dánsko tak pfiímo vzorovû odpovídá  logice oãekávání,
která jsou spojena s evropsk˘m potravináfisk˘m v˘zkumem. âR se pod-
le  této statistiky nachází na 18. místû,  coÏ je v˘raznû  lep‰í umístûní,
neÏ je na‰e pozice v celém rámcovém programu (kde âR zaujímá 
22. pozici). 

Statistiky zaloÏené na poãtu úãastí v‰ak mají malou vypovídací hodno-
tu,  neboÈ kladou na stejnou úroveÀ úãastníky,  ktefií investují do v˘zku-
mu velké ãástky s úãastníky, ktefií mají pro v˘zkumn˘ projekt pouze mar-
ginální roli (investují  jen malé ãástky do projektu), pfiíp. místo  v˘zkum-
n˘ch projektÛ se úãastní pfieváÏnû specifick˘ch podpÛrn˘ch aktivit ãi
koordinaãních akcí. 

Graf 2  ukazuje souhrny rozpoãtÛ (souãet „eligible cost“- svûtlé sloupce)
a souhrny poÏadovan˘ch pfiíspûvkÛ  (tmav‰í sloupce) v jednotliv˘ch stá-
tech EU-25. Státy jsou sefiazeny právû podle souhrnu rozpoãtÛ sv˘ch t˘-
mÛ. Nejvût‰í souhrnn˘ rozpoãet mají t˘my ze Spojeného království,  na
druhém místû je Nizozemsko a stojí za pov‰imnutí, Ïe na 5. místû je
Dánsko (které souhrnn˘m rozpoãtem pfiedstihuje napfi. Itálii,  jejíÏ popu-
lace je 10krát vût‰í neÏ dánská). âR se nachází na 16. místû. U mnoha
státÛ se souhrnn˘ rozpoãet  pfiíli‰ neli‰í od souhrnného poÏadovaného
pfiíspûvku. To naznaãuje, Ïe v mnoha pfiípadech  jde zfiejmû o úãastníky,

ktefií vykazují své ná-
klady podle AC mode-
lu („additional cost mo-
del“, v nûmÏ se uzna-
telné náklady  vût‰inou
shodují s poÏadova-
n˘m pfiíspûvkem). Ten-
to model nemohou
pouÏívat prÛmysloví
úãastníci. UÏ tato sta-
tistika signalizuje ma-
lou úãast prÛmyslu
v evropském potravi-
náfiském v˘zkumu.

Pfiejdûme nyní uÏ ke sta-
tistice úãasti prÛmyslu
v 5. tematické prioritû.
Sloupcová ãást grafu 3
ukazuje celkové poãty
prÛmyslov˘ch úãastní-
kÛ z jednotliv˘ch zemí
EU-25. Spojené králov-
ství a Nûmecko mají
shodnû po 27 úãas-
tech, Itálie jich má 16,
·panûlsko 14 atd.
Z grafu je zfiejmé, Ïe
z 9 státÛ se vÛbec Ïád-
né t˘my z prÛmyslu ne-
úãastní. Jde o dva staré
ãlenské státy (GR a PT)
a sedm nov˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ (CZ, EE, LT,
LV, MT, SI, SK). Zdá se
tedy , Ïe neúãast ães-
k˘ch potravináfisk˘ch

Potřebuje evropský potravinářský průmysl evropský výzkum?
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Graf 1 - Celkový počet účastí týmů členských států EU v projektech 5. tematické priority (lomená čá-
ra, stupnice na pravé straně). Sloupce znázorňují počet účastí připadajících na 1 mil. populace dané-
ho členského státu.
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Graf 2 - Souhrnné rozpočty (světlé sloupce) a souhrnné požadované příspěvky od EK účastníků ze stá-
tů EU-25.
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podnikÛ v evropském potravináfiském prÛmyslu tedy spí‰e odpovídá „ty-
pickému chování potravináfiského prÛmyslu nov˘ch ãlensk˘ch  státÛ“,
neÏ Ïe by ‰lo o negativní v˘jimku. 

Státy jsou v grafu 3 sefiazeny podle klesající úrovnû souhrnn˘ch rozpoã-
tÛ prÛmyslov˘ch partnerÛ,  jejíÏ prÛbûh je v grafu znázornûn plnou ãa-
rou. Nejvy‰‰í souhrnn˘ rozpoãet  mají prÛmyslové t˘my z Nûmecka,  kte-
ré jsou následovány prÛmyslem z UK a Itálie, a uÏ na ãtvrtém místû jsou
prÛmysloví partnefii z Dánska. Z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ  mají  nenulové
souhrnné rozpoãty jen prÛmysloví partnefii z Maìarska a Polska. Pozna-
menejme,  Ïe zatímco prÛmûrn˘ rozpoãet úãastníka v 5. tematické prio-
ritû  se pohybuje okolo 350 tis. €, prÛmûrn˘ rozpoãet úãastníka z prÛ-
myslu jen lehce pfiekraãuje 200 tis. €, to znamená, Ïe t˘my z univerzit
a v˘zkumn˘ch institucí  vstupují do projektÛ v˘raznû vy‰‰ími rozpoãty
neÏ t˘my z prÛmyslu. 

V˘znam úãasti prÛmyslov˘ch partnerÛ lze objektivnû posoudit aÏ po
ukonãení projektÛ,  kdy budou známy dosaÏené v˘sledky. Nicménû
dopfiedu je jasné,  Ïe rozhodující pfiínos  budou mít projekty zamûfie-
né na v˘zkum (tj. integrované projekty a specifické projekty cílovû ori-
entovaného v˘zkumu – STREP). Porovnejme proto strukturu typÛ pro-
jektÛ,  které jsou fie‰eny jednak  v samotné 5. tematické prioritû  se
strukturou projektÛ
fie‰en˘ch  v ostatních
tematick˘ch priori-
tách. Strukturu pro-
jektÛ posoudíme nej-
dfiíve prostfiednictvím
rozloÏení procenta
úãastníkÛ v jednotli-
v˘ch typech projektÛ,
pfiiãemÏ budeme uva-
Ïovat  uskupení EU-15
(staré ãlenské státy),
EU-9 (nové ãlenské
státy bez âR) a samot-
nou âR. RozloÏení
procenta úãastníkÛ na
jednotlivé typy pro-
jektÛ pfiiná‰í graf 4.

V jeho levé polovinû
je znázornûna procen-
tuální distribuce úãast-
níkÛ v jednotliv˘ch ty-
pech projektÛ pro
v‰echny tematické pri-
ority, v pravé polovinû
je pak tato distribuce
pro samotnou 5. tema-
tickou prioritu. Z po-
rovnání korespondují-
cích hodnot z levé
a pravé poloviny grafu
plynou tyto shody
a rozdíly:
- jak EU-15, tak i âR
mají v 5. tematické
prioritû v˘raznû nej-
vy‰‰í procento (asi 
42 %) v integrovan˘ch
projektech. EU-15 má

65 % v‰ech úãastníkÛ  buì v IP, nebo ve STREP, u âR jde o 60 % a u EU-9
pak jen o 40 %; 
- v 5. tematické prioritû má EU-9 nejvy‰‰í procento úãastníkÛ ve  speci-
fick˘ch podpÛrn˘ch akcích (SSA), tedy v projektech,  které nejsou za-
mûfieny na v˘zkum.  EU-9 má celkovû nejvy‰‰í procento úãastí ve
STREP, av‰ak v samotné 5. tematické prioritû mají STREP velmi nízké
zastoupení;
- projektov˘ profil âR je  vÏdy mnohem blíÏe profilu EU-15 (jak celkovû,
tak i v samotné 5. tematické prioritû), neÏ je profil EU-9.

Graf 5 má analogické uspofiádání jako tomu je u grafu 4. Lomené ãáry
v‰ak tentokráte ukazují  distribuci rozpoãtÛ na jednotlivé typy projektÛ
u úãastníkÛ v EU-15, EU-9 a âR. Je okamÏitû zfiejmé, Ïe  rozdíly disku-
tované v úãastnick˘ch profilech zde témûfi mizí: sníÏily se jak rozdíly me-
zi  uskupeními (EU-15, EU-9 a âR), tak se i distribuce rozpoãtÛ v 5. te-
matické prioritû ménû odli‰uje od souhrnné  distribuce rozpoãtÛ ve v‰ech
tematick˘ch prioritách. Je zfietelné, Ïe nejvy‰‰í procento rozpoãtÛ vÏdy
pfiipadá na integrované projekty. Tyto projekty  - alespoÀ podle pÛvod-
ních zámûrÛ - mají pfiispût ke zv˘‰ení globální konkurenceschopnosti Ev-
ropy,  takÏe úãast prÛmyslov˘ch partnerÛ v nich je naprosto podstatná.
Podívejme se proto je‰tû na dal‰í charakteristiku úãasti prÛmyslu v 5. te-
matické prioritû. 

Lomené ãáry v grafu 6
ukazují ãasov˘ prÛbûh
procenta,  jímÏ se prÛ-
mysloví partnefii podíle-
li na  souhrnném rozpo-
ãtu projektÛ,  které byly
zahájeny v letech 2003,
2004 a 2005. Plné ãáry
se vztahují k samotné 
5. tematické prioritû,
teãkované ãáry pak
udávají toto procento
pro souhrn v‰ech tema-
tick˘ch priorit. Stejnû
jako v pfiedchozím pfií-
padû i zde uvaÏujeme
tyto údaje pro uskupení
EU-15, EU-9 a pro âR.
Je okamÏitû zfiejmé, Ïe
v 5. tematické prioritû
rozpoãet  prÛmyslo-
v˘ch  partnerÛ pfiedsta-
vuje setrvale v˘raznû
niÏ‰í ãást celkového
rozpoãtu (od v‰ech
úãastníkÛ) neÏ je tomu
v souhrnu v‰ech tema-
tick˘ch priorit.  U pro-
jektÛ zahájen˘ch v roce
2003 ãinil  v 5. tematic-
ké prioritû podíl rozpo-
ãtÛ prÛmyslov˘ch part-
nerÛ z EU-15 jen 1%
a u EU-9 a âR byl do-
konce nulov˘. Naproti
tomu v souhrnu v‰ech
tematick˘ch priorit prÛ-
mysl investoval  do ev-
ropského v˘zkumu vel-
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Graf 4  - Projektové profily (procentuální podíly jednotlivých typů projektů) ve všech tematických
prioritách a v samotné 5. tematické prioritě pro nové a staré státy (EU-15) nové členské státy bez ČR
(EU-9) a pro ČR.

Graf 3 -  Celkové počty  průmyslových týmů a jejich souhrnné rozpočty v 5. tematické prioritě
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mi podstatné ãástky:
36 % v EU-15, 33 %
v âR a v EU-9 pfiedsta-
voval rozpoãet prÛ-
myslu 20 % celkového
rozpoãtu (úãastníkÛ ze
zemí EU-9). 

Mûl-li se prÛmysl  vÛ-
bec úãastnit 5. tematic-
ké priority,  musel podíl
jeho rozpoãtu v násle-
dujících letech rÛst. To
se v‰ak  mezi lety 2003
a 2004 nestalo (u pro-
jektÛ zahájen˘ch v ro-
ce 2004 se prÛmysl
EU-15 podílel na cel-
kovém rozpoãtu pro-
jektÛ 2 %, v EU-9 a âR
tento podíl setrval
a prÛmysl se neúãast-
nil). K rÛstu do‰lo aÏ
v roce 2005. V tomto
roce podíl rozpoãtÛ
prÛmyslov˘ch partne-
rÛ z EU-15 dosáhl 
12 % a u EU-9 pak 
10 %. Potravináfisk˘
prÛmysl  âR v‰ak tento
trend nezachytil (ãeské
t˘my se sice úãastnily
pfiípravy návrhÛ pro-
jektÛ, ale návrhy neby-
ly úspû‰né). Pfies uve-
den˘ nárÛst v‰ak v 5.
tematické prioritû do-
sahuje podíl rozpoãtÛ
prÛmyslov˘ch partne-
rÛ nanejv˘‰ jedné po-
loviny hodnoty tohoto
podílu v souhrnu ostat-
ních tematick˘ch  prio-
rit. To znamená, Ïe  v porovnání s ostatními prioritami v 5. tematické pri-
oritû pfietrvává  velmi nízká úãast ãi velmi nízká ochota investovat do ev-
ropského v˘zkumu (viz graf 6).

Ukázali jsme tak, Ïe potravináfiského v˘zkumu se v 6. RP úãastní prÛ-
myslové t˘my ménû  (jak co do poãtu tak co velikosti investovan˘ch roz-

poãtÛ), neÏ je tomu
v ostatních tematick˘ch
prioritách. Je otázka,
zda „druhá polovina
rozpoãtu 6. RP“  pfiine-
se natolik v˘znamné
zmûny,  Ïe se takto na-
znaãené rozdíly setfiou.
KaÏdopádnû  hlub‰í
anal˘zu  malé úãasti
prÛmyslu v evropském
potravináfiském v˘zku-
mu by mûla  poskyt-
nout samotná Evropská
komise.  Zmûnu by téÏ
mohla a mûla pfiinést
evropská technologic-
ká platforma „Food for
life“,  která by se na-
pfií‰tû mûla v˘raznû po-
dílet nejen  na formula-
ci  problémÛ a zpÛsobÛ
jejich fie‰ení,  ale na pfií-
pravû v˘zkumn˘ch té-
mat rámcového progra-
mu v oblasti potravináfi-
ského v˘zkumu.

Je zfiejmé,  Ïe pfii dosa-
vadním prÛbûhu 6. RP
nelze oãekávat, Ïe by
úãast ãeského potravi-
náfiského prÛmyslu
mohla b˘t v projek-
tech 5. tematické prio-
rity nûjak v˘znamná.
Nicménû nízkou úãast
evropského potravi-
náfiského prÛmyslu lze
tûÏko povaÏovat za
vysvûtlení, proã se ães-
k˘ potravináfisk˘ prÛ-
mysl projektÛ 6. RP

dosud neúãastní. Následující sdûlení (viz str. 10 – 11) se proto zab˘vá
dosavadní úãastí t˘mÛ âR v 5. tematické prioritû.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

ALBRECHT@TC.CZ
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Graf 5 - Rozpočtové profily (procento rozpočtů v daném typu projektů) ve všech tematických pri-
oritách a v samotné 5. tematické prioritě pro nové a staré státy (EU-15) nové členské státy bez ČR
(EU-9) a pro ČR.

Graf 6 - Porovnání podílu rozpočtů průmyslových týmů v 5. tematické prioritě se všemi ostatními te-
matickými prioritami.

Spoleãné v˘zkumné centrum Evropské komise (JRC) vyhlásilo Enlarge-
ment and Integration Action 2006. Tato iniciativa si klade za cíl pod-
pofiit v˘zkumnou spolupráci mezi JRC a v˘zkumn˘mi i regulaãními pra-
covi‰ti v nov˘ch ãlensk˘ch a kandidátsk˘ch zemích. 
V rámci iniciativy probûhne v institutech JRC 114 workshopÛ zamû-
fien˘ch na rÛzné aspekty v˘zkumu na podporu evropsk˘ch politik.

Kromû semináfiÛ a ‰kolení nabízí JRC expertÛm moÏnost krátkodo-
b˘ch pracovních pobytÛ v jednotliv˘ch institutech v Belgii, Nizo-
zemsku, Nûmecku, Itálii a ·panûlsku.  Uzávûrka pro podání Ïádostí
na otevfiené pracovní pozice je 29. záfií 2006. Více informací na:
http://www.jrc.ec.europa.eu/enlargement/action2006

NAëA KONÍâKOVÁ, TC AV

Nový program JRC pro nové členské a kandidátské země
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âeská republika disponuje pomûrnû znaãn˘m potenciálem v˘zkumn˘ch
pracovi‰È jejichÏ odborné zamûfiení se dot˘ká problematiky fie‰ené v té-
to prioritû, i kdyÏ zamûfiení na kvalitu a bezpeãnost v potravinovém fie-
tûzci není vÏdy nutnû v ohnisku jejich odborného zájmu. V âeské re-
publice je zemûdûlská a potravináfiská v˘zkumná problematika (nebo
alespoÀ nûkteré její aspekty) fie‰ena celkem na 9 univerzitách a ve 22 v˘-
zkumn˘ch ústavech (vãetnû soukrom˘ch). V˘zkum související s v˘Ïivou
a jejími dopady na zdraví je provádûn také na lékafisk˘ch fakultách, nû-
kter˘ch ústavech AV âR a medicínsk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰tích (na-

pfi. Endokrinologick˘ ústav, IKEM). Kromû „kamenn˘ch“ institucí se mo-
hou uplatnit i nûkterá v˘zkumná centra – projekty sítí pracovi‰È a labo-
ratofií spolupracujících ve v˘zkumu ve spoleãné odborné oblasti.

Tabulka uvádí v prvním fiádku celkov˘ poãet projektÛ vybran˘ch pro fi-
nancování v jednotliv˘ch v˘zvách 6. RP – priority „Food“, druh˘ fiádek
pak udává poãet úspû‰n˘ch projektÛ, ve kter˘ch se úãastní alespoÀ je-
den ãesk˘ t˘m (v závorce pak je uveden celkov˘ poãet podan˘ch pro-
jektÛ s ãesk˘m t˘mem v fie‰itelském konsorciu). âeské t˘my se zapojily
do 40 projektÛ, které byly vybrány pro financování, v tûchto 40 projek-
tech participovalo celkem 42 ãesk˘ch t˘mÛ. Typicky se ãeské t˘my úãast-
ní v projektech individuálnû a málokdy vytváfií pro úãast v projektu ali-
anci s jin˘m pracovi‰tûm na národní úrovni. V˘jimeãnû se také vyskytu-
je pfiípad, kdy ãeské v˘zkumné pracovi‰tû vstupuje do projektu spoleãnû
s ãesk˘m mal˘m a stfiedním podnikem. âeské t˘my podaly 3 projekty ja-
ko koordinátofii, Ïádn˘ z nich nedosáhl bodového hodnocení, které by
zaruãovalo jeho financování.

Graf 1 udává poãet koordinátorÛ podan˘ch projektÛ s ãesk˘m t˘mem
podle zemû koordinátora. âeské t˘my se nejãastûji zapojují do projektÛ
koordinovan˘ch z Velké Británie, Itálie a Nûmecka. Nejvíce úspû‰n˘ch
koordinátorÛ projektÛ s ãesk˘m t˘mem je z Velké Británie a Nizozem-
ska, kfiivka pak oznaãuje procentickou úspû‰nost koordinátorÛ. Z toho-
to hlediska je vedle vysoké nizozemské a britské úspû‰nosti je‰tû v˘raz-
nû vysoká úspû‰nost Dánska, Finska a ·védska, i kdyÏ v tûchto pfiípadech
jde o celkovû mal˘ poãet projektÛ.

V 6. rámcovém programu byla zvlá‰tû zdÛrazÀována dÛleÏitost zapoje-
ní mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP), které mûly v souhrnu ãerpat 15 %
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K účasti českých týmů v tematické prioritě „Kvalita a bezpečnost 
potravin“ v 6. RP
V ÚNORU LETO·NÍHO ROKU BYLA UZAV¤ENA POSLEDNÍ V¯ZVA TEMATICKÉ PRIORITY „KVALITA A BEZPEâNOST POTRAVIN“. I KDYÎ ¤A-
DA PROJEKTÒ, KTERÉ USPùLY VE V¯BùROVÉM ¤ÍZENÍ UÎ V P¤EDCHOZÍ V¯ZVù JE TEPRVE KONTRAHOVÁNA, A KOORDINÁTORY ÚSPù·-
N¯CH PROJEKTÒ ZE ZÁVùREâNÉ V¯ZVY JEDNÁNÍ VEDOUCÍ K UZAV¤ENÍ SMLOUVY S EVROPSKOU KOMISÍ TEPRVE âEKÁ, PODÍVEJME SE,
JAK âESKÉ T¯MY VYUÎILY P¤ÍLEÎITOSTI K ZAPOJENÍ DO EVROPSK¯CH PROJEKTÒ V TÉTO PRIORITù.

1. v˘zva 2. v˘zva 3. v˘zva 4. v˘zva
Financované 36 53 48 35
projekty (12 NI  12 TI  (12 NI  19 TI (12 NI 18 TI (7 NI 14 TI

12 SSA) 24 SSA) 18 SSA) 14 SSA)
Financované projekty 9 (z 54) 12 (ze  48) 13 (ze 47*) 6 (ze 37*)
s ãeskou úãastí (4 NI 3 TI (7 NI 2 TI (3 NI 4 TI (2 NI 2 TI 

2 SSA) 3 SSA) 6 SSA) 2 SSA)
Projektová 
úspû‰nost âR 16,6 % 25 % 27,6 % 16,2  %
PoÏadovan˘ pfiíspûvek 
ãesk˘ch t˘mÛ (€) 1 353 705 2 255 104 1 396 042 525 669

(bez NoE)

Tabulka –  Úãast ãesk˘ch t˘mÛ v projektech tématické priority „Food“
podle v˘zev

*) Ve 3. a 4. v˘zvû bylo u sítí excelence a integrovan˘ch projektÛ dvoukolové hod-
nocení, údaje o poãtu úãastníkÛ z jednotliv˘ch zemí v 1. kole nebyly EK zvefiej-
nûny, u 3. a 4. v˘zvy se poãet podan˘ch projektÛ s ãeskou úãastí se t˘ká pouze 2.
kola hodnocení

Graf 1 – Koordinátoři projektů s účastí  českých týmů (celkový počet, úspěšní, procentická úspěšnost koordinátora)
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rozpoãtu tematick˘ch priorit. Celkov˘ poãet ãesk˘ch MSP úãastnících se
návrhÛ projektÛ v prioritû „Kvalita a bezpeãnost potravin“ byl 45, z to-
hoto poãtu bylo 22 prÛmyslov˘ch firem (50 %). Mezi 42 úspû‰n˘mi ães-
k˘mi t˘my bylo 5 MSP (12 %), z toho jeden prÛmyslov˘ podnik. Úspû‰-
nost ãeského MSP se pohybuje kolem 11 %, úspû‰nost ãeského prÛmy-
slového MSP byla pouze 4,5 %. âeské prÛmyslové MSP tedy nikterak
neprofitují z úãasti v projektech priority „Food“, jin˘mi slovy, úãastní-
cí se firmy nejsou navázány na potenciálnû úspû‰né koordinátory.

Podívejme se i na moÏnosti v národních projektech v˘zkumu a v˘voje.
V âeské republice je problematika v˘zkumu v zemûdûlství, potravináfi-
ství, rybáfiství, lesnictví a veterinární medicínû zahrnuta do programÛ fií-
zen˘ch M·MT (Národní program v˘zkumu 2), Ministerstvem zemûdûl-
ství, Ministerstvem zdravotnictví (problematika v˘Ïivy a zdraví), Minis-
terstvem prÛmyslu a obchodu (prÛmyslov˘ v˘zkum). Kromû toho
Grantová agentura âeské republiky disponuje sekcí pro zemûdûlské vû-
dy. Podle centrální databáze projektÛ financovan˘ch z vefiejn˘ch zdro-
jÛ (CEP) bylo v letech 2003 - 2005 (tj. zhruba za stejné období, ve kte-

rém byly vyhla‰ovány v˘zvy 6. RP) zahájeno 368 projektÛ, jejichÏ hlav-
ní zamûfiení bylo v oblastech zemûdûlství, rybáfiství, lesnictví, veterinár-
ní medicíny a potravin. Projekty s hlavním oborem „potravináfiství“ tvo-
fiily asi 15 % z tohoto poãtu. Poãet prÛmyslov˘ch podnikÛ zapojen˘ch
do 368 zahájen˘ch projektÛ v této skupinû oborÛ byl 30, z tohoto poãtu
24 prÛmyslov˘ch podnikÛ spadá do kategorie MSP a 6 bylo velk˘ch prÛ-
myslov˘ch firem. Ve skupinû projektÛ s hlavním oborem „potravináfiství“
bylo zahájeno v letech 2003 – 2005 celkem 56 projektÛ, do projektÛ by-
lo zapojeno 9 prÛmyslov˘ch firem.
Poãet projektÛ s hlavním oborem zemûdûlství, potravináfiství, rybáfiství,
lesnictví a veterinární medicína zahájen˘ch v letech 2003 - 2005 podle
velikosti rozpoãtu (v mil. €) dokládá, Ïe nejvíce „národních“ projektÛ
disponuje rozpoãtem pod 100 tis. €, projekty vût‰í neÏ 500 tis. € se vy-
skytují v˘jimeãnû.

V projektech 6. RP – prioritû „Food“ - úspû‰né ãeské t˘my poÏadovaly
na své v˘zkumné aktivity pfiíspûvek ve v˘‰i více jak 5,5 mil. €, prÛmûr-
n˘ pfiíspûvek, o kter˘ Ïádá ãesk˘ t˘m, je 135 tis. €, prÛmûrn˘ rozpoãet
ãeského t˘mu v projektu ãiní témûfi 150 tis. € (údaje za sítû excelence
vzhledem ke kalkulaci pfiíspûvku pro jednotlivé partnery aÏ na základû
v˘sledkÛ EK neuvádí). Velikost rozpoãtu, se kter˘m jde ãesk˘ t˘m do ev-
ropského projektu je tedy porovnatelná s velikostí rozpoãtu projektÛ fi-
nancovan˘ch z národních zdrojÛ.

Pro úspû‰né zapojení ãesk˘ch t˘mÛ do projektÛ rámcového programu je
klíãov˘m faktorem zejména pfiedchozí dobrá spolupráce s koordinátory
v jiÏ fie‰en˘ch projektech. ¤ada pracovi‰È si v prÛbûhu let jiÏ takové vaz-
by vybudovala a t˘my se úãastní projektÛ rámcového programu opako-
vanû, coÏ svûdãí o dobré práci, kterou v projektech odvádí. Na druhé
stranû pomûrnû ‰iroká nabídka „národních“ grantÛ v této oblasti umoÏ-
Àuje na‰im pracovi‰tím realizovat v˘zkum i ãistû na národní úrovni a ne-
nutí je za kaÏdou cenu vyhledávat mezinárodní spolupráci, coÏ je v fia-
dû evropsk˘ch zemí, které nemají rozvinut systém národních grantov˘ch
schémat, pro t˘my prakticky nutností.

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

11

V rámci projektu ForSociety ERA-NET (www.eranet-forsociety.net) pro-
bûhla  v Praze ve dnech 11. a 12. kvûtna 2006 konference „Ways to Eu-
ropean Future“, kterou pofiádalo Ministerstvo ‰kolství mládeÏe a tûlov˘-

chovy a Technologické centrum AV âR. Cílem konference bylo vyvolat
dialog mezi tvÛrci politik a tûmi, ktefií pro tvorbu takov˘ch politik vytvá-
fiejí podklady. Konference byla zamûfiena na roli foresightu jako nástroje
pro vytváfiení politik a strategií. 
¤eãníci nabídli úãastníkÛm rÛzné pohledy na pouÏití foresightu jako ná-
stroje pro tvorbu politik ãi strategií. Pfiínosné byly i vlastní zku‰enosti
s podporou tvorby politik v Evropské komisi (jak je poskytována jejím in-
stitutem IPTS v Seville) nebo praktické zku‰enosti z parlamentÛ evrop-
sk˘ch zemí. V rámci konference byli úãastníci seznámeni s prÛbûÏn˘mi
v˘sledky projektu ForSociety ERA-NET, zaloÏen˘mi na porovnávání pro-
gramÛ patnácti zúãastnûn˘ch zemí a s vyuÏitím foresightu pfii utváfiení
národních politik pro v˘zkum a inovace. Pozornost byla vûnována i fo-
resightu z pohledu Evropské komise a jeho zaãlenûní v mezinárodních
aktivitách UNIDO. 
V závûreãném bloku se probûhla Ïivá panelová diskuse, pfii které byly
diskutovány skuteãné moÏnosti studií typu foresight z hlediska jejich pfii-
spûní k tvorbû politik. 

RADKA ÎÁKOVÁ,TC AV

Foto Radka Îáková

Konference ForSociety ERA-NET

Graf 2 -  Rozdělení projektů financovaných z národních zdrojů zahájených
v letech 2003 – 2005 s hlavním oborem v oblasti zemědělství, rybářství,
lesnictví, veterinární medicína, potraviny (podle výše rozpočtu - v mil. €).
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Technologické centrum AV âR pokraãuje i v posledním roce 6. RP v ad-
ministraci systému finanãní podpory pfiípravy projektÛ. Tento systém
byl spu‰tûn v roce 2004, kdy se Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy rozhodlo poskytovat finanãní podporu ãesk˘m t˘mÛm, které
se podílejí na pfiípravû velk˘ch projektÛ 6. RP. 

V roce 2006 je systém otevfien pro období od 1. prosince 2005 – 30.
ãervna 2006, tj. pro projekty podané do v‰ech uzávûrek roku 2006
a zároveÀ pro projekty podané do prosincov˘ch uzávûrek roku 2005.
âe‰tí koordinátofii a úãastníci projektÛ 6. RP mohou své Ïádosti pfied-
kládat Technologickému centru do 30. listopadu 2006. Nezbytn˘m

pfiedpokladem pro udûlení pfiíspûvku je formální správnost projektu
(tzv. eligibility of the project proposal), která je potvrzena tím, Ïe Ev-
ropská komise pfiijme návrh projektu k hodnocení a dal‰ímu projedná-
vání. Dal‰í podmínky se t˘kají typu projektu, v˘‰e rozpoãtu Ïadatele
v pfiipravovaném projektu a lze ov‰em získat podporu jen na uznatel-
né náklady vzniklé pfii pfiípravû projektu. V‰echny tyto podmínky jsou
specifikovány na adrese www.tc.cz/grant, kde je k dispozici i elektro-
nick˘ formuláfi Ïádosti.  

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SUSTAKOVA@TC.CZ

Projekt EU AGRI MAPPING byl zahájen
v lednu leto‰ního roku. Projekt je zamûfien na
zmapování v˘zkumného potenciálu pro ze-
mûdûlsk˘, potravináfisk˘ a související bio-
technologick˘ v˘zkum v Evropû a zji‰tûní
trendÛ a potfieb v tûchto oblastech v˘zkumu.
Porovnání souãasn˘ch evropsk˘ch v˘zkum-
n˘ch kapacit a v˘zkumného potenciálu se

zji‰tûn˘mi budoucími potfiebami a trendy by mûlo posléze dospût k vy-
pracování doporuãení pro dal‰í rozvoj smûrem k posílení v˘zkumu v ob-
lasti zemûdûlství - potraviny a k jeho zamûfiení s v˘hledem do roku 2015. 

Do projektu je zapojeno 17 partnerÛ ze v‰ech nov˘ch ãlensk˘ch zemí
EU a také partnefii z Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Turec-
ka. Zku‰en˘m koordinátorem projektu je francouzská firma Eu-
roquality. Kromû tûchto projektov˘ch partnerÛ se na projektu po-
dílí 5 expertÛ zodpovûdn˘ch za anal˘zu v˘zkumného potenci-
álu a v˘zkumn˘ch trendÛ v tzv. „star˘ch“ ãlensk˘ch zemích
a Norsku, ·v˘carsku, Islandu a Izraeli. 

Projekt je fie‰en v úzké souãinnosti se Stál˘m v˘borem pro ze-
mûdûlsk˘ v˘zkum (SCAR), v nûmÏ jsou zastoupeny ãlenské
a kandidátské zemû EU (âR reprezentují dva zástupci Minister-
stva zemûdûlství) a kter˘ je partnerem Evropské komise pfii ko-
ordinaci a fie‰ení strategick˘ch otázek t˘kajících se evropského
zemûdûlského v˘zkumu. 
Mapování bude provádûno v kaÏdé zúãastnûné zemi prostfied-
nictvím on-line dotazníku, zji‰Èování potfieb a trendÛ pak bude
doplnûno i osobními konzultacemi s experty. Technologické
centrum je, vzhledem ke sv˘m zku‰enostem z projektÛ typu fo-
resight, jedním z vedoucích t˘mÛ zodpovûdn˘ch právû za ãást
projektu t˘kající se zji‰Èování trendÛ a potfieb.
V˘sledky projektu budou zvefiejnûné formou zpráv analyzujících v˘-
sledky mapování a jako anal˘za trendÛ a potfieb. Vefiejnû pfiístupná bu-
de také databáze v˘zkumn˘ch organizací aktivních v zemûdûlském a po-
travináfiském v˘zkumu z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU a kandidátsk˘ch
a pfiístupov˘ch zemí, umístûná na webovém portálu, kter˘ je v rámci pro-
jektu budován na adrese http://www.agrifoodresearch.net/

Food-N-Co je projektem sítû pro spolupráci ná-
rodních kontaktÛ (NCP – national contact po-
ints) pro rámcové programy EU se zvlá‰tním zfie-

telem na spolupráci s tzv. tfietími zemûmi (INCO zemû) a to v oblasti Po-
traviny, zemûdûlství a biotechnologie. Cílem projektu, kter˘ byl zahájen

v únoru 2006 a bude trvat tfii roky, je pro‰kolit novû ustavené národní
kontaktní pracovníky z mimoevropsk˘ch zemí, aby mohli poskytovat
sluÏby v co moÏná nejvy‰‰í kvalitû. V rámci projektu budou pro‰koleni
NCP ze 13 INCO zemí ve v‰ech otázkách souvisejících s problematikou
úãasti v rámcov˘ch programech EU pro v˘zkum a v˘voj. Témata ‰kole-
ní si na základû anal˘zy potfieb volí pfiímo NCP z INCO zemí. Lektory
budou zku‰ení NCP z ãlensk˘ch zemí nebo pfiizvaní specialisté (napfi. na
práva k du‰evnímu vlastnictví v projektech). Kromû ‰kolení budou v rám-
ci aktivit sítû Food-N-Co mapovány v˘zkumné kapacity v INCO zemích
a bude poskytována pfiímá podpora v˘zkumníkÛm z INCO zemí jak for-
mou ‰kolení o pfiíleÏitostech spolupráce v rámcovém programu, tak pfii
vyhledávání partnerÛ pro spoleãné v˘zkumné projekty. Poãítá se také
s poskytnutím cestovního grantu vybran˘m v˘zkumníkÛm z INCO zemí

pro náv‰tûvu partnerského pracovi‰tû v ãlenské zemi EU s cílem pfiípra-
vy spoleãného projektu. 

âleny sítû jsou partnefii z ãlensk˘ch zemí EU (Nizozemsko – koordiná-
tor, Maìarsko, Rakousko, Belgie, Polsko, Itálie a âR) a INCO zemí (Ar-
gentina, Jihoafrická republika, KeÀa, Tunisko, Maroko, Srbsko, Etiopie,
Brazílie, Egypt, Jordánsko, Chorvatsko, Mexiko, âína).

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KONICKOVA@TC.CZ

Dva nové projekty TC AV financované z 6. rámcového programu

12

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

Podpora přípravy projektů 6. RP pro rok 2006 

Zemědělský a potravinářský výzkum má svou první etapu v hledání nových odrůd polních plodin.
Foto B. Koč

360-ECHO 03_2006-Ma  13.7.2006  14:58  Str. 12



13

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

PfiestoÏe se 6. rámcov˘ program EU blíÏí ke svému závûru, celá fiada pro-
jektÛ z tohoto rámcového programu bude pokraãovat i po roce 2006. Me-
zi takové projekty patfií napfiíklad akce Marie Curie.  Nûkterá v˘zkumná
pracovi‰tû, která se stala ‰kolicími místy, tj. získala „Host Fellowships“ Ma-
rie Curie, budou inzerovat volná místa pro stáÏisty prostfiednictvím inter-
netu a dal‰ích médií aÏ do roku 2009. Uchazeãi o inzerované stáÏe mu-
sejí adresovat svoje Ïádosti jednotliv˘m v˘zkumn˘m pracovi‰tím. ·koli-

cí místa si nejen stanovují vlastní termíny uzávûrek pro podávání Ïádostí,
ale také si stáÏisty na základû vlastních kritérií vybírají. 

Zájemci o stáÏe Marie Curie jsou rozdûlováni podle délky své v˘zkum-
né praxe.  Nejvût‰í  ãást rozpoãtu „Host Fellowships“ je urãena pro za-
ãínající v˘zkumné pracovníky (Early Stage Researchers), ktefií je‰tû ne-
získali kvalifikaci Ph.D. a jejich v˘zkumná praxe je krat‰í neÏ 4 roky.  Ta-

kové definici vyhovuje naprostá vût‰ina doktorandÛ, pro které je k dis-
pozici financování v tûchto typech „Host Fellowships“:
- v˘zkumné ‰kolicí sítû (Research Training Networks – Mobility 1);
- ‰kolicí místa pro zaãínající v˘zkumníky (Early Stage Research Training
– Mobility 2);   
- konference a vzdûlávací kurzy (Conferences and Training Courses – Mo-
bility 4).

Délka stáÏí ve v˘zkumn˘ch ‰kolicích sítích a ve ‰kolicích místech pro za-
ãínající v˘zkumníky se pohybuje od 3 mûsícÛ do 3 let, v pfiípadû konfe-
rencí a vzdûlávacích kurzÛ se jedná fiádovû o t˘dny.  Velmi ãastou pod-
mínkou akcí Marie Curie je mezinárodní mobilita, tj. v˘zkumní pracov-
níci ve vût‰inû pfiípadÛ nemohou získat finanãní prostfiedky pro stáÏe

v zemích, ve kter˘ch Ïijí.  Seznam nabízen˘ch stáÏí
Marie Curie spolu s podrobn˘mi aktuálními informa-
cemi je dostupn˘ z webové stránky
http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/. Volná mís-
ta je moÏné vyhledávat podle vûdních oborÛ, podle
zemí nebo podle typÛ akcí Marie Curie.

Finanãní zaji‰tûní stáÏistÛ Marie Curie vãetnû dokto-
randÛ je velmi dobré.  Kromû mûsíãní mzdy nebo sti-
pendia mají nárok na nûkolik pfiíplatkÛ.  Od mzdy se
odeãítají danû a sociální, pfiíp. zdravotní poji‰tûní.
Mzda je dvakrát vy‰‰í neÏ stipendium, které by mûlo
b˘t vypláceno bez jak˘chkoliv sráÏek  V nûkter˘ch ze-
mích jsou v‰ak zdaÀována i stipendia, takÏe volba me-
zi mzdou a stipendiem závisí na místních daÀov˘ch
zákonech.  Finanãní prostfiedky, které jsou vypláceny

zaãínajícím v˘zkumn˘m pracovníkÛm, se skládají z poloÏek uveden˘ch
v uveden˘ch tabulkách

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CZ

Zajímavé příležitosti pro doktorandy

Mzda mûsíãnû 2 546 x C
nebo nebo
Stipendium mûsíãnû 1 273 x C
Pfiíplatek na mobilitu    

bez rodiny mûsíãnû 500 x C
nebo nebo

s rodinou mûsíãnû 800 x C
Pfiíplatek na dal‰í náklady mûsíãnû max. 500
Pfiíplatek na cestovní náklady 
(podle vzdálenosti hostitelské instituce) roãnû max.  2 500 
Pfiíplatek na osobní rozvoj  
(pokud stáÏ trvá minimálnû 1 rok) jednorázovû 2 000 

Tabulka 1 - V˘zkumné ‰kolicí sítû a ‰kolicí místa pro zaãínající 
v˘zkumníky (údaje v €)

Prokázané náklady na ubytování a stravování dennû max.   150 x C
Prokázané cestovní náklady
(podle vzdálenosti hostitelské instituce) na 1 akci max.   2 500
Registraãní poplatky v plné v˘‰i

Austrálie 0,939 Indie 0,612 Lucembursko 1,000 Rusko 1,336

Belgie 1,000 Irsko 1,082 Maìarsko 0,690 ¤ecko 0,876

Bulharsko 0,721 Itálie 0,993 Malta 1,030 Slovensko 0,688

âeská rep. 0,920 Izrael 1,216 Nûmecko 1,038 Slovinsko 0,764

âína 1,073 Japonsko 1,613 Nizozemí 1,039 ·panûlsko 0,937

Dánsko 1,291 JiÏní Korea 1,083 Norsko 1,342 ·védsko 1,107

Estonsko 0,743 Kanada 0,845 Polsko 0,887 ·v˘carsko 1,248

Finsko 1,159 Kypr 0,951 Portugalsko 0,887 Turecko 0,813

Francie 1,047 Litva 0,766 Rakousko 1,040 USA 1,325

Chorvatsko 0,973 Loty‰sko 0,807 Rumunsko 0,551 Velká Británie 1,125

Tabulka 3 - Korekãní koeficienty pro vybrané zemû 

Poznámka: 
V obou tabulkách se vyskytuje korekãní koeficient C, kter˘ zohledÀuje Ïivotní ná-
klady pfii doãasném pobytu stáÏistÛ v jednotliv˘ch zemích. Pfiehled korekãních ko-
eficientÛ C pro vybrané zemû je uveden v dal‰í tabulce. Z této tabulky je zfiejmé,
Ïe koeficient C není pfiímo úmûrn˘ celkové Ïivotní úrovni v dané zemi.

Tabulka 2 - Konference a vzdûlávací kurzy (údaje v €)

V prvním leto‰ním ãísle Echa jsme Vás informovali o pfiipravovaném pro-
gramu COST - YIN (Young Investigators Network). V posledním ãervno-
vém t˘dnu probûhlo v Tallinnu jednání V˘boru vysok˘ch pfiedstavitelÛ
COST, které rozhodlo  nevyãlenit prostfiedky na financování tohoto pro-
gramu. O osudu programu nebylo nijak rozhodnuto a nelze tedy oãeká-
vat, Ïe program bude v dohledné dobû realizován. Pfiesto dle slov prof.

Francesca Fediho, prezidenta V˘boru vysok˘ch pfiedstavitelÛ COST, zÛ-
stává zapojení mlad˘ch v˘zkumníkÛ do evropsk˘ch v˘zkumn˘ch pro-
jektÛ jedním z hlavních bodÛ strategie rozvoje COST.

IVO ·ANC,

CZELO BRUSEL, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SANC@TC.CZ

Program YIN  neprošel
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Kalendář akcí Českého inovačního centra 
na srpen - říjen 2006

Srpen 2006

9. 8. 2006 Nor-Fishing MatchMaking Event brokerage - Trondheim (Norsko)

Září 2006

6. 9. 2006 Matchmaking at Electronix Scandinavia 2006 brokerage BEMT - Göteborg (Švédsko)

7. 9. 2006 BIO meets Nano and IT brokerage BEMT - Oulu (Finsko)

8. 9. 2006 RIGA FOOD brokerage event brokerage BEMT - Riga (Litva)

19. 9. 2006 Technology partnering at the International Conference on Sound and Vibration Engineering - Leuven (Belgie)

20. 9. 2006 Biospain 2006 Technology Transfer Day brokerage BEMT - Madrid (Španělsko)

20. 9. 2006 Bioforum Partnering Event 2006 brokerage BEMT - Milano (Itálie)

20. 9. 2006 FOOD BROKERAGE EVENT- "Food is life", the IUFoST 13th World Congress of Food Science & Technology brokerage BEMT - 

Nantes (Francie)

26. 9. 2006 European Brokerage Event vaQum 2006 brokerage BEMT - Magdeburg (SRN)

27. 9. 2006 Innovation and Communication Technologies Brokerage Event in Tartu, Estonia New brokerage BEMT - Tartu (Estonsko)

28. 9. 2006 5th European Brokerage Event MICRONORA 2006 brokerage BEMT - Besancon (Francie)

30. 9. 2006 Brokerage Event on Information Technologies during the 20th INFOSYSTEM Exhibition brokerage BEMT - Thessaloniki (Řecko)

Říjen 2006

5. 10. 2006 TT Day on Complementary Industry FIC 2006 brokerage BEMT - Seville (Španělsko)

5. 10. 2006 Brokerage Event and Seminar on Waste Treatment and Soil Remediation PROMA'06 New brokerage BEMT - Bilbao (Španělsko)

6. 10. 2006 European BioAlpine Convention New brokerage BEMT - Grenoble (Francie)

8. 10. 2006 7th Euro-Mediterranean Meetings for a Sustainable Development in the Mediterranean Sea brokerage BEMT - Marseille 

(Francie)

9. 10. 2006 CONSTRUTEC 2006 TECHNOLOGY TRANSFER DAY brokerage BEMT - Madrid (Španělsko)

11. 10. 2006 IRC Brokerage Event at INTERPART brokerage BEMT - Karlsruhe (SRN)

11. 10. 2006 Transnational Technology Transfer Partnering Event during "Ökotech 2006 International Trade Fair for Environmental 

Protection and Municipal Technology" brokerage BEMT - Budapest (Maďarsko)

18. 10. 2006 Non-food uses of crops brokerage BEMT - Reims (Francie)

25. 10. 2006 International Exhibition of Electrical and Electronic Equipment - MATELEC brokerage BEMT - Madrid (Španělsko)

25. 10. 2006 Formal Meeting of Thematic Group Environment - Mülheim an der Ruhr (SRN)

26. 10. 2006 Brokerage at environment exhibition Entsorga Enteco 2006 brokerage BEMT - Köln (Německo)

V pátek 19. kvûtna 2006 bylo slavnostnû
otevfieno deta‰ované pracovi‰tû Techno-
logického centra AV âR) Ve Struhách 27.
Do druhého patra tfiípatrové budovy ne-
daleko hotelu Crown Plaza se pfiestûho-
vala skupina transferu technologií, vede-
ná ing. Evou Kudrnovou. Souãasn˘ch 11
pracovníkÛ bude mít k dispozici malou
i vût‰í zasedací místnost a nûkolik  kan-
celáfií. Pásku pfiestfiihl fieditel TC ing. Klu-
sáãek za asistence ing. Kudrnové. 

Telefonní ãísla, elektronické adresy i po‰-
tovní adresa zÛstávají beze zmûny. 
Dopravní spojení je ze stanice metra
„Dejvická“ autobusov˘mi linkami 107,
116, 147 a 160 do zastávky „Ve Stru-
hách“. Pak staãí jen zahnout za roh kolem
béÏové budovy VPU Deco, u které auto-
bus zastavuje.

RADKA ÎÁKOVÁ,TC AV

Foto Radka Îáková

Nové pracoviště Technologického centra
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Díky programu EUPRO Ministerstva školství mládeže a tělo-
výchovy se podařilo v České republice vybudovat síť pora-
denských center, která nabízejí podporu českým týmům při
účasti v rámcových programech Evropské unie. Jedná se o síť
NINET, která sdružuje kontaktní organizace umístěné v kra-
jích s cílem napomoci většímu zapojení našich vědeckový-
zkumných pracovišť a podniků do procesu budování Evrop-
ského výzkumného prostoru.

Jak se s postupem času vyvíjí činnost kontaktní organizace
pro rámcové programy EU? Zatímco ještě před pěti lety se
jednalo o činnost převážně pionýrskou, kdy informací i zku-
šeností bylo málo, postupným doplňováním mozaiky se na-
bízené služby stále více přibližují potřebám klientů. I těm se
portfolio možností v rámcových programech stále rozšiřuje,
resp. s přibývajícími možnostmi kombinování projektů
s ostatními tuzemskými a zahraničními dotačními tituly vzrů-
stají požadavky na servis zajišťovaný kontaktními organiza-
cemi. Znalost a dobrá orientace v nabídce podpor řešení vě-
decko-výzkumných projektů je tedy nezbytná.

Ročně Regionální kontaktní organizace pro jižní Moravu
asistuje v průměru při přípravě a řešení 140 projektů rám-
cových programů. Ve třech desítkách projektů se její členo-
vé účastní přímo. Od standardních forem podpory, jako jsou
seznamování se s podmínkami programu, asistence při za-
pojování do mezinárodních konsorcií, samotná příprava pro-
jektu včetně konsorciálních dohod mezi účastníky, a pořá-
dání informačních dnů k vyhlašovaným výzvám se náplň prá-
ce profiluje i do úzce specializovaných oblastí práva, ochrany
duševního vlastnictví, finančního poradenství, marketingu,
managementu projektů a dalších.

Není výjimkou, že jsou řešeny specifické potřeby a situace,
ve kterých se řešitelé ocitnou ve spojitosti s účastí v projek-
tu, aniž by se samotným rámcovým programem přímo sou-
visely. Typicky to bývají případy, kdy pravidla ukládají účast-
níkovi, aby se řídil podle zvyklostí a předpisů země, ve kte-
ré projekt řeší. Je tedy nutné flexibilně reagovat na měnící
se potřeby výzkumných týmů a aktuálnímu dění přizpůso-
bovat nabídku služeb.

Vybudování týmu asistentů

Vzhledem k tomu, že stále více klientů poptávalo služby nad
rámec časových možností naší kontaktní organizace, roz-
hodli jsme se vyškolit tým asistentů z řad doktorandů br-
něnských vysokých škol, kteří jsou za úplatu schopni připra-
vit se zájemcem projekt a v případě jeho schválení jej i ad-
ministrovat, což má pro klienta dvojí efekt – zaplatí méně
než u specializované poradenské firmy a může získat nové-
ho zaměstnance, kterého si zaškolí podle svých potřeb. Pro
studenty je to jedinečná příležitost, jak si přivydělat a záro-
veň najít první zaměstnání. Služby asistentů jsou k dispozi-
ci celé síti NINET, resp. její členové jich mohou využívat pro
své klienty, ale stejně tak je mohou řešitelské týmy kontak-
tovat samy, neboť seznam asistentů je k dispozici na webo-
vé stránce uvedené níže. Úroveň jejich znalostí je udržová-
na na seminářích s aktuálními informacemi, přičemž auto-
maticky dostávají podporu ze strany pracovníků naší RKO.

Podpora po ukončení projektu

Mnoho řešitelů projektů začíná požadovat i servis ve fázi
po ukončení řešení projektu, kdy je třeba přistoupit k im-

plementaci získaných poznatků do praktického využití
a vhodnou formou navázat na práci řešitelského týmu
a pokračovat. Tato skutečnost nás vrací na samý začátek
přípravy projektu, kdy budování konsorcia a poměrů mezi
jeho jednotlivými účastníky není vnímáno jako jednorázo-
vá aktivita k jednomu projektu, ale jako dlouhodobé part-
nerství. Toto zvyšuje požadavky na kvalitu přípravy kon-
sorciálních dohod a tím i na rozsah právní pomoci. Již při
samé přípravě projektu je nutné zvažovat vhodné způsoby
komercializace plánovaných výstupů a průběžně monito-
rovat postup prací na projektu a připravovat podmínky pro
tržní využití výsledků.

Výměna zkušeností napříč kontaktními orga-
nizacemi

Již druhým rokem se pracovníci podpůrné sítě NINET něko-
likrát v roce scházejí k neformálním pracovním setkáním,
kde si předávají praktické zkušenosti a mají možnost kon-
zultovat potřeby svých klientů. Výhodou je, že si některé
z organizací vzaly za své dílčí oblasti celé problematiky, ve
kterých se dále zdokonalují a tyto své znalosti předávají ko-
legům z ostatních regionů, takže jsou dostupné kterémuko-
li zájemci z ČR. Setkání se zúčastňují i zástupci MŠMT a dal-
ší odborníci, kteří přispívají svými zkušenostmi ke zkvalitně-
ní služeb nabízených sítí. Tradice byla zahájena v Brně na
Vysokém učení technickém, přičemž akci hostí pokaždé jiná
kontaktní organizace v místě svého působení.

PETRA  PETERKOVÁ,
RKO pro jižní Moravu

Kontakt:
Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta chemická,
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
www.rko.vutbr.cz

POMÁHAJÍ NÁM VYŠKOLENÍ ASISTENTI
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Bezpečnostní rizika, teroristické útoky s výbušninami,
bezpečnostní rámy a prohlídky na letištích i v poten-
ciálně ohrožených objektech – to je realita dnešního
světa. Nelze ji nevidět, je třeba se bránit. Pražská fir-
ma RS DYNAMICS, zabývající se již dvě desetiletí  spe-
ciální analytikou a vývojem detekčních přístrojů pro
civilní i obranné využití, uspěla při získání projektu
v rámci programu EUREKA. O účasti v tomto progra-
mu i o konkrétním výstupu tříletého projektu jsme ho-
vořili s ředitelem firmy, Dr. Jiřím Bláhou.

Jaká je chronologie vaší účasti v projektu EUREKA?  
Když jsme získali  informace o možnostech EUREKY, shleda-
li jsme smysluplným pokusit se o účast s naším projektem
s nadějí, že vše dotáhneme do konce. Projekt vývoje de-
tekčního zařízení výbušnin byl přijat pod označením E!3109
a partnerem se nám stala španělská firms SENER SA. Trvání

projektu je 3 roky (2004 – 2006). Již ve druhém roce jsme
dospěli k funkčnímu konceptu konečného řešení, nyní jsou
výzkumné práce ukončeny, existují funkční vzorky přístroje,
zařízení testujeme, probíhá tvorba dokumentace a běží pro-
ces  patentově-právní ochrany a certifikaci našeho produk-
tu. Na vývoji pracovalo pod vedením inženýra Bláhy osm li-
dí z firmy RS DYNAMICS a kooperovali i další domácí part-
neři – VKV Horák Brno, Ústav analytické chemie AV ČR Brno,
Univerzita v Pardubicích i VŠCHT v Praze.

V čem vám EUREKA nejvíc pomohla? 
Pro tak finančně náročný projekt nebylo částečné financo-
vání z programu EUREKA – i když nám pochopitelně po-
mohlo - vším. Ještě významnějším přínosem, který nám da-
la účast v programu, jsou publicita, získávání zahraničních
kontaktů  a navázané kooperace.

Přístroj již v reálu existuje. Prezentovali jste jej již
možným uživatelům – a s jakým výsledkem?
Přístroj jsme vystavovali ve vlastním stánku na světovém ve-
letrhu obranných technologií EUROSATORY 2006 v Paříži
i na domácím veletrhu IDET v Brně a na podobném veletrhu
v Bratislavě. Jsme potěšeni reálným zájmem, občas už i v po-
době konkrétních objednávek, z celého světa. V současnos-
ti probíhá proces patentové ochrany a příprava reálné výro-
by přístrojů. Založili jsme již s partnerem v Japonsku dceři-
nou společnost RS DYNAMICS JAPAN. V tom jsme možná
předběhli a otočili běžnou praxi, kdy si zahraniční firmy za-
kládají své různé pobočky u nás.

Můžete nám přístroj představit?
Funkcí přístroje EXPLONIX je rychlá a spolehlivá detekce
a identifikace stopových množství výbušnin s extrémně níz-
kým počtem falešných poplachů. Přístroj může identifikovat
pikogramová množství hledaných explozivních látek při po-
tlačení rušivých vlivů v poměru 1:109. Přístroj pracuje na
principu specializovaného spektrálního analyzéru. Je malý,
lehký a kompaktní a může detekovat a identifikovat všech-
ny plastické trhaviny, i bez obsahu značkovačů, které jsou
detekovány separátně. Je odolný proti zahlcení širokým
spektrem rušivých látek včetně měřených exploziv. Paten-
tovaná technologie stěrkového vzorkovače „Magic needle“
spolehlivě zachytí extrémně nízká množství trhavin z povr-
chů. Vzorkovací systém „Thyphoon Power“ zachycuje i sto-
pová množství trhavin v odparném režimu, s vynikajícím po-
tlačením rušivých vlivů. Zařízení semikontinuálně detekuje
hledané látky s průběžným zobrazováním hodnot. Je mož-
ný i automatický režim s dálkovým ovládáním přístroje.
Obsluha je přitom velmi jednoduchá, a to buď jedním tla-
čítkem nebo volbou automatického režimu odpovídajícího
danému prostředí. Výbušniny jsou detekovány za méně než
20 vteřin.

Kde najde přístroj uplatnění?
V praxi je přístroj určen k rychlé detekci, identifikaci a loka-
lizaci trhavin v zavazadlech i v oděvu pasažérů na letištích,
k lokalizaci min a plastických trhavin. Přístroj může být pou-
žit i v sestavách pyrotechnických robotů s ovládáním koor-
dinovaným se software robota. Je vybaven i automatickým
určováním vlastní polohy pomocí integrovaného přijímače
signálů  GPS  a je možná i dálková komunikace mezi řídícím
počítačem a vzdáleným přístrojem, umístěným kdekoliv na
světě.

Uvažujete o účasti v dalším projektu? 
Ano, na základě ohlasu ze spolupracující španělské firmy
i z Bruselu jsme zahájili práce na projektu BEAGLE, který vy-
užije principu našeho přístroje integrovaného do podoby
stacionárního detekčního rámu pro zjišťování stop výbušnin
na letištích a podobně.

Děkuji vám za rozhovor.

Ptal se BŘETISLAV KOČ, ECHO
Foto archív firmy RS DYNAMICS

EUREKA PODPOŘILA VÝVOJ UNIKÁTNÍHO PŘÍSTROJE

Stánek firmy RS DYNAMICS na veletrhu EUROSATORY 2006 
v Paříži 

Příklad použití přenosného detektoru výbušnin EXPLONIX při
kontrole zavazadel na letišti
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