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Stalo se…

CZELO ZAHÁJILO V BRUSELU SVOU ČINNOST 

V pondělí 27. června byla v prostorách Stálé-
ho zastoupení ČR při EU v Bruselu slavnostně
zahájena činnost kanceláře CZELO (Czech Liaison
office for research and development). Hlavním
hostem byl místopředseda vlády ČR Martin Jahn,
který kancelář CZELO navštívil již před slavností
a podrobně se seznámil s koncepcí CZELa.

Připomeňme, že CZELO je jedním z projektů
Technologického centra AV ČR, který má podpořit
zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru.
Projekt CZELO  je v současnosti financován MŠMT.

Slavnostní konferenci zahájil Jan Kohout, vel-
vyslanec ČR při EU a moderoval ji Karel Klusáček,
ředitel TC AV ČR. Martin Jahn hovořil o hlavních
zásadách politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Dalším proslovem přispěl Peter Dröll, ředitel kabi-
netu J. Potočnika, komisaře EK pro výzkum. Hovo-
řil o zásadách a cílech 7. rámcového programu
výzkumu a vývoje. Náměstek ministryně školství
Petr Kolář seznámil přítomné se strukturou a roz-

vojem výzkumu v ČR a ředitel zahraniční spoluprá-
ce ve vědě a výzkumu MŠMT Petr Křenek pohovo-
řil o prioritách zahraniční spolupráce české vědy
a výzkumu.

Přestávku mezi vystoupeními řečníků vyplnila
hudba. Jak jinak, zazněla ukázka z koncertu
pro violonCZELO od J. S .Bacha. Vedoucí kanceláře
CZELO  Ivo Šanc seznámil hosty s cílem a metoda-
mi činnosti kanceláře. Ředitel německé styčné kan-
celáře pro výzkum Martin Grabert pohovořil
o významu výzkumné spolupráce pro evropskou
integraci. Posledním řečníkem byla paní Martina
Weiss, předsedkyně sdružení styčných kanceláří
IGLO a ředitelka švýcarské styčné kanceláře.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než
120 hostů. Většinou mezi nimi byli zástupci styč-
ných kanceláří pro vědu a výzkum, pracovníci ředi-
telství pro výzkum a představitelé regionálních
evropských zastoupení. V následujících dnech nás
velice potěšily ohlasy účastníků. „Takhle dynamic-
ky a s takovou přesvědčivou podporou své vlády
tady dosud nezačala fungovat žádná podobná
styčná kancelář!“, konstatoval například Boris
Cizelj, ředitel slovinské kanceláře pro výzkum
a vývoj a bývalý velvyslanec Slovinska v Bruselu.

Již začátkem července jsme byli oficiálně přija-
ti jako plnoprávný člen neformálního sdružení styč-
ných kanceláří IGLO a začali dostávat zajímavé
informace od našich nových partnerů, zejména
o připravovaných odborných akcích v Bruselu
i v zahraničí a o výměně názorů a stanovisek
k evropské politice vědy a výzkumu, v současné
době zejména k 7. rámcovému programu výzkumu
a vývoje.

CZELO bude pravidelným dodavatelem aktuál-
ních zpráv, novinek a informací o chystaných pro-
gramech a akcích i na stránky ECHA.

REDAKCE ECHO

Slavnostní zahájení činnosti kanceláře CZELO v Bruselu moderoval Karel Klusáček (vlevo) a vedle něj zasedli (zleva) Martin
Jahn,  velvyslanec Jan Kohout a Peter Dröll. Několik desítek účastníků zahájení pak mělo možnost osobního seznámení
a diskusí. 

Tým styčné kanceláře CZELO. Nahoře (zleva) David
Kolman, Ivo Šanc (vedoucí kanceláře),
dole Hana Sobotková, Marie Karlíková 
a Marie Kolmanová. 
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minul˘ editorial podnûcoval k diskusi o tom, Ïe kdyÏ vztáhneme pfiís-
pûvky Evropské komise,  které  jednotlivé státy získávají pro úãast sv˘ch t˘-
mÛ v 6. RP, vÛãi hrub˘m národním v˘dajÛm na VaV,  pak
se âR  ocitá na posledním místû mezi nov˘mi ãlensk˘mi
státy. I kdyÏ národní statistiky nevyvolávají ãtenáfiské re-
akce, bude se jim vûnovat  ECHO vûnovat i v dal‰ích ãís-
lech, neboÈ zrcadlo mezinárodní komparace nás mÛÏe
upozornit, Ïe ne vÏdy budujeme optimální systém VaV.  
Toto ãíslo ECHA ukazuje, Ïe ãas dovolen˘ch se jen má-
lo projevil v aktivitách evropského v˘zkumu a v˘voje.
âlánek M. Janeãka  informuje o tom, Ïe âeská republi-
ka pfievzala od Nizozemska 1. ãervence roãní pfiedsed-
nictví EUREKY. Poprvé se tak pfiedsednictví této úspû‰-
né mezivládní iniciativy,  která v leto‰ním roce slaví své
dvacetileté v˘roãí, ujímá stát ze stfiední nebo v˘chodní
Evropy. Strategie ãeského pfiedsednictví si klade za cíl dále posílit prÛ-
myslové inovace, v˘zkum a v˘voj. ZváÏíme-li dynamiku investic prÛ-
myslu do v˘zkumu, v˘voje a inovací,  jde o cíl nároãn˘ nejen pro âes-
kou republiku.
V polovinû ãervence uvefiejnila Evropská komise  Indikátory vûdy a tech-
niky pro rok 2005  (ftp://ftp.cordis.lu/pub/indicators/docs/kf2005_re-
port.doc). Zpráva ukazuje, Ïe rÛst  evropsk˘ch investic do v˘zkumu a v˘-
voje se témûfi zastavil a komisafi Potoãnik varuje,  Ïe pfii této dynamice Ev-
ropané ztrácejí moÏnost vést globální znalostní ekonomiku,  jak si uloÏili
v Lisabonské strategii v r. 2000. Nízké investice do v˘zkumu a v˘voje jsou
setrvale zásadním problémem Evropy,  kterou od USA ãi jihov˘chodní Asie
dûlí právû nedostateãná podpora v˘zkumu a v˘voje ze strany prÛmyslu.
Jakoby národní vlády a evropská administrativa formulovaly evropské stra-
tegie,  které odpovídají v˘zvám globální znalostní spoleãnosti, av‰ak uÏ
nevytváfiely  prostfiedí, které by usnadnilo hlavním aktérÛm podílet se na

jejich naplÀování. Zpráva se o âeské republice zmiÀuje na nûkolika mís-
tech,  pfiiãemÏ nezdÛrazÀuje nízkou úroveÀ  na‰ich investic do VaV, n˘brÏ

jejich pfiíli‰nou diverzifikaci. ECHO se ke zprávû vrátí
v pfií‰tím ãísle. 
Hrozby dramatick˘ch redukcí evropsk˘ch rozpoãtÛ se t˘-
kají i návrhu 7. RP, kter˘ v dubnu  uvefiejnila Evropská ko-
mise a proto ani na tomto poli nevládla prázdninová at-
mosféra. Evropsk˘ poradní v˘bor pro vûdu a v˘zkum
EURAB varoval pfied dÛsledky moÏného okle‰tûní návrhu
7.RP (http://www.europe.eu.int/research/eurab/index
en.htm ) a vyzval evropské v˘zkumné organizace, aby vy-
uÏily svého vlivu na ministry a pfiedsedy vlád a prosadily
navrhované zdvojnásobení rozpoãtu pro evropsk˘ v˘zkum
bez ohledu na to, jak nakonec dopadne diskuse o celko-
vém rozpoãtu EU. Nûkteré fáze pfiípravy 7. RP v‰ak na-

znaãují,  Ïe jde o nevratn˘ proces. Pfiíkladem je jmenování ãlenÛ Vûdecké-
ho v˘boru Evropské v˘zkumné rady,  které v ãervenci uvefiejnila  Evropská
komise. V tomto ãísle najdete jejich jména a krátké charakteristiky, aby by-
lo  patrné,  Ïe jde o skuteãnû o velmi v˘znamné osobnosti evropské vûdy
a v˘zkumu – dva z nich jsou nositelé Nobelovy ceny, v‰ichni pfiedstavují
skuteãné prÛkopníky sv˘ch oborÛ a jejich Ïivotopisy vût‰inou naznaãují
hluboké zku‰enosti s fiízením vûdy a v˘zkumu. I kdyÏ nejde v Ïádném pfií-
padû o reprezentanty státÛ, jistû nás potû‰í, Ïe mezi nominovan˘mi je
i Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV âR,  s nímÏ
ECHO pfiiná‰í krátk˘ rozhovor. Své názory na pfiípravu 7. RP poskytl ECHU
téÏ Prof. V. Paães, pfiedseda AV âR.
Samotná Evropská komise  ãiní kroky k podstatnému zjednodu‰ení admi-
nistrativních nárokÛ projektÛ pfií‰tího rámcového programu. Úvahy o zjed-
nodu‰ení v oblasti financování projektÛ pfiiná‰íme v ãlánku na stranû 8. 

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

V leto‰ním roce slaví mezivládní iniciativa Eureka své dvacetiny. âeskou
republiku mÛÏe tû‰it, Ïe právû v roce „kulatého v˘roãí“ jí bylo svûfieno
pfiedsednictví Eureky.
Dvacet let znamená pro kaÏdého nûco jiného. Pro program mezinárod-
ní spolupráce v oblasti v˘zkumu a v˘voje je 20 let existence znamením
zralosti, vybudování dÛvûryhodnosti a nesporn˘ch úspûchÛ. 
Eureka byla zaloÏena v listopadu 1985 tak zvanou Hannoverskou de-
klarací jako program, ve kterém se jednotlivé ãlenské zemû zavázaly
spolupracovat na projektech VaV, zejména na tûch, které mají blízko
k realizaci. Jednotlivé projekty mûly b˘t podporovány z národních zdro-
jÛ, stejnû jako administrativní náklady aktivit. Projekty Eureky pokr˘va-
jí devût tematick˘ch oblastí: lékafiské technologie a biotechnologie, ko-
munikace, energie, Ïivotní prostfiedí, informaãní technologie, lasery, no-
vé materiály, robotika a doprava.
Za 20 let si Eureka získala povûst programu, vyznaãujícího se jednodu-
chostí administrativních úkonÛ, velk˘m procentem realizovan˘ch v˘-
sledkÛ a vysoce nadprÛmûrnou úãasti mal˘ch a stfiedních firem. Vedle
tzv. individuálních projektÛ získaly v˘znamné místo klastry, v nichÏ je
realizována spolupráce velk˘ch firem s MSP i akademick˘mi v˘zkum-
n˘mi institucemi. V‰echny tyto aspekty fiadí Eureku na pfiední místo me-
zi tûmi, kdoÏ aktivnû naplÀují my‰lenky Lisabonského procesu. 
Iniciativa sdruÏuje v souãasné dobû 36 ãlenÛ, mezi nimiÏ jsou s v˘jim-
kou Malty v‰echny zemû EU-25, ãlenem je i samotná EU a mezi dal‰ími
jsou  napfi.  Ruská federace a Turecko. Eureka má podobnû jako Evrop-
ská unie systém, v nûmÏ je pfiedsednictví svûfieno (v tomto pfiípadû na 12
mûsícÛ) jedné ze ãlensk˘ch zemí. Za tuto dobu musí pfiedsednická ze-
mû zorganizovat 3 - 4 zasedání Skupiny vysok˘ch pfiedstavitelÛ (High
Level Group) a 4 zasedání Národních programov˘ch koordinátorÛ.
Ve dvouleté periodû se pak konají zasedání hlavního orgánu Eureky, kte-
r˘m je Ministerská konference a tzv. Meziparlamentní konference. Pfied-
sednická zemû zaji‰Èuje kromû toho (spolu se sekretariátem Eureky v Bru-
selu) ve‰kerou dal‰í bûÏnou i mimofiádnou agendu.

âeská republika získala plné ãlenství v Eurece pfied deseti lety a sv˘m
aktivním pfiístupem a konkrétními úspûchy si postupnû budovala respekt
ostatních ãlenÛ. Bylo-li od 1. 7. 2005 svûfieno pfiedsednictví na dal‰ích
12 mûsícÛ právû âesku, je to projevem dÛvûry mezinárodního spole-
ãenství Eureky. Agendu bude zaji‰Èovat pfiedsednick˘ sekretariát, fungu-
jící v rámci Asociace inovaãního podnikání. Pfiedsedou HLG bude po
tuto dobu ing. P. Kfienek, CSc., skupinû NPC bude pfiedsedat ing. M. Ja-
neãek, CSc. a sekretariát bude fiídit zku‰en˘ RNDr. S. Halada. Hlavními
úkoly v dobû ãeského pfiedsednictví bude zorganizovat ministerskou
konferenci v ãervnu 2006 v Praze, zajistit pofiádání mezinárodní konfe-
rence Eureka Forum v fiíjnu 2005 v Praze, zlep‰it kontakty Eureky s prÛ-
myslem (v této souvislosti budeme maximálnû spolupracovat s nedávno
zaloÏen˘m poradním v˘borem, Eureka Advisory Council, jehoÏ ãlenem
je i prof. M. Václavík, fieditel VÚTS z Liberce), ovûfiit moÏnosti zapojení
soukromého kapitálu (banky, fondy rizikového kapitálu) ve prospûch
projektÛ Eureky.
Zvlá‰tní pozornost zasluhuje novû pfiipravovan˘ program podpory v˘-
zkumnû zamûfien˘ch MSP, s pracovním názvem Σurostars. V tomto pfií-
padû jde o jednu z aktivit, zaloÏen˘ch na ãlánku 169 Úmluvy, podle níÏ
nûkolik zemí spojí finanãní prostfiedky k podpofie urãité aktivity (v tom-
to pfiípadû projektÛ programu Eureka). Evropská komise pak zv˘‰í zdro-
je na fie‰ení projektÛ zv˘‰ením objemu disponibilních prostfiedkÛ. Tato
aktivita je ve stadiu intenzivních pfiíprav a v pfiípadû jejího schválení by
byla zafiazena do 7. rámcového programu. Její pfiijetí by znamenalo zá-
sadní obrat v programu Eureky, kter˘ byl aÏ dosud odkázán v˘luãnû na
podporu z národních zdrojÛ. Pro rámcov˘ program EU by se zase jed-
nalo o v˘znamn˘ pfiínos pro tu oblast, kde dosavadní programové akti-
vity nebyly vÏdy plnû úspû‰né. 

MIROSLAV JANEâEK,

PREZIDENT ASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍ

Jak známo (viz ECHO 1/2005), 7. rámcov˘ program bude financovat
i projekty základního v˘zkumu. Aktivity evropského základního v˘zku-
mu bude fiídit Evropská v˘zkumná rada (European Research Council –
ERC), která bude sestávat jednak z vûdeckého fiídicího v˘boru (Scienti-
fic Governing Council – SGC) a z implementaãní struktury. Evropská ko-
mise oznámila 18. ãervence jména 22 v˘znamn˘ch osobností z v˘zku-
mu, které budou tvofiit SGC. Ty vyhledával od ledna tzv. „identifikaãní
v˘bor“, kter˘ vedl lord Patten, kancléfi univerzity v Oxfordu a Newcast-
lu. Je tfieba zdÛraznit, Ïe ERC je zcela autonomním orgánem, a proto ãle-
nové SGC budou pracovat v rámci své osobní kapacity a nelze tedy na
nû pohlíÏet jako na reprezentanty státÛ ãi nûjak˘ch oborov˘ch nebo po-
litick˘ch zájmov˘ch skupin. Nicménû osobnosti vyrÛstají v urãitém pro-
stfiedí a ãeská v˘zkumná komunita jistû pfiijme s potû‰ením, Ïe mezi
onûmi 22 ãleny SGC je i Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., z Ústavu ja-
derné fyziky AV. Krátk˘ rozhovor s prof. Exnerem publikujeme na str. 11
tohoto ãísla Echa. 
V tomto struãném sdûlení pfiiná‰íme jen krátké charakteristiky nomino-
van˘ch ãlenÛ SGC,  jejichÏ obsáhlej‰í Ïivotopisy lze nalézt na adrese 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/
265&format=HTML&aged=0&language=EN.

Dr. C. Bordignon (Itálie) je v souãasnosti vûdeck˘m fieditelem a profe-
sorem hematologie v Ústavu sv. Rafaela v Milánû. Dr. Bordignon byl

pfiedsedou Evropské spoleãnosti pro genovou terapii a bûhem svého pÛ-
sobení získal celou fiadu ocenûní, napfi. Italské asociace pro v˘zkum ra-
koviny, Americké spoleãnosti pro leukemii, Italské protinádorové ligy
a v r. 2002 získal nejvy‰‰í italskou cenu udûlovanou v medicínû (Premio
Invernizzi per la Medicina).

Prof. M. Castells (·panûlsko) je profesorem pro obor informaãní spoleã-
nost na univerzitû Oberta de Catalunya v Barcelonû a dále je emeritním
profesorem sociologie a plánování na Kalifornské universitû v Berkeley.
Publikoval 23 knih a pfies 100 vûdeck˘ch ãlánkÛ, jeho trilogie „The in-
formation Age: Economy, Society and Culture Blackwell, 1996 - 8, byla
pfieloÏena do 20 jazykÛ.

Prof. P. J. Crutzen (Nizozemsko) je emertním fieditelem oddûlení Atmo-
sférické chemie Max Planckova ústavu pro chemii v Mainzu (Nûmecko)
a profesorem Scrippsova oceánografického ústavu pfii Kalifornské uni-
verzitû v San Diegu. Prof. Crutzen získal r. 1995 Nobelovu cenu za che-
mii za v˘zkum atmosférického ozonu.

Prof. M. Dewatripont (Belgie) je profesorem ekonomie Evropského cent-
ra pro pokroãil˘ v˘zkum v ekonomii a statistice Svobodné university
v Bruselu. Prof. Dewatripont získal Jahnssonovu medaili udûlovanou Ev-
ropskou ekonomickou asociací ekonomÛm mlad‰ím 45 let. Od r. 2001
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je ãlenem Skupiny pro ekonomicko-politickou anal˘zu, kterou ustavil
pfiedchozí pfiedseda Evropské komise R. Prodi a která nyní pracuje pro
souãasného pfiedsedu J. M. Barroso.

Dr. D. Esteve (Francie) je fieditelem v˘zkumu francouzské Komise pro
atomovou energii (CEA). Dr. Esteve spolupracoval s mnoha zahraniãní-
mi laboratofiemi v ‰irokém spektru fyzikálních oborÛ. Je zakladatelem
skupiny Quantronics, která rozvíjí aplikace kvantové fyziky v elektroni-
ce.

Prof. P. Exner (âesko) je vedoucím v˘zkumného t˘mu v Ústavu jaderné
fyziky AV âR. Je autorem tfií knih, více neÏ 150 vûdeck˘ch ãlánkÛ, zís-
kal ocenûní Spojeného ústavu jaderného v˘zkumu v Dubnû (Ruská fe-
derace) a je místopfiedsedou Evropské matematické spoleãnosti.

Prof. H. J. Freund (Nûmecko) je fieditelem ústavu F. Habera Max Planc-
kovy spoleãnosti v Berlínû, kde vede oddûlení chemické fyziky. Publi-
koval pfies 400 ãlánkÛ z fyzikální chemie.

Prof. W. Hall (Spojené království) je profesorkou poãítaãové vûdy na
Univerzitû v Southamptonu. Publikovala pfies 300 vûdeck˘ch sdûlení. Je
místopfiedsedkyní Královské inÏen˘rské akademie a ãlenkou v˘boru brit-
ského premiéra pro vûdu a technologie.

Prof. C. H. Heldin (·védsko) je fieditelem a profesorem molekulární 
biologie buÀky Ludwigova ústavu pro v˘zkum rakoviny v Uppsale. Je
ãlenem Evropské organizace pro molekulární biologii a dal‰ích v˘-
znamn˘ch organizací a nositelem fiady ocenûní (napfi. Americké asocia-
ce pro v˘zkum rakoviny).

Prof. F. C. Kafatos (¤ecko) vede oddûlení imunogenetiky hmyzu na lon-
d˘nské Imperial College. Dvû období vedl Evropskou laboratofi moleku-
lární biologie, je ãlenem americké Národní akademie vûd, Academia Eu-
ropea, Pontifikální akademie vûd ve Vatikánu a fiady dal‰ích v˘znam-
n˘ch vûdeck˘ch institucí.

Prof. M. Kleiber (Polsko) vede oddûlení v˘poãetních vûd a techniky
Ústavu základního technologického v˘zkumu polské Akademie vûd ve
Var‰avû. Publikoval pfies 200 ãlánkÛ, je ãlenem redakãních rad 15 svû-
tov˘ch ãasopisÛ v oblasti informatiky. V souãasnosti je ministrem pro vû-
du a informaãní spoleãnost v Polsku.

Prof. N. Kroo (Maìarsko) je místopfiedsedou maìarské akademie vûd.
Zab˘val se v˘zkumem fyziky kondenzovan˘ch látek a optikou. Je ãle-
nem fiídícího v˘boru Evropské vûdecké nadace, Academia Europea a ãle-
nem EURABu (poradního v˘boru evropského komisafie pro v˘zkum). Zís-
kal fiadu ocenûní, v leto‰ním roce pak ãestnou medaili De Scientia et Hu-
manitate Optime Meritis, kterou udûluje AV âR.

Prof. M. T. Lago (Portugalsko) vede Centro do Astrofisica na Universitû
v Porto. Pracovala ve vûdeckém v˘boru DG Research, je ãlenkou Ame-
rické astronomické spoleãnosti, Královské astronomické spoleãnosti,
Academia Europea.

Dr. O. Marin Parra (·panûlsko) je nejmlad‰ím ãlenem SGC. Je docen-
tem Ústavu pro neurovûdy v Alicante, zab˘vá se v˘vojovou neurofyzio-
logií a získal fiadu ocenûní pro mladé vûdecké pracovníky.

Lord R. May z Oxfordu (Spojené království) vede oddûlení zoologie na
Oxfordské univerzitû. Zab˘vá se biodiverzitou s mimofiádnou metodo-

logickou ‰ífií (zahrnující napfi. teorii deterministického chaosu). Je pfied-
sedou Královské spoleãnosti, profesorem nûkolika britsk˘ch univerzit
a hlavním poradcem britské vlády pro vûdu. Roku 2002 mu královna
udûlila „¤ád za zásluhy“.

Prof. H. Nowotny (Rakousko) je profesorkou sociologie Stfiediska pro vû-
du ve Vídni, zab˘vá se zejména znalostní spoleãností. Je pfiedsedkyní Ev-
ropského poradního sboru pro v˘zkumu pfii DG Research (EURAB).

Prof. Ch. Nüsslein-Volhard (Nûmecko) je fieditelkou Max Planckova
ústavu v˘vojové biologie. Pracuje v oblasti molekulární a genetické ana-
l˘zy embryonálního v˘voje. Je nositelkou celé fiady vyznamenání, vãet-
nû Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (1995, za v˘zkum v oblasti
genetického fiízení raného embryonálního v˘voje). Je generální sekre-
táfikou EMBO a ãlenkou senátu Max Planckovy spoleãnosti a ãlenkou
nûmeckého Národního v˘boru pro etiku.

Dr. L. Peltonen-Palotie (Finsko) je profesorkou lékafiské genetiky a mo-
lekulární medicíny na Helsinské univerzitû a v Národním ústavu vefiej-
ného zdraví. Zab˘vá se molekulární genetikou (hlavní práce v oblasti ge-
neticky izolovan˘ch populací). Je ãlenkou Bioetického v˘boru UNESCO,
Rady fieditelÛ Americké spoleãnosti pro lidskou genetiku. Je nositelkou
celé fiady vûdeck˘ch ocenûní.

Prof. A. Peyraube (Francie) je fieditelem v˘zkumu francouzského CNRS
a fieditelem Vysoké ‰koly sociálních vûd. Byl fieditelem Ústavu pro v˘-
chodoasijsou lingvistiku a pfiedsedal Mezinárodní asociaci pro ãínskou
lingvistiku. Je profesorem nûkolika univerzit (vãetnû univerzity v Santa
Barbafie v Kalifornii, ãi Baptistické univerzity v Hong Kongu). Publikoval
pût knih a více neÏ 100 vûdeck˘ch sdûlení z oblasti ãínské lingvistiky.

Dr. R. Rostrup-Nielsen (Dánsko) je fieditelem v˘zkumné divize spoleã-
nosti Haldor Topsoe A/S. Je profesorem Dánské technické university, byl
pfiedsedou dánské Akademie vûd, je ãlenem EURABu. Publikoval 125
ãlánkÛ a podal 22 patentÛ.

Prof. S. Settis (Itálie) je profesorem dûjin klasického umûní a archeolo-
gie a fieditelem vysoké ‰koly v Pise. Je ãlenem mezinárodního v˘boru pro
‰ikmou vûÏ v Pise, poradního v˘boru pro italskou encyklopedii. Orien-
tuje se zejména na renesanci, autorsky se podílel na celé fiadû kniÏních
publikací a jeho kniha Futuro del „Classico“ (2004) byla pfieloÏena uÏ
do sedmi jazykÛ.

Prof. R. Zinkernagel (·v˘carsko) pracuje v Ústavu Experimentální imu-
nologie univerzitní kliniky v Zürichu. Zab˘val se biologií T-bunûk a imu-
nopatologií pÛsobenou virov˘mi infekcemi. Je ãlenem Vûdeckého v˘-
boru ·v˘carské konfederace a vûnuje se téÏ popularizaci vûdy.

Tûchto 22 osobností tedy bude v období 2006 - 2013 ovlivÀovat ev-
ropsk˘ základní v˘zkum. Mají zku‰enosti z desítek univerzit a v˘zkum-
n˘ch pracovi‰È po celém svûtû, které jim nezfiídka udûlily svá nejvy‰‰í
vyznamenání – v SGC jsou i dva laueráti Nobelovy ceny. Jakkoliv tedy
v souãasné debatû o pfiípravû 7. rámcového programu problesknou po-
chybnosti, zda zdvojnásobení jeho rozpoãtu není aÏ pfiíli‰ ambiciózní
zámûr, jmenování SGC ukazuje nevratnost nûkter˘ch krokÛ v jeho pfií-
pravû a souãasnû je i zárukou vysoké kvality pfií‰tího evropského zá-
kladního v˘zkumu.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CAS.CZ 
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Evropa stále zaostává v plnûní  Lisabonské  strategie vyhlá‰ené roku 2000,
jejímÏ prostfiednictvím se chce stát do roku  2010 kontinentem s nejvy‰‰í
konkurenceschopností v globální znalostní spoleãnosti.  Dnes uÏ je témûfi
jisté, Ïe  nedosáhne ani barcelonského cíle, kter˘ si vyt˘ãila roku 2002,  to-
tiÏ aby roku  2010 investovala alespoÀ  3 % HDP do v˘zkumu a v˘voje.
Evropská komise proto pfiichází s fiadou zásadních iniciativ, jejichÏ cílem je
vnést patfiiãnou dynamiku do evropského v˘zkumu a v˘voje. Jedním z no-
v˘ch nástrojÛ navrhovan˘ch Evropskou komisí pro pfií‰tí plánovací období
(2006 - 2013) jsou Evropské technologické platformy (ETP) a s tím spojené
spoleãné technologické iniciativy (JTI - Joint Technology Iniciatives), o nichÏ
jsme informovali v ECHO 1/2005.
PfiipomeÀme, Ïe ETP sdruÏují v‰echny zainteresované „hráãe“, jako jsou
prÛmyslové podniky, v˘zkumné a finanãní instituce, národní orgány vefiej-
né správy, dále uÏivatele a spotfiebitele, podílející se na v˘zkumu, v˘voji 
a inovacích ve strategicky v˘znamné technologické oblasti. V souãasné 
dobû existuje 26 ETP v rÛzném stadiu v˘voje a jejich seznam (viz dále) a nej-
novûj‰í informace lze nalézt na http://www.cordis.lu/technology-platforms/.
Cílem takov˘ch uskupení je vytvofiit stfiednûdobou aÏ dlouhodobou vizi bu-
doucího technologického rozvoje, která zahrnuje v˘znamné otázky t˘kají-
cí se rÛstu, konkurenceschopnosti a udrÏitelného rozvoje v Evropû a sou-
ãasnû mobilizovat finanãní zdroje pro její uskuteãnûní. PÛjde nejen o sy-
nergii  zdrojÛ, jimiÏ disponují národní podpory v˘zkumu, rámcové
programy EU a dal‰í evropské programy (EUREKA) a ov‰em, v neposlední
fiadû i strukturální fondy. K dosaÏení stanoven˘ch cílÛ má novû pfiispívat i Ev-
ropská investiãní banka.

Evropská komise u v˘zkumn˘ch projektÛ technologick˘ch platforem pfiistu-
puje na jin˘ zpÛsob poskytování vefiejné podpory v˘zkumu. PfiedloÏen˘ pro-
jekt není hodnocen vzhledem k obsahové náplni pracovních dokumentÛ
jednotliv˘ch tématick˘ch priorit, ale je otevfien úplnû nov˘m cílÛm a aktivi-
tám, které vzniknou „zezdola“, v pfiipravovan˘ch dokumentech ETP.
Evropská komise chce v omezeném poãtu dÛleÏit˘ch pfiípadÛ stimulovat
souãinnost vefiejného a soukromého sektoru jak pfii stanovování cílÛ, tak
i pfii mobilizaci zdrojÛ prostfiednictvím spoleãn˘ch technologick˘ch ini-
cativ - JTI. Ty by mûly fungovat pro spoleãné dlouhodobé projekty VaV
(podobnû jako satelitní síÈ GALILEO) a je pro nû vyãlenûna podstatná ãást
rozpoãtu 7. RP. V souãasné dobû je vybráno 6 témat, která vyhovují to-
muto nástroji. Jsou to: Vodík a palivové ãlánky (H/FC), Nanoelektronika
(ENIAC), Inovace v lékafiství, Vnofiené systémy (ARTEMIS), Rada pro le-
teck˘ v˘zkum (ACARE) a Globální sledování Ïivotního prostfiedí a bez-
peãnosti (GMES). Tento seznam není koneãn˘ a je pouze návrhem. JTI ma-
jí b˘t identifikovány na základû tûchto kritérií: musí b˘t prokázána jejich po-
tfiebnost na evropské úrovni, jasnû definovány jejich cíle, prokázána
pfiipravenost prÛmyslu uvolnit patfiiãné finanãní zdroje, jasnû formulován je-
jich dopad na zlep‰ení konkurenceschopnosti prÛmyslu a jeho rÛstu, mobi-
lizace národních podpor a jejich multiplikativní efekt pro souãasné a bu-
doucí financování pfiíslu‰ného prÛmyslového sektoru a v neposlední fiadû
i nemoÏnost dosáhnout v‰ech tûchto efektÛ jin˘mi prostfiedky.
Pfiedpokládá se, Ïe dal‰í spoleãn˘ v˘zkum bude podpofien v tradiãních ná-
strojích rámcov˘ch programÛ. 
Je jasné, Ïe ‰piãkové prÛmyslové podniky a v˘zkumné instituce jsou v tûch-
to uskupeních zainteresované tak, aby se aktivnû podílely na plánování
a uskuteãÀování v˘zkumu a v˘voje a následnû i na dosaÏen˘ch v˘sledcích,
ale i jako pozorovatelé sledující nejnovûj‰í trendy v jejich prÛmyslovém obo-
ru. Samostatnou kapitolou je zlep‰ení legislativního prostfiedí jak na úrovni
státÛ, tak i celé Evropy. Kromû v˘‰e uveden˘ch aktivit jsou velice pfiínosná
i osobní setkání dÛleÏitá pro budoucí v˘zkumné projekty a proto lze úãast
na setkáních platformy velice doporuãit. âesk˘ch zástupcÛ je v ETP bohu-
Ïel stále velmi málo, i pfiesto, Ïe platformy jsou otevfien˘m uskupením
a vstup je vût‰inou pouze otázkou projevené iniciativy. 

Seznam vzniklých ETP 
Vznikly následující technologické platformy: Hydrogen and Fuel Cells
(H/FC), Nanoelectronics (ENIAC), Nanomedicine, Gas Cooled Reactors,
Plant Genomics And Biotechnology, Water Supply And Sanitation, 
Photovoltaics, Sustainable Chemistry, Inovative And Sustainable Use of fo-
rest Resources, European Technology Platform for Global Animal 
Health, Road Transport (ERTRAC), Rail Transport (ERRAC), Watterborne
(supported by ACMARE), Mobile And Wireless Communications, Innova-
tive Medicines For Europe, Embedded Systems (ARTEMIS), Advisory Coun-
cil For Aeronatics Research in Europe (ACARE), European Space Technolo-
gy Platform (ESTP), Steel, Textiles And Clothing (ETP-FTC), Manufacturing
Technologies (ManuFuture), Building For A Future Europe, European Tech-
nology platform for Advanced Engineering and materials (EuMaT), The Eu-
ropean Technology platform on industrial safety, The NEM Initiative – 
european initiative on networked and electronic media, Food For Life.

Konkurence
Odborníci  neskr˘vají nechuÈ sdílet své budoucí plány, a proto se ani 
nehodlají podílet na diskusích a pfiipomínkování strategick˘ch dokumentÛ. 
Takov˘ pfiístup je ale v prÛmyslovém mûfiítku myln˘ z nûkolika hledisek. Za
prvé - projednávané problémy se vzhledem k nezadrÏitelné globalizaci stá-
vají rovnûÏ globálnûj‰í a jejich fie‰ení vyÏaduje spojení úsilí v‰ech zaintere-
sovan˘ch. Toto chápou zástupci takov˘ch podnikÛ jako jsou Shell, Bosch,
Ericsson, Nokia, Thales, Bayer, BASF nebo v˘zkumné instituce CNRS, Fraun-
hofer, Max Planck a podobné. Za druhé - jedná se o stfiednûdobé aÏ dlou-
hodobé plány, které jsou ãasto mûnûny v závislostech na souãasné situaci
podniku, trhu, politiky a nejsou bezprostfiední konkurenãní v˘hodou. Nao-
pak, úãast v ETP mÛÏe b˘t velkou v˘hodou pfii získávání vefiejné nebo sou-
kromé podpory na v˘zkum, v˘voj a inovace. 
Konkrétním pfiípadem spoleãn˘ch témat v˘zkumu mÛÏe b˘t sniÏování emi-
sí automobilového nebo leteckého prÛmyslu, niÏ‰í spotfieba surovin a ener-
gie pfii chemické v˘robû, nebo vliv geneticky modifikovan˘ch potravin
a mnoho a mnoho dal‰ích.
Vzniklou vizi ETP je moÏno propracovat aÏ do podoby návrhÛ jednotliv˘ch
v˘zkumn˘ch projektÛ, které bude moÏno pfiedloÏit v pfiipravovaném 7. rám-
covém programu. JiÏ teì existují vize, které slouÏily jako informace pro zmû-
nu souãasn˘ch pracovních programÛ 6. RP.

Financování
V‰eobecnû panuje pfiesvûdãení, Ïe „kaÏdá nová iniciativa znamená vÏdy
spoustu vefiejn˘ch prostfiedkÛ na vznik a realizaci dal‰ích, vesmûs velmi dra-
h˘ch, evropsk˘ch projektÛ“. Právû tomu se v‰ak mají ETP vyhnout. Na fi-
nancování provozu platforem se podílejí samy velké firmy, aÈ uÏ v podobû
své oborové asociace nebo jako jednotlivé subjekty. Je Ïádoucí, aby nûkte-
ré dÛleÏité podpÛrné akce (expertní studie, roadmaps, forsight) rámcového
programu uskuteãÀovaly právû ETP. Jejich aktivity jsou tak v nûkter˘ch pfií-
padech financovány z rámcového programu EU.
V‰echna pozitiva spoleãného v˘zkumu jsou umocnûna financováním v rám-
ci partnerství vefiejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Part-
nership). PPP pfiispûje k okamÏité pouÏitelnosti v˘zkumn˘ch poznatkÛ,
k efektivnûj‰ímu rozdûlování finanãní podpory, ke stimulování soukrom˘ch
prostfiedkÛ do v˘zkumu, k úãinné kontrole vytváfiení závazkÛ vefiejn˘m sek-
torem a k posílení moÏnosti ãerpání fondÛ Evropské unie (viz. www.mfcr.cz,
Politika vlády v oblasti PPP). Velmi nároãn˘ problém pfiedstavuje fie‰ení du-
‰evního vlastnictví v rámci PPP.

Národní technologické platformy (NTP)
¤ada evropsk˘ch zemí si klade velmi podobné cíle v oblasti konkurence-
schopnosti ve  znalostní ekonomice  a tak v souãasnosti vzniká mnoho Ná-
rodních technologick˘ch platforem (NTP). Hlavní cíle NTP jsou:

Technologické platformy – nový nástroj, nové přístupy
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Témata prvního dne  24. 10. 2005 (jednací jazyky ãe‰tina a ang-
liãtina):
âeská republika a Lisabonská strategie,
Mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji a její perspektivy v âeské
republice,
Úãast âeské republiky v 6. rámcovém programu – mezinárodní srovnání,
Pfiípravy 7. RP v Evropû a v âeské republice (vãetnû Evropské rady pro
v˘zkum).
RÛzné: agenda zjednodu‰ení procedur, SINAPSE.
Pfiedná‰ející: delegáti Evropské komise, zástupci M·MT, TC AV âR –
NICER.
Veãerní raut.

Témata druhého dne 25. 10. 2005 (jednací jazyk angliãtina):
Zku‰enosti národních kontaktních bodÛ ze sousedních zemí (AT, CZ,
DE, HU, PL, SK) se zamûfiením na:
- dosaÏené v˘sledky a úspûchy v 5. rámcovém programu,
- úãast v 6. rámcovém programu,

- pfiípravu 7. rámcového programu.
Workshop KOWI (Koordinierungsstelle der EG Wissenschaftorganisati-
onen, Brussels) – NICER (TC AV âR – Národní informaãní centrum pro
evropsk˘ v˘zkum) – CZELO (TC AV âR – âeská styãná kanceláfi pro ev-
ropsk˘ v˘zkum v Bruselu), zamûfien˘ na diskusi k problematice evrop-
ského v˘zkumu (podpora projektÛm, administrativní a finanãní záleÏi-
tosti atd.)

Témata třetího dne – 26. 10. 2005 (jednací jazyk angliãtina):
Dopoledne:
Svût nanotechnologií: nanotechnologie v lifesciences, materiálov˘ v˘-
zkum a skladování energie. Konsorcium projektu NANOROADMAP
(6. RP) bude prezentovat dosaÏené v˘sledky.
Odpoledne (jednací jazyky ãe‰tina a angliãtina se simultánním pfiekla-
dem):
Sly‰ení v Senátu âeské republiky: budoucnost evropského v˘zkumu, na-
smûrování âeské republiky ke konkurenceschopné úãasti v evropském
v˘zkumu. 

- utváfiet vztahy regionálních  „klíãov˘ch hráãÛ“ (prÛmysl, MSP, VaV institu-
ce, univerzity),

- zvy‰ovat úãast MSP (MSP jako hybná síla inovací),
- definovat seznam v˘zkumn˘ch potfieb,
- implementovat vhodnou ‰kolicí a v˘ukovou strategii,
- poskytovat zpûtnou vazbu na ETP,
- identifikovat a utváfiet národní / regionální program v˘zkumu,
- identifikovat rozdíly mezi národní a EU politikou a legislativou,
- identifikovat moÏnou národní finanãní podporu,
- provádût spoleãn˘ v˘zkum a v˘voj.
Je jasné, Ïe zemû si kladou tyto cíle, aby pfiekonaly mnohé nedostatky ná-
rodní podpory ale i celého aplikovaného a prÛmyslového v˘zkumu. Proto
jsou Národní technologické platformy zaãlenûny i v Národní inovaãní poli-
tice 2005 - 2010 âeské republiky.

Platformy ve Finsku a Polsku
Propracovan˘ systém NTP funguje jiÏ nûkolik let ve Finsku. Tamní techno-
logická agentura TEKES, která pfiidûluje státní podporu na v˘zkum a v˘voj,
iniciuje pfii vzniku kaÏdého nového programu zároveÀ vznik skupiny ex-
pertÛ, ktefií projekt sledují, hodnotí a zároveÀ definují dlouhodobou vizi. Ta-
to vize je pak pravidelnû aktualizována a pouÏívána pfii smûrování dal‰ího
v˘zkumu.
V Polsku je nyní velice aktuální tvorba vlastního rámcového programu v˘-
zkumu a v˘voje. Pfii pfiípravû tematického zamûfiení také spolupracují ex-
pertní skupiny, sloÏené ze zástupcÛ prÛmyslu a v˘zkumné sféry. Pfiedstavi-
tel NTP pak prosazuje postoj polského prÛmyslového odvûtví i na evrop-
ském poli. Pfiedpokládá se, Ïe dojde hlavnû k tolik Ïádanému propojení
prÛmyslov˘ch a v˘zkumn˘ch institucí a tûmto iniciativám Evropská Inves-
tiãní Banka poskytne pÛjãku 250 mil. @ .

NTP versus  klastry
V souãasné dobû lze v âR získat finanãní podporu z Operaãního programu
podpory podnikání (www.czechinvest.org) pfii zakládání oborov˘ch klastrÛ.
Nástroj je rovnûÏ pfiipraven pfiedev‰ím pro ekonomick˘ rÛst a zv˘‰ení kon-
kurenceschopnosti ekonomiky. Zatímco NTP vznikají s cílem  propojit celé
prÛmyslové odvûtví,  v klastrech se pfiedpokládá pfieváÏnû zapojení MSP
z jednoho regionu.  Technologické platformy proto slouÏí mj. k pospojová-
ní klastrÛ a vyjadfiování jednotného postupu. Nebo je‰tû jinak: NTP jsou ná-
rodní klastry zamûfiené na v˘zkum a v˘voj.

Závěr
V âeské republice mÛÏe takové dobrovolné uskupení okamÏitû zaãít fun-
govat a nûkteré NTP jsou jiÏ ve stádiu pfiíprav. Jde jen o to, nalézt schopné-
ho koordinátora, kter˘ dokáÏe aktivovat tzv. kritické mnoÏství „klíãov˘ch
hráãÛ“ a vést pravidelná setkání nad problémy daného prÛmyslu. Tím se
okamÏitû otevírá vût‰í moÏnost prosadit spoleãn˘ názor u správních a fiídí-
cích orgánÛ. VÏdyÈ pfiístupy vedoucích pracovníkÛ podnikÛ a v˘zkumn˘ch
institucí jsou v podstatû podobné, a jde o to, aby jejich obor rostl a mûl sil-
nûj‰í hlas jak  Evropû, tak i mimo ni. Otázkou zÛstává, jak budou aktivity ná-
rodních platforem podporovány ze strany státu,  zda institucionální podpo-
rou fiídícího subjektu ãi úãelovou podporou  v˘zkumu velk˘ch spoleãn˘ch
projektÛ v rámci PPP,  pfiípadnû jejich kombinací. Pokud jde o podporu z ev-
ropsk˘ch zdrojÛ, je zfiejmé,  Ïe stejnû jako kdykoliv pfiedtím ji získají ti pfii-
pravení,  neboÈ návaznost a koordinace s pfiíslu‰n˘mi národními iniciativa-
mi bude dÛleÏit˘m parametrem pro její udûlení.   

RUDOLF FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

FRYCEK@TC.CAS.CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
a Technologické centrum AV ČR 

pořádají společně

České dny pro evropský výzkum CZEDER 3 

Místo konání: Praha - Karolinum a Poslanecká sněmovna - Senát České republiky

Datum: 24.-26. října 2005
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P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

V‰eobecnû se má za to, Ïe sloÏitost administrativních úkonÛ souvisejí-
cích s vedením evropsk˘ch projektÛ je jednou z pfiíãin malé dynamiky
evropského v˘zkumu. Proto dÛleÏitou souãástí pfiípravy 7. RP je „agen-
da zjednodu‰ení“. Jejím prostfiednictvím by se mûlo dospût  k flexibilní-
mu a racionálnímu systému s jasnû vymezen˘mi právy a povinnostmi
jednotliv˘ch aktérÛ. To, Ïe nejde o okrajovou záleÏitost plyne i z toho,
Ïe Velká Británie v rámci svého pfiedsednictví EU (1.7. – 31.12.2005) vy-
t˘ãila zjednodu‰ení administrativních procedur jako jednu ze sv˘ch pri-
orit („Under the UK Presidency the negotiations will continue to focus
on agreeing a 7th Framework Programme which is aligned to the needs
of its users and which is underpinned by simplified administrative pro-
cedures“ – viz http://www.cordis.lu/united_kingdom/priorities.htm#1). 

Komisafi Potoãnik na poãátku tohoto roku
ustavil „Sounding board“ (SB) - poradní
skupinu, která má za úkol ozfiejmit Ev-
ropské komisi administrativní obtíÏe, s ni-
miÏ se musejí pfii fie‰ení evropsk˘ch pro-
jektÛ vyrovnávat zejména malé a stfiední
podniky. EK ve spolupráci se Dvorem au-
ditorÛ uspofiádala 16.-17. 6. v Luxembur-
gu setkání „Zjednodu‰ení úãasti ve v˘-
zkumu EU“, na nûmÏ byla problematika
zjednodu‰ení diskutována v tûchto ãty-
fiech okruzích: 1. finanãní pfiíspûvek EU, 2. legislativní a finanãní pro-
blematika, 3. práva k du‰evnímu vlastnictví a 4. hodnocení a v˘bûr ná-
vrhÛ projektÛ pro financování. V tomto sdûlení se omezíme jen na ná-
mûty, které mají vést ke zjednodu‰ení v oblasti financování projektÛ
Diskuse o kofinancování úãasti naznaãovala, Ïe Evropská komise uva-
Ïuje o v˘razn˘ch zmûnách. Úãastník projektu by mûl mít moÏnost zvo-
lit si zpÛsob, jímÏ mu Komise pfiispûje na úhradu jeho nákladÛ v projek-
tu. Buì by ‰lo o pau‰ální pfiíspûvek (lump sum), jehoÏ vyuÏití nebude nut-
né dokládat; lze oãekávat, Ïe pau‰ální pfiíspûvek bude ãast˘ zejména
u projektÛ evropského základního v˘zkumu. Dále se uvaÏuje o roz‰ífie-
ní pau‰álních sazeb (flat rates). Ty uÏ jsou pouÏívány nyní v pfiípadû, Ïe
úãastník nemÛÏe stanovit a následnû doloÏit své nepfiímé náklady. V pro-
jektech 6. RP lze napfi. reÏijní náklady úãtovat aÏ do v˘‰e 20 % celkov˘ch
pfiím˘ch nákladÛ. V 7. RP by se v‰ak mûla otevfiít moÏnost, aby prostfied-
nictvím pau‰álních sazeb bylo moÏné získat pfiíspûvky i na nûkteré pfií-
mé náklady. Je velmi pravdûpodobné, Ïe pau‰ální sazby pro dan˘ typ ãin-
nosti nebudou v celé EU stejné, n˘brÏ budou stanoveny pro jednotlivé
státy. Stejnû tak jako uÏ nyní úãastník nemusí dokládat, jak pouÏil pau-
‰ální 20% pfiíspûvek na reÏii, nebude muset napfií‰tû dokládat vyuÏití
v‰ech pfiíspûvkÛ, které získal prostfiednictvím pau‰álních sazeb. Pokud
tedy úãastník nedisponuje patfiiãnou administrativní podporou a zejmé-
na podporou v oblasti úãetnictví, bude mít moÏnost prostfiednictvím pau-
‰álních pfiíspûvkÛ ãi pau‰álních sazeb zjednodu‰it si v˘raznû „projekto-
vé v˘kaznictví“. Nadále bude ov‰em otevfiena moÏnost získat od EK pfiís-
pûvek na úrovni jistého procenta (typicky 50%) celkov˘ch skuteãn˘ch
nákladÛ, jehoÏ vyuÏití bude muset úãastník doloÏit. 
âeská v˘zkumná a v˘vojová pracovi‰tû by nemûla zastávat pfii fie‰ení
tûchto otázek vyãkávací taktiku. Vidina zjednodu‰ení dokladovacích
povinností je jistû lákavá, neboÈ sniÏuje obavu z auditu a mohla by
tedy podnítit zv˘‰ení aktivit pfii zapojování do evropského v˘zkumu.
Nicménû financující strana nejspí‰e uÏ poãítá s tím, co musí vzít
v úvahu i strana financovaná, totiÏ Ïe kaÏdé zjednodu‰ení má svou
cenu. JestliÏe nyní fiada úãastníkÛ shledává, Ïe souãasn˘ model „pl-
n˘ch pfiím˘ch nákladÛ s 20% sazbou na reÏii“ je pro nûj nev˘hodn˘,
neboÈ takto získané prostfiedky ani zdaleka nepokryjí jeho reÏii, pak

analogickou situaci lze oãekávat i v 7. RP u pau‰álních pfiíspûvkÛ a sa-
zeb. MÛÏe tak dojít k tomu, Ïe státy, jejichÏ pracovi‰tû budou ãastûji
volit „zjednodu‰ené kofinancování“ prostfiednictvím pau‰álních pfiís-
pûvkÛ ãi sazeb, získají od EK niÏ‰í podporu neÏ státy, jejichÏ institu-
ce sk˘tají úãastníkÛm úãinné a uÏivatelsky pfiátelské úãetní systémy. 
Poznamenejme na tomto místû, Ïe ve Velké Británii probíhá rozsáhlá
rekonstrukce systému financování projektÛ VaV. JestliÏe dfiíve britské
univerzity dostávaly pfii fie‰ení v˘zkumn˘ch projektÛ na reÏii jisté pro-
cento z pfiím˘ch nákladÛ, pfiecházejí nyní na systém, jehoÏ prostfied-
nictvím získají 80 % „pln˘ch ekonomick˘ch nákladÛ“ (Full Economic
Costing – FEC, viz napfi. http://www.pparc.ac.uk/jes/DualSupport.asp),
které ov‰em budou muset patfiiãnû doloÏit. Britská vláda poãítá do-
konce s podporou na úrovni 100 % FEC od r. 2007. JestliÏe tedy brit-

ské t˘my v domácích projektech dáva-
jí pfied zjednodu‰ením dokladování
pfiednost moÏnosti získat plnou úhradu
sv˘ch faktick˘ch nákladÛ na úãast, bu-
dou v projektech rámcov˘ch programÛ
spí‰e Ïádat o jisté procento (50 %) ru-
tinnû stanovovan˘ch FEC neÏ o pau‰ál-
ní pfiíspûvek ãi sazbu. Nevytvofií-li si
ãeské instituce obdobn˘ rutinnû stano-
vovan˘ systém faktick˘ch a hospodár-
n˘ch (tj. ekonomick˘ch) v˘dajÛ na

úãast v projektech, budou mít v˘zkumníci tendenci Ïádat pouze o nû-
kterou z forem pau‰álnû stanoveného pfiíspûvku. Tím sice sníÏí riziko
osobního selhání vypl˘vajícího z nedostateãnû veden˘ch dokladÛ,
av‰ak nejspí‰e získají v˘znamnû niÏ‰í podporu neÏ ono „jisté pro-
cento“ (50 %) skuteãn˘ch nákladÛ své úãasti v projektu.
ZvaÏme koneãnû, Ïe ãeská legislativa (podle §81 zákona 235/2004 Sb.)
neumoÏÀuje ãesk˘m úãastníkÛm získat zpût daÀ z pfiidané hodnoty, kte-
rá vzniká z komodit a sluÏeb pofiizovan˘ch pfii fie‰ení projektu. Vzhle-
dem k tomu, Ïe Evropská komise fiadí DPH mezi neuznatelné náklady
(non-eligible cost), nezb˘vá úãastníkovi neÏ uhradit DPH z vlastních
zdrojÛ. Nezfiídka tak velmi v˘znamnou ãást onoho „20 % pfiíspûvku na
reÏii“ padne právû na úhradu DPH. Poznamenejme, Ïe podle vyjádfie-
ní Evropské komise jde z „hlediska auditu“ o bezkonfliktní postup, ne-
boÈ uÏ dnes se vyuÏití oné 20% pau‰ální sazby na reÏii nedokladuje
a není tedy pfiedmûtem auditu. Jde v‰ak o systémovû problematick˘ po-
stup, neboÈ evidentní reÏijní náklady z aktivit provádûn˘ch v rámci jed-
noho projektu nutí úãastníka uhradit ze zdrojÛ, které s tûmito aktivitami
nesouvisejí. Jde o dÛsledek kombinace souãasné bruselské praxe, která
nepovaÏuje DPH za uznateln˘ náklad, a § 81 na‰eho zákona 235/2004
Sb., kter˘ fiíká, Ïe „DaÀ se nevrací u programÛ a projektÛ financovan˘ch
ze zdrojÛ Evropské unie s v˘jimkou programÛ pfiedvstupní pomoci“. Po-
kud ponecháme v platnosti souãasnou legislativu a ani nepfiispûjeme
k tomu, aby se v systému VaV úãtovaly skuteãné náklady úãasti v ev-
ropsk˘ch projektech, mÛÏe dojít k tomu, Ïe napfií‰tû u nûkter˘ch pro-
jektÛ pfiipadne podstatná ãást z fixního pau‰álního pfiíspûvku na jejich
fie‰ení na úhradu DPH. 
Existuje tedy více závaÏn˘ch dÛvodÛ k tomu, aby se ãeské instituce VaV
nenechaly ukolébat vidinou zjednodu‰eného získávání a vykazování
pfiíspûvkÛ EK na úãast v evropsk˘ch projektech a aby ve spolupráci s pfií-
slu‰n˘mi orgány státní správy pfiipravily systém kalkulace a úãtování sku-
teãn˘ch ekonomick˘ch nákladÛ úãasti v evropsk˘ch projektech. Cena
za pouÏití takového systému by nepochybnû mûla b˘t zahrnuta do ná-
kladÛ projektu. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CAS.CZ 

Zjednodušení administrativy pro účast v 7. RP
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V první polovinû leto‰ního roku mûli ãe‰tí v˘zkumníci dvû v˘znamné pfií-
leÏitosti k navázání nov˘ch nebo prohloubení stávajících kontaktÛ se Spo-
leãn˘m v˘zkumn˘m centrem EK (JRC). První pfiíleÏitostí byla „JRC Enlar-
gement and Integration Action 2005“. Tato iniciativa probíhá kaÏdoroã-
nû jiÏ od roku 2002 a klade si za cíl prostfiednictvím specializovan˘ch
semináfiÛ a ‰kolení pfiispût k urychlení implementace a monitorování vû-
deck˘ch a technick˘ch komponentÛ legislativy EU. JRC vytipovalo ob-
lasti, ve kter˘ch nové ãlenské a kandidátské zemû EU potfiebují rozvinout
potfiebné administrativnû-vûdecké kapacity umoÏÀující absorbovat pfií-
slu‰né technické know-how pro zavádûní „Acquis EU“. Takov˘mi oblast-
mi jsou napfi. zemûdûlství a rybáfiství, doprava, metrologie, energetika,
kvalita Ïivotního prostfiedí, GMO, ochrana spotfiebitele, management ri-
zik. V roce 2004 byly na 98 se-
mináfiích a kursech vy‰koleny
více neÏ 4 tisíce expertÛ z mi-
nisterstev a dal‰ích státních od-
born˘ch ãi kontrolních institucí
a v˘zkumn˘ch pracovi‰È. Od-
borníci byli nejen pro‰koleni,
ale velmi ãasto také zapojeni do
specializovan˘ch sítí fiízen˘ch
JRC slouÏících jako fóra pro sdí-
lení informací a v˘mûnu ex-
pertních názorÛ. Úãastníci se-
mináfiÛ a ‰kolení získali znalos-
ti pfiispívající k pfienosu
„nejlep‰í praxe“ pfii aplikaci
metod a v˘sledkÛ v˘zkumu na
domácích pracovi‰tích. 
Kromû semináfiÛ a ‰kolení mají
v rámci „akce“ experti z âR ta-
ké moÏnost spolupracovat na
konkrétních projektech JRC
v rámci krátkodob˘ch pracovních pobytÛ v jednotliv˘ch institutech JRC.
Podmínkou je uspût ve v˘bûrovém fiízení, které je na volná místa vyhla-
‰ováno. V závûru roku 2004 pracovalo v rámci krátkodob˘ch pracovních
kontraktÛ v JRC celkem 154 odborníkÛ z nov˘ch ãlensk˘ch nebo kandi-
dátsk˘ch zemí, z toho 22 z âR. Oproti tomu napfi. v roce 2000 dosaho-
val poãet pracovníkÛ z tehdej‰ích kandidátsk˘ch zemí pouze 10.
Organizace z nov˘ch ãlensk˘ch a kandidátsk˘ch zemí tvofií nyní pfii-
bliÏnû 13 % partnerÛ JRC v projektech z prvních v˘zev 6. RP (oproti 7 %
v 5. RP). U v˘zkumn˘ch sítí koordinovan˘ch JRC tento podíl stoupl ze
16 na 24 %. Spolupráce JRC s experty z nov˘ch ãlensk˘ch zemí ale stá-
le je‰tû plnû neodpovídá potenciálu. Oproti poãátkÛm „Enlargement ac-
tion“, kdy byly aktivity cíleny pfiedev‰ím na tehdej‰í kandidátské zemû,
je nyní kladen velk˘ dÛraz také na spolupráci s vybran˘mi balkánsk˘mi

státy (tzv. Western Balkans) a na ad hoc bázi také s dal‰ími zemûmi sou-
sedícími s EU. 
Na projektech rámcov˘ch programÛ se spoleãnû s JRC podílí 46 institu-
cí z âR (45 z Maìarska, 42 z Polska, 22 ze Slovenska std.). Oproti tomu
poãty spoluprací se „star˘mi“ ãlensk˘mi zemûmi dosahují v˘raznû vy‰-
‰ích poãtÛ (napfi. Belgie 175, Nizozemsko 153, Rakousko 80, Portugal-
sko 58). JRC spolupracuje nejvíce s Nûmeckem (416 spoleãn˘ch projek-
tÛ), Francií (314) a Velkou Británií (275). V˘sledky dosavadních „akcí“
dokládají zfieteln˘ pokrok v integraci expertÛ z cílov˘ch zemí do v˘-
zkumn˘ch aktivit JRC. 
Druhou pfiíleÏitostí pro navázání ãi roz‰ífiení spolupráce byl Kulat˘ stÛl
JRC, kter˘ se konal dne 16.6. 2005 v Praze na M·MT za pfiítomnosti mí-

stopfiedsedy vlády M. Jahna,
generálního fieditele JRC 
R. Schenkela, pfiedstavitelÛ
AV âR, M·MT, fieditele za-
stoupení EK v âR a zástupcÛ
JRC. Smyslem akce bylo po-
zvednout dosavadní spolu-
práci s JRC na vy‰‰í politickou
úroveÀ a diskutovat nové ná-
mûty pro pfií‰tí spoleãné akti-
vity. Na semináfii za ãeskou
stranu aktivnû vystoupilo nû-
kolik ãeln˘ch pfiedstavitelÛ
spolupracujících institucí
(âVUT, V·CHT, Masarykova
univerzita, Technická univer-
zita - V·B, Ústav jaderného
v˘zkumu, âesk˘ metrologic-
k˘ institut, Centrum dopravní-
ho v˘zkumu, Technologické
centrum AV âR), ktefií zhod-

notili pfiínos dosavadní spolupráce s JRC a navrhli dal‰í smûry budoucích
spoleãn˘ch aktivit. Pfiedstavitelé JRC pak bezprostfiednû reagovali na
vznesené podnûty, pfiiãemÏ rozpracování konkrétních námûtÛ bude
pfiedmûtem dal‰ích bilaterálních jednání. JRC obdrÏelo i z dal‰ích ães-
k˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È fiadu podnûtn˘ch návrhÛ pro navázání ãi
roz‰ífiení dosavadní spolupráce. Tyto návrhy budou podle oblasti zamû-
fiení posouzeny kompetentními pracovníky jednotliv˘ch institutÛ JRC
a v pfiípadû prÛniku odborn˘ch zájmÛ bude snahou dospût ke spoleãn˘m
projektÛm, které budou oboustrannû pfiínosné. 

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

KONICKOVA@TC.CAS.CZ

Ve dnech 14. - 16. záfií 2005 se v Karlov˘ch Varech v hotelu Termal
uskuteãní konference na téma Doprava a technologie k udrÏitelné-
mu rozvoji. Podnikatelské prostfiedí pro podporu alternativních paliv
v âR se v roce 2005 v˘znamnû zmûnilo. Vláda pfiijala Program pod-
pory alternativních paliv v dopravû, kter˘ je zamûfien na vyuÏití zem-
ního plynu. Pfiiná‰í pfiedev‰ím stabilizaci spotfiební danû do roku
2020. Souãasnû se dokonãuje systém povinn˘ch kvót pro biopaliva.

Zdá se, Ïe budoucností je hybridnû-elektrick˘ pohon kombino-
van˘ s ultralehk˘mi hyperauty z kompozitních uhlíkov˘ch materiálÛ.
Ocel, naftu a benzín postupnû nahradí uhlík, biopaliva, zemní plyn
a pozdûji „zelen˘“ vodík. Inovace nepadají z nebe. I proto jsou po-
vaÏovány kaÏdoroãní odborné debaty na konferenci v Karlov˘ch Va-
rech za pfiínosné. Odborn˘m garantem konference je RNDr. Martin
Bursík. 

Program JRC pro nové členské země přispívá k usnadnění 
zavedení komunitární legislativy v Česku

Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji
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Graf: Společné aktivity  JRC a nových členských a kandidátských zemí podle oblastí
spolupráce (údaje z konce roku 2004)
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ROZHOVOR ECHA

Evropská diskuse o pfiípravû 7. RP bûÏí uÏ nûkolik mûsícÛ na plné obrátky.
V porovnání se 6. RP má b˘t kaÏdoroãnû uvolnûna pro 7. RP dvojnásob-
ná ãástka. Myslíte, Ïe toto zv˘‰ení  zrychlí dynamiku národních investic
do vûdy a v˘zkumu? Domníváte se, Ïe se zdvojnásobení rozpoãtu 7. RP
projeví pozitivnû i u nás a zejména v Akademii vûd?
Obecnû jistû platí, Ïe pokud dá EU víc finanãních prostfiedkÛ na vûdecké
programy, je to dobfie. A jsem si jist, Ïe ãe‰tí vûdci a konkrétnû pracovníci
Akademie vûd  z toho budou mít uÏitek. Ale zdvojnásobení prostfiedkÛ je
nyní silnû zpochybÀováno. Do toho vstupuje i tlak evropsk˘ch vûdcÛ na
zfiízení „European Research Council“ (ERC), kter˘ by peníze distribuoval ve
formû grantÛ men‰ím skupinám pouze na základû kvality projektÛ. Nejsem
si jist, zda bychom zde byli nûjak v˘raznû úspû‰ní. Dosavadní instrumen-
ty nám umoÏÀovaly zapojit se do konsorcií, tfieba i pomûrnû mal˘m, spe-
cializovan˘m podílem. Pfiípadné nav˘‰ení prostfiedkÛ v 7. RP povede k na-
v˘‰ení specifick˘ch programÛ „Spolupráce“ a „Lidé“, které pfiedstavují jis-
tou kontinuitu k nástrojÛm 6. RP. Oba tyto
programy jsou zaloÏeny na my‰lence evropské
spolupráce na nejrÛznûj‰ích úrovních a vedou
ke zv˘‰ení evropského inovaãního potenciálu.
âást navrÏeného rozpoãtu 7. RP by mûla b˘t vy-
uÏita v novém programu „My‰lenky“, zahrnují-
cím právû zfiízení ERC. Myslím, Ïe nav˘‰ení
státních investic do v˘zkumu nebude zv˘‰ením
prostfiedkÛ v 7. RP ovlivnûno, ale jsme politiky
uji‰Èováni, Ïe k posílení rozpoãtu na v˘zkum
dojde, vlastnû nezávisle na aktivitách EU. Dou-
fejme! Bez toho budeme soutûÏit o prostfiedky
z EU obtíÏnû.
V 7. RP zesílí zfiejmû dále procesy, které  vedou
k propojování s národními systémy VaV. I kdyÏ
je na evropsk˘ v˘zkum vynakládáno pouze asi
6 % z celkov˘ch v˘dajÛ státÛ EU-25 na VaV,
vytváfií se ideál jakési pyramidální konstrukce,
kde k cíli na vrcholu by mûly pfiispívat  jednotlivé  národní systémy VaV.
PovaÏujete tento trend za správn˘? 
Tento trend je pfiirozen˘ a správn˘. O problematice podílného financová-
ní VaV ze strany národních systémÛ v jednotliv˘ch státech je tfieba uvaÏo-
vat v souvislostech Lisabonské strategie, která jasnû stanoví dohodnuté cí-
le. âeská republika by mûla podíl na podporu VaV prezentovat EU ve svém
Konvergenãním programu. Máme Národní politiku v˘zkumu a v˘voje.
V souãasné dobû, kdy spoleãn˘m cílem EU-25 je vytváfiení Evropského v˘-
zkumného prostoru, je dotace z národních zdrojÛ nevyhnutelná k dosaÏe-
ní spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch cílÛ. Hodnû si také slibuji od deklarovaného
prohloubení synergie evropsk˘ch programÛ a také od strukturálních fondÛ
pfii budování infrastruktury VaV. 
V minulém ãísle pfiineslo ECHO porovnání  zemí EU-25 podle indexu „cel-
ková kontrahovaná ãástka v 6. RP / hrubé národní v˘daje na VaV“. Kom-
parace vede k nûkolika závûrÛm. Za prvé: státy, které  investují do VaV má-
lo, mají tento pomûr v˘raznû vy‰‰í neÏ státy s vysok˘mi investicemi do ná-
rodního systému VaV.  Jakoby tedy evropsk˘ v˘zkum byl pro státy
s vysok˘mi investicemi do VaV (·védsko, Finsko, Nûmecko, Francie, Spo-
jené království) málo atraktivní. âi naopak, jakoby hlavní zájem o evrop-
sk˘ v˘zkum jevily t˘my z tûch státÛ, které nemají pfiíli‰ rozvinut˘ vlastní
grantov˘ systém. Jak byste to komentoval?
Vûdci se chovají racionálnû a pragmaticky. Pokud jsou snáze, a v dosta-
teãné mífie, dostupné prostfiedky z národních zdrojÛ, tak o nû Ïádají pfied-
nostnû. Nefiekl bych v‰ak, Ïe grantov˘ systém v âR je ménû rozvinut˘ neÏ
systém v zemích EU-15, spí‰e je v nûm relativnû ménû penûz. Získání pro-
stfiedkÛ z národních zdrojÛ je také vût‰inou  flexibilnûj‰í a ménû administ-
rativnû nároãné. Navíc, znaãná ãást prostfiedkÛ do v˘zkumu v zemích ja-

ko ·védsko, Finsko, ãi Nûmecko teãe pfiímo z prÛmyslu formou nejrÛznûj-
‰ích programÛ, pfiím˘ch spoluprací, projektÛ a jin˘ch podpor. Tyto vazby
jsou v âR pomûrnû slabé a ve struktufie financování VaV je stále velmi pod-
statn˘ podíl státních zdrojÛ.
Za druhé: âR má ze v‰ech nov˘ch ãlensk˘ch  státÛ tento pomûr nejniÏ‰í.
To nás souãasnû  fiadí k velk˘m  vyspûl˘m státÛm, jenÏe nejsme ani velk˘m
státem, ani  nepfiedstavujeme v˘raznou ‰piãku v˘zkumu a v˘voje. Není to
nakonec tak, Ïe  zdej‰í t˘my nestíhají vyuÏít pfiíleÏitostí nabízen˘ch na‰i-
mi grantov˘mi agenturami, rámcov˘m programem a dal‰ími evropsk˘mi
programy a je‰tû moÏnostmi vypl˘vajícími z bilaterálnû dohodnut˘ch spo-
luprací? Co by se mûlo zmûnit (sluÏby pro t˘my VaV,  daÀové úlevy a po-
dobnû), aby âR získávala více evropsk˘ch prostfiedkÛ na podporu VaV?
Ze zmínûné korelace (viz graf 4 zmiÀované publikace, Echo 2005/2) vy-
pl˘vá, Ïe âR  je na úrovni Rakouska a ostatních zemí EU-15. To samozfiej-
mû neznamená, Ïe nemáme usilovat o vy‰‰í podíl evropsk˘ch prostfiedkÛ

v podpofie VaV. V AV âR o to bezesporu usilu-
jeme a v souãasné dobû provádíme fiadu krokÛ
vedoucích pfiesnû k tomuto cíli. Je tfieba zv˘‰it
informovanost a obecné povûdomí o konkrét-
ních evropsk˘ch programech, v maximální mí-
fie usnadnit badatelÛm orientaci v komplikova-
né evropské agendû, poskytnout jim v‰estran-
nou logistickou podporu pfii konkrétních
aplikacích, v otázkách spojen˘ch s právními
problémy, sejmout z nich alespoÀ ãásteãnû
mnohdy enormní administrativní zátûÏ a uvol-
nit jim ruce pro vûdeckou práci. Zde hraje dÛ-
leÏitou roli Technologické centrum AV âR
a hodnû si slibujeme i od kanceláfie CZELO
v Bruselu.  

Legislativní kroky v daÀové oblasti (napfi.
DPH, odpisy dotací do VaV) by jistû pfiispûly
k zv˘‰ené dynamice celé oblasti VaV. Budeme

se o to snaÏit, protoÏe souãasn˘ stav nás znev˘hodÀuje oproti státÛm, kde
se DPH u evropsk˘ch grantÛ neuplatÀuje.
Hlavní novinkou 7. RP mají b˘t projekty základního v˘zkumu. Ty by ov‰em
nemusela pfiedkládat velká mezinárodní konsorcia, mûlo by v nich jít
o prÛlomové ideje a pfiíleÏitost by tak dostaly i malé t˘my. Jak vidíte ‰an-
ce ãesk˘ch v˘zkumn˘ch institucí uspût v evropském základním v˘zkumu
v konkurenci s pracovi‰ti z Oxfordu, Cambridge, ústavÛ Maxe Plancka,
CNRS a mnoha dal‰ích ‰piãkov˘ch institucí?
âeská v˘zkumná obec chápe úãast v rámcov˘ch programech EU nejen ja-
ko zdroj finanãních prostfiedkÛ, ale také jako prestiÏní pfiíleÏitost k uplat-
nûní kapacit ãeské vûdy. Budeme proto dále usilovat  o posílení zapojení
na‰ich pracovi‰È do v‰ech tematick˘ch priorit 7. RP. Ale v soutûÏi o pro-
stfiedky v plánovaném ERC se budeme muset daleko víc snaÏit. Nedávno
jsem se zúãastnil jednání pfiedstavitelÛ evropsk˘ch neuniverzitních vûdec-
k˘ch institucí (Max Planck Gesselschaft, CNRS, CSIC, Akademie vûd atd.).
Napfiíklad ·panûlsko navy‰uje svÛj rozpoãet na vûdu po dobu nejménû tfií
let o 20 % roãnû! A to zejména proto, aby mohlo úspû‰nû soutûÏit o bu-
doucí granty ERC. Tam pÛjde nejen o finance, ale také o prestiÏ!  Bez na-
v˘‰ení prostfiedkÛ na vûdu i u nás s tím budeme mít problémy.
Domníváte se, Ïe evropsk˘ v˘zkum získá v âR takov˘ v˘znam, Ïe Ïádná
vût‰í v˘zkumná instituce se neobejde bez vlastní explicitní strategie, jak
v nûm obstát? UvaÏuje o takové strategii Akademie vûd âR?
Ano. AV âR samozfiejmû takovou strategii má. Je zakotvena v dokumentu
„Koncepce rozvoje v˘zkumu a v˘voje v Akademii vûd âeské republiky“. A je
velmi dÛleÏité, abychom se na formulaci evropské vûdní politiky podíleli. 

Ptal se VLADIMÍR ALBRECHT, ECHO

Rozhovor  ECHA s Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., předsedou AV ČR 
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ROZHOVOR ECHA

Jak byste charakterizoval  ERC a v jaké roli byste v ERC nejradûji vystu-
poval vy sám?
Musím nejprve fiíci, Ïe pfiedstava, Ïe ERC bude fiídit základní v˘zkum, je
pfiehnaná. Rada bude mít – pokud, jak doufám, vznikne – úkol b˘t me-
chanismem, kter˘ takov˘to „zvûdavostí hnan˘“ v˘zkum bude financo-
vat. První vûdecké radû ERC, v níÏ mám tu ãest zasedat, pfiipadne tûÏk˘
úkol navrhnout principy fungování  takového mechanismu.
V ERC pfievaÏují  odborníci z vûd o Ïivé pfiírodû, ale silné zastoupení
mají i fyzikové, ãi odborníci,  ktefií aktivnû rozvíjeli ze-
jména  „matematizovanou pfiírodovûdu“. Je uÏ nûjaká
pfiedstava, jak  bude tematicky strukturován  rozpoãet
evropského základního v˘zkumu?
V˘znamná role „Ïiv˘ch pfiírodovûdcÛ“ není náhodná,
protoÏe byli pfii prosazování my‰lenky ERC nejaktiv-
nûj‰í. SloÏení rady musí pfiibliÏnû kopírovat skladbu
oborÛ – a ze seznamu je vidût, Ïe je tomu tak. Z toho,
co jsem fiekl v˘‰e, v‰ak plyne, Ïe ERC není zastupitel-
sk˘ orgán. Je dÛleÏitûj‰í, aby se v radû se‰li lidé s otev-
fienou myslí, schopní stvofiit fungující systém, kter˘ bu-
de moÏné v dal‰ím v˘voji optimalizovat.
Rozpoãty RP pfiedstavovaly dosud  asi  5% rozpoãtu
Evropské komise,  (v pfiípadû 7. RP mÛÏe jít aÏ o 10 %),
kter˘ vzniká z pfiíspûvkÛ ãlensk˘ch státÛ. Pak bude
snaha  dbát o to, aby t˘my ze v‰ech státÛ EU-25 mûly
rovné ‰ance  získat podporu sv˘ch projektÛ základní-
ho v˘zkumu. Nedojde ale naopak v programu IDEAS k tomu,  Ïe „zís-
kávat  budou nejãastûji ti, kdo uÏ mají“, tedy Ïe podporu obdrÏí nej-
ãastûji  t˘my z bohat˘ch institucí, které uÏ dnes disponují  znaãn˘mi
prostfiedky pro VaV?
Je pfiedãasné mluvit o tom, jak bude ERC fungovat. Úkol, jenÏ nám byl
zadán, nicménû zní, aby hlavním kritériem byla vûdecká úroveÀ a nikoli

politická hlediska – a v tomto smûru budou bezesporu ‰ance rovné,  pro-
toÏe jde v pfiedev‰ím o podporu t˘mÛ a jednotlivcÛ s prvofiad˘mi nápa-
dy, ktefií dokáÏí b˘t „evropsk˘mi reprezentanty“ v soutûÏi se zbytkem
svûta. Je také  tfieba mít na pamûti, Ïe rozpoãet ERC bude malou ãástí
v‰ech prostfiedkÛ vydávan˘ch EU na v˘zkum, a Ïe v ostatních progra-
mech jsou „vyrovnávací“ kritéria zabudována.
Jak vidíte ‰anci  ãesk˘ch t˘mÛ získat podporu ERC? To jistû  záleÏí obor
od oboru, ale v obecné poloze: mají na‰e t˘my vÛbec ‰anci  uspût v pfií-

mé konkurenci s t˘my z Oxfordu, Cambridge, CNRS,
ústavÛ Maxe Plancka ãi dal‰ích ‰piãkov˘ch institucí? 
Ve svém oboru jistû najdu lidi, ktefií nebudou v takové
soutûÏi bez ‰ancí, a odhaduji, Ïe v fiadû dal‰ích oblastí
to bude podobné. Lehké to nebude, ale vÏdy je lep‰í b˘t
druh˘ v ¤ímû neÏ první v provincii.
V nûkter˘ch státech probíhají  zásadní diskuse o k˘Ïe-
né podobû evropského základního v˘zkumu. JistûÏe
u základního v˘zkumu záleÏí hlavnû na jednotlivcích
a jejich nov˘ch my‰lenkách. Ale pfiece jen: nemûla by
âR mít urãitou strategii úãasti v evropském základním
v˘zkumu, strategii vytváfiení podmínek stimulujících
zapojení do tohoto v˘zkumu? 

¤ekl jste to sám, podstata základního v˘zkumu je
v nápadech jednotlivcÛ. U jeho podpory v republice je
dÛleÏité, aby kvalitnû fungovaly na‰e vlastní grantové
mechanismy a umoÏÀovaly talentÛm rychle dorÛst úrov-

nû, kdy mohou soupefiit o prestiÏní mezinárodní granty. Nûkteré zku‰e-
nosti z nedávné doby ukazují, Ïe do ideálního stavu máme daleko.

Pane profesore,  pfieji Vám hodnû úspûchÛ ve Va‰em pÛsobení v Ev-
ropské v˘zkumné radû a dûkuji Vám za rozhovor.

Ptal se VLADIMÍR ALBRECHT, ECHO

O Evropské výzkumné radě (ERC)
PROF. RNDr. PAVEL EXNER, DR.SC., (ÚJF AV âR) BYL NOMINOVÁN DO EVROPSKÉ V¯ZKUMNÉ RADY (ERC). TENTO 22âLENN¯ ORGÁN MÁ
ZCELA AUTONOMNù ¤ÍDIT EVROPSK¯ ZÁKLADNÍ V¯ZKUM. NÁVRH  7. RP,  KTER¯ V DUBNU ZVE¤EJNILA EVROPSKÁ KOMISE, JE V·AK
V âÁSTI POPISUJÍCÍ ZÁKLADNÍ V¯ZKUM VELMI STRUâN .̄ 

Termín: úter˘ 4. 10. 2005,  9 - 16 hod.
Místo: Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, zasedací síÀ budovy G¤, Pardu-
bice
Program:
Bûhem konference budou pfiedstaveny moÏnosti financování v˘zkumu
a v˘voje v chemickém prÛmyslu z programÛ agentury CzechInvest (zá-
stupce CzechInvestu), z 6. rámcového programu a programu COST
(Doc. Ing. Jitka Kubátová, CSc., Dr. Ivo ·anc, Technologické centrum AV
âR). ZároveÀ budou prezentovány praktické zku‰enosti s projektem
OPPP – Inovace (Ing. Pavel ·vadlenka, Aliachem, a. s., o. z. Synthesia)
a s projekty 6. RP - Sítû excelence (Ing. Anna Mittnerová, Ústav makro-
molekulární chemie AV âR) a STREP (zástupce Univerzity Pardubice). 
Odpoledne vystoupí zástupce Cefic (Brusel) na téma „V˘zkum v che-
mii“, Ing. Miroslav Janeãek, CSc., Asociace v˘zkumn˘ch organizací,

pfiedstaví program Eureka a Ing. Vratislav âern˘ z Regionálního infor-
maãního a kontaktního centra Pardubice pfiedstaví informaãní zdroje pro
získávání podpory v˘zkumu. Na závûr Ing. Václav Neumajer pfiednese
informace o ãinnosti a poskytovan˘ch sluÏbách Asociace v˘zkumn˘ch
organizací.

Více informací poskytnou: Ing. Rudolf Fryãek, TC AV âR, tel.: 234 006
111, email: frycek@tc.cas.cz,
Mgr. Irena Vodiãková, SCHP âR, tel. 416 563 284, email: irena.vodic-
kova@schp.cz
Pfiihlá‰ka a informace o místu konání konference jsou k dispozici na we-
bov˘ch stránkách SCHP âR (www.schp.cz). 
Pfiihlá‰ky: emailem nebo po‰tou nejpozdûji do 27. 9. 2005. Úãast na
konferenci je bezplatná.

Svaz chemického průmyslu ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Regionálním 
informačním a kontaktním centrem Pardubice si vás dovolují srdečně pozvat

na konferenci:

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU V CHEMICKÉM PRŮMYSLU 
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ 
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INFORMACE CZELO

Výzkumný program Finské akademie „Užívání a závislost
na návykových látkách“ – příležitost i pro český výzkum?
Finská akademie spolu s kanadsk˘m Institutem pro neurovûdy, mentální
zdraví a závislosti pfiipravuje v˘zkumn˘ program „UÏívání a závislost na
návykov˘ch látkách“ pro roky 2006 - 2010. V˘zkum v této oblasti by mûl
b˘t multidisciplinární a zahrnovat pfiírodní a sociální vûdy. Navrhovaná v˘-
zkumná témata jsou:
- Zmûny ve velkém mûfiítku, v legislativû t˘kající se alkoholu a konzumaci
alkoholu; návykové rozdíly mezi  populaãními skupinami, ‰kodlivé úãin-
ky alkoholu;
- UÏívání drog a ‰kodlivé úãinky, drogová politika;
- V˘zkum prevence, léãby a rekonvalescence;
- V˘zkum chování pfii závislosti a mechanismÛ závislosti.

Program má také podpofiit roz‰ifiování informací mezi zákonodárce, pod-
niky a vefiejnost a klade pfiitom dÛraz na nalezení dal‰ích moÏností finan-
cování v úãastnick˘ch  zemích. Spolupráce by zahrnovala spoleãné hod-
nocení a financování v˘zkumn˘ch projektÛ, spojené aktivity v rámci pro-
gramu, v˘uku a v˘mûnu vûdcÛ a ‰ífiení informací. Program tak otevírá
spolupráci s vynikajícími zahraniãními pracovi‰ti, av‰ak v této fázi nena-
bízí financování národního v˘zkumu. S tím by mûly pomoci národní gran-
tové agentury a sponzofii. 

Pro bliÏ‰í informace o programu je moÏné kontaktovat pfiímo jeho mana-
Ïery:
Mr Mikko Ylikangas, PhD., Academy of Finland, Research Council for Cul-
ture and Society, PO Box 99, FI-00501 Helsinki, Finland, Tel: + 358 9 7748
8481, mikko.ylikangas@aka.fi
Mr. Mika Tirronen, Academy of Finland, Research Council for Biosciences
and Environment, PO Box 99, FI-00501 Helsinki, Finland, Tel: + 358 9
7748 8255, mika.tirronen@aka.fi

SINAPSE – most mezi vědci a politiky
Evropská komise zahájila dne 9. kvûtna 2005 provoz e-networku, kter˘ má
za cíl více propojit vûdeckou komunitu a spoleãnost. SINAPSE (Scientific
INformAtion for Policy Support in Europe) je platformou pro v˘mûnu in-
formací jak mezi v˘zkumníky navzájem, tak mezi v˘zkumníky a zákono-
dárci na evropské i národní úrovni. SINAPSE je financována  z prostfiedkÛ
programu Vûda a spoleãnost 6. RP.
SINAPSE poskytuje interaktivní knihovnu vûdeck˘ch názorÛ a doporuãe-
ní, „early-warning system“ slouÏící k rychlej‰ímu odhalení potenciálních
krizí a konzultace s Evropskou komisí. V souãasnosti je v SINAPSI registro-
váno 250 organizací, univerzit a individuálních ãlenÛ. Úãast je otevfiená
bez jak˘chkoliv nákladÛ v‰em uÏivatelÛm, ktefií v‰ak mohou rozvíjet ne-
stejné aktivity (organizace mÛÏe stahovat dokumenty z knihovny a odpo-
vídat na konzultace Evropské komise, coÏ jsou úkony nepfiístupné indivi-
duálním ãlenÛm). Podrobné informace a pfiihlá‰ka jsou na adrese: http://eu-
ropa.eu.int/sinapse/sinapse/index.cfm

IPR - Helpdesk - informační a poradenský servis 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví
IPR - Helpdesk je projekt 6. RP pro v˘zkum a v˘voj, financovan˘ Evropskou
komisí. Hlavním cílem IPR-Helpdesk je podpora úãastníkÛ vûdeckov˘-
zkumn˘ch projektÛ EU v otázkách du‰evního vlastnictví. Jeho help-
line (ipr-helpdesk@ua.es) nabízí individuální pfiístup ke kaÏdému poÏa-
davku. Dotazy zodpoví profesionální právník ve lhÛtû maximálnû tfií dnÛ.
Webová stránka (www.ipr-helpdesk.org) poskytuje souhrnné informace
v otázce du‰evního vlastnictví, zejména pokud jde o problematiku v kon-
textu projektÛ financovan˘ch v Rámcov˘ch programech Evropské unie pro
v˘zkum a v˘voj.

Na stránkách lze rovnûÏ najít modelové smlouvy a databázi modelov˘ch
smluv vytvofien˘ch rÛzn˘mi organizacemi se zku‰enostmi v této oblasti.
Registrovan˘ uÏivatel si mÛÏe objednat  pravidelné zasílání  elektronick˘ch
zpráv o novinkách v sekcích „novinky”, „události ” a „prÛvodce a souhr-
ny ” a v IPR - Buletinu, na základû definovan˘ch kritérií (téma, frekvence
zasílání). V‰echny sluÏby IPR - Helpdesku jsou zdarma a jsou k dispozici
anglicky, ‰panûlsky, francouzsky, italsky, nûmecky a polsky. 

ESASTAP - podpora výzkumné spolupráce mezi EU 
a Jihoafrickou republikou

Dne 14. ãervence byl v Bruselu zahájen „European South African Sci-
ence and Technology Advancement Programme“ (ESASTAP), kter˘ má pod-
pofiit  vûdeckou a technologickou spolupráci mezi Jihoafrickou republikou
a EU a bude napfiíklad asistovat evropsk˘m v˘zkumníkÛm pfii hledání vhod-
n˘ch jihoafrick˘ch partnerÛ pro spolupráci v projektech v 6. RP. 
JAR má jiÏ od roku 1997 uzavfienou bilaterální dohodu s EU o vûdecké
a technologické spolupráci. ZároveÀ se fiadí mezi rozvojové zemû, na kte-
ré se zamûfiuje program INCO. K dne‰nímu datu se jihoafriãtí v˘zkumníci
úãastní v 6. RP více neÏ 50 projektÛ. Také v âeské republice bude na pod-
zim tohoto roku ESTASAP zahájen, podrobnosti o tomto programu jsou
uvedeny na stránkách http://www.esastap.org.za  

Konference “Communicating European Research 2005”
(Brusel, 14. - 15. 11. 2005)
Generální fieditelství Evropské komise pro v˘zkum (DG Research) pofiá-
dá 14. a 15. listopadu 2005 v Bruselu v pofiadí jiÏ druhou konferenci na
téma “Communicating European Research”, která je zamûfiena na nej-
rÛznûj‰í aspekty vûdecké komunikace a poskytne pfiíleÏitost pro setkání
v˘zkumníkÛ, profesionálÛ v komunikaci a novináfiÛ (oãekávají se 3 tisí-
ce úãastníkÛ)  a bude rovnûÏ dobrou pfiíleÏitostí k diskusi o smûfiování
7. RP. Podrobné informace pfiiná‰í http://europa.eu.int/comm/rese-
arch/conferences/2005/cer2005/index_en.html

IVO ·ANC, MARIE KARLÍKOVÁ,  MARIE KOLMANOVÁ, 

DAVID KOLMAN,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

CZELO@TC.CAS.CZ

Technologické centrum pfiipravuje pro Ministerstvo prÛmyslu a obcho-
du rozsáhlou studii zamûfienou na návrh struktury a obsahu nového
Operaãního programu PrÛmysl a podnikání (OPPP) pro období 2007 -
2013. Nov˘ OPPP bude jedním z hlavních nástrojÛ vyuÏívání Struktu-
rálních fondÛ Evropské unie pro podporu rozvoje v˘zkumné a inovaãní
infrastruktury, zakládání inovaãních podnikÛ a podporu inovaãního pod-
nikání. Souãástí studie je rozsáhl˘ prÛzkum zamûfien˘ na dosavadní zku-

‰enosti v˘zkumn˘ch organizací a mal˘ch a stfiedních podnikÛ s vyuÏí-
váním souãasného OPPP a na zji‰tûní jejich pfiedstav o ideálním zamû-
fiení nového OPPP. Na formování nového OPPP se mÛÏete podílet vy-
plnûním dotazníku, kter˘ je v on-line verzi k dispozici do 10.fiíjna 2005
na www.tc.cz/dotaznik .

KAREL KLUSÁâEK

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

Informace kanceláře CZELO

Příprava nového Operačního programu Průmysl a podnikání
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V souãasné dobû jsou
v tematické prioritû
„Vûdy o Ïivé pfiírodû,
genomika a biotechno-
logie pro zdraví“ zná-
my v˘sledky hodnoce-
ní projektÛ podan˘ch
do tfií ze ãtyfi plánova-
n˘ch v˘zev. Celkem
bylo v jednotliv˘ch v˘-
zvách podáno 1443
projektÛ (538, 369,
536), z nichÏ bylo vy-
bráno pro financování
358 projektÛ (119, 102,
137). Celková úspû‰nost
projektÛ je kolem 25 %
a EK podpofií úspû‰né
projekty ãástkou 609,
437 a 540 mil. @ , cel-
kem tedy 1 585 mil. @ .
Celkem 238 ãesk˘ch
t˘mÛ (107, 67, 64) figu-
rovalo ve 195 poda-
n˘ch návrzích projektÛ
(76, 58, 61). T̆ my z âR
jsou partnerem v 53 fi-
nancovan˘ch projektech (13, 17, 23) a celkem poÏadují od EK 11,8 mil. @
(2,7, 3,4 a 5,7). Dále jsou ãeské t˘my partnery v devíti NoE, u kter˘ch ne-
jsou rozpoãty doposud zvefiejnûny. Z dosavadních v˘sledkÛ je zfiejmé (viz
graf 1), Ïe nejvíce ãesk˘ch t˘mÛ se úãastní projektÛ tematicky zamûfien˘ch
na oblast 1.2. - aplikaãnû orientované pfiístupy genomiky k medicínsk˘m
znalostem a postupÛm (kardiovaskulární choroby, diabetes, metabolické
choroby, rezistence vÛãi antibiotikÛm, choroby nervového systému a pro-
blematika stárnutí). Statisticky nejúspû‰nûj‰í úãast je pak typicky u projek-
tÛ zamûfien˘ch na základní a aplikovanou genomiku (oblasti 1.1. a 1.2.),
kde ãeské t˘my prokazují nejvût‰í schopnost b˘t souãástí konsorcií podá-
vajících úspû‰né
projekty. Naproti to-
mu v pfiípadû projek-
tÛ zamûfien˘ch na
v˘zkum nádorov˘ch
onemocnûní (oblast
2.2.) a chorob sou-
visejících s chudo-
bou (oblast 2.3.) je
úspû‰nost projektÛ
s ãesk˘m úãastní-
kem niÏ‰í neÏ prÛ-
mûrná celoevropská
projektová úspû‰-
nost v dané tematic-
ké oblasti.
Zajímav˘ je v˘voj
úãasti nov˘ch ãlen-
sk˘ch zemí (NMS)
a zemí kandidát-
sk˘ch (ACC) v pro-
jektech této tematic-
ké priority. U vût‰iny

NMS a ACC  roste je-
jich úspû‰nost (viz
graf 2.) a to se proje-
vuje i na rÛstu poãtu
jejich úspû‰n˘ch pro-
jektÛ. To platí i pro
âR, jejíÏ úspû‰nost
ve 3. v˘zvû byla ze
v‰ech NMS  vÛbec
nejvy‰‰í a téÏ dosáh-
la nejvy‰‰ího poãtu 
úspû‰n˘ch projektÛ. 
Vzhledem k tomu, Ïe
pouze velmi malá ãást
projektÛ je koordino-
vána tûmito zemûmi,
jedná se spí‰e o nárÛst
schopnosti b˘t sou-
ãástí konsorcií, které
pfiedkládají úspû‰né
návrhy projektÛ. Je ta-
ké nutné brát v úvahu,
Ïe kaÏdá v˘zva obsa-
huje odli‰ná témata,
coÏ se zfiejmû odráÏí
v úãasti hlavnû ma-
l˘ch státÛ. Tento trend

nárÛstu projektové úspû‰nosti není nicménû jiÏ tak zfieteln˘ ve tfietí v˘zvû,
pouze u nûkolika zemí (âR, HU, PL, SI, SK a TR) se je‰tû zv˘‰il pomûr ús-
pû‰n˘ch k podan˘m návrhÛm projektÛ s úãastníkem dané zemû. âeské t˘-
my jsou ve tfietí v˘zvû zastoupeny ve vÛbec nejvíce úspû‰n˘ch projektech.
Je otázkou, zda to souvisí spí‰e s nabídkou témat této v˘zvy nebo s rostou-
cí vûhlasností ãesk˘ch partnerÛ.
Aktuálnû je v tematické prioritû „Vûdy o Ïivé pfiírodû, genomika a biotech-
nologie pro zdraví“ otevfiena poslední – 4. v˘zva k pfiedkládání projektÛ. V˘z-
va má dvû ãásti s identifikátory [FP6-2004-LIFESCIHEALTH-6] a [FP6-2004-
LIFESCIHEALTH-7]. Evaluace návrhÛ bude jednostupÀová, celkov˘ rozpoãet

v˘zvy je 539 mil. @ , z to-
ho 171 mil. @ je pláno-
váno pro ãást [FP6-2004-
LIFESCIHEALTH-7], která
obsahuje pouze témata
na projekty typu STREP -
SME, u kter˘ch se oãeká-
vá 30 -50 % rozpoãtu
alokovaného na SME.
V˘zva obsahuje více neÏ
sto témat a uzávûrka je
plánována na 9. 11. 2005
v 17 hodin bruselského
ãasu. Pracovní program
v˘zvy, podmínky k pfied-
klání projektÛ a relevant-
ní dokumenty jsou uve-
deny na stránkách
http://fp6.cordis.lu/lifes-
cihealth/calls.cfm 

VùRA JENâOVÁ, 

TC AV âR, 

JENCOVA@TC.CAS.CZ

Účast českých týmů v prioritě LifeSciHealth 6.RP vzrůstá

Graf 1: Účast českých týmů v projektech 6RP z hlediska tématických oblastí.
Levá osa - počet projektů, pravá osa - úspěšnost projektů v % (všechny podané projekty k projektům vy-
braným pro financování). 1.1 základní genomika, 1.2 aplikovaná genomika, 2.1 aplikačně orientované pří-
stupy genomiky k medicínským znalostem a postupům, 2.2 boj s rakovinou, 2.3 potírání hlavních nakažli-
vých chorob souvisejících s chudobou.

Graf 2: Vývoj účasti týmů z NMS a ACC států v projektech LifeSciHealth 6.RP.
Levá osa - počet úspěšných projektů s účastníkem daného státu, pravá osa - úspěšnost projektů v % (tj. pro
daný stát: podíl vybraných pro financování vůči všem podaným projektům).

1. výzva 2. výzva 3. výzva
úspěšnost 1. výzva úspěšnost 2. výzva úspěšnost 3. výzva

celkem úspěšně úspěšnos CZ úspěšnost EU25
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Evropská komise zvefiejnila v˘-
sledky 3. v˘zvy druhé tematické
priority  „Food“ 6. RP, jejíÏ uzá-
vûrka byla v únoru leto‰ního roku.
U sítí excelence (NoE) a integrova-
n˘ch projektÛ (IP) bylo poprvé
aplikováno dvoustupÀové hodno-
cení návrhÛ, pfiiãemÏ v 1. kole
hodnocení pfiedkládali koordiná-
tofii pouze struãn˘ návrh projektu
(do 20 stran), kter˘ byl posuzován
podle omezeného poãtu hodnoti-
cích kritérií a teprve návrhy, kte-
r˘m dali hodnotitelé v tomto kole
„zelenou“ mohly b˘t dopracovány
a pfiedloÏeny v kompletním znûní
do 2. kola. Tento zpÛsob hodnocení byl jak pfiedkladateli, tak zejmé-
na hodnotiteli pozitivnû pfiijat, protoÏe umoÏÀuje dosáhnout vy‰‰í
efektivnosti hodnotícího procesu. 
Celkem bylo v prvním kole hod-
noceno 76 návrhÛ IP/NoE (z toho-
to poãtu pouze 3 sítû excelence)
a do 2. kola postoupilo 30 návrhÛ
(z toho 3 NoE). Z tûchto 30 návrhÛ
pak bylo 12  projektÛ (z toho 
1 NoE) vybráno pro financování.
Dal‰í 3 projekty téÏ splnily v‰ech-
na hodnotící kritéria, ale v rámci
svého tématu se umístily aÏ na
druhém místû a protoÏe je EK
ochotna financovat vÏdy jen jeden
IP nebo NoE v kaÏdém vyhlá‰e-
ném tématu, i pfies svou nespornou
kvalitu tyto projekty evropsk˘
grant nezískaly. Do 12 úspû‰n˘ch
projektÛ se zapojilo 315 t˘mÛ
z EU-25, 30 z asociovan˘ch zemí,
4 z kandidátsk˘ch zemí a 25 z tzv.
„tfietích zemí“. Do projektÛ vybra-
n˘ch pro financování je zapojeno 82 mal˘ch a stfiedních podnikÛ 
(22 % úãastníkÛ), coÏ je v˘znamné nav˘‰ení úãasti této kategorie fie-
‰itelÛ oproti pfiedcházejícím v˘zvám. âeská republika je partnerem
ve 3 financovan˘ch projektech (V˘zkumn˘ ústav potravináfisk˘,
V·CHT, Státní zdravotní ústav) s celkov˘m grantov˘m poÏadavkem
550,9 tis. @ . PrÛmûrn˘ rozpoãet u vybran˘ch IP/NoE projektÛ ve 
3. v˘zvû dosáhl témûfi 19 mil. @ , a prÛmûrn˘ pfiíspûvek na projekt po-
Ïadovan˘ úãastníky od Komise  ãinil 14,2 mil. @ . 

U projektÛ typu STREP a koordi-
naãní akce (CA) probíhalo hodno-
cení, stejnû jako v pfiedcházejí-
cích v˘zvách, jednokolovû. Ve 
3. v˘zvû bylo hodnoceno 84 ná-
vrhÛ (z toho 4 koordinaãní akce).
V‰echna hodnoticí kritéria splnilo
34 (40 %) z podan˘ch návrhÛ. 
Jejich prÛmûrné náklady byly 
3,7 mil. @ , prÛmûrn˘ poÏadovan˘
pfiíspûvek od Komise pak 2,8 mil.
@ . Vzhledem k dostupnému roz-
poãtu pro STREP a CA, kter˘ ãiní
54 mil. @ , bude moÏné financovat
pravdûpodobnû maximálnû 20
projektÛ (a to je‰tû pouze v pfiípa-

dû, Ïe se dosáhne úspor pfii kontraktaãních jednáních s 18 projekty na
tzv. “main list”, které prakticky odãerpávají celou rozpoãtovanou ãást-

ku), zbyl˘ch 14 projektÛ je na re-
zervním seznamu a moÏnost pro
jejich financování je prakticky nu-
lová. Na dvaceti nejv˘‰e hodno-
cen˘ch projektech se podílí 276
partnerÛ, prÛmûrn˘ poÏadovan˘
grant na partnera ãiní 206,7 tis. @ .
Ztûchto 276 partnerÛ je 46 (16 %)
MSP, jejichÏ finanãní poÏadavky
ãiní v‰ak pouze 9,7 % z celkové-
ho poÏadovaného grantu. Pfiipo-
mínáme, Ïe MSP by mûly ãerpat
nejménû 15 % rozpoãtu v˘zvy.
Zájem o jednotlivá vyhlá‰ená té-
mata byl znaãnû nerovnomûrn˘
(rozmezí 2 - 19 návrhÛ), 2 vyhlá-
‰ená témata se nepodafiilo pokr˘t
úspû‰n˘m projektem. V návrzích
projektÛ se zúãastnilo 11 t˘mÛ
z âeské republiky, 4 z nich (V˘z-
kumn˘ ústav vãelafisk˘, Státní

zdravotní ústav, a dvakrát V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství),
jsou ãleny fie‰itelsk˘ch konsorcií projektÛ navrÏen˘ch k financování.
âeské t˘my v projektech STREP Ïádají o granty v celkové v˘‰i 554,4
tis. @ .

Oproti pfiedchozím v˘zvám v˘znamnû vzrÛstá poãet podan˘ch spe-
cifick˘ch podpÛrn˘ch akcí, tedy projektÛ, jejichÏ cílem je napomoci
úspû‰nému prÛbûhu a naplnûní cílÛ rámcového programu v kontextu
budování Evropského v˘zkumného prostoru (ERA) -  napfiíklad usnad-
nûním úãasti firem v projektech, podporou ‰ífiení a vyuÏití v˘sledkÛ v˘-
zkumu, vytváfiením regionálních v˘zkumn˘ch sítí a podobnû. Do úno-
rové uzávûrky bylo podáno 73 návrhÛ. Z toho 34 návrhÛ splnilo v‰ech-
na hodnoticí kritéria, ale pouze 9 nejv˘‰e hodnocen˘ch dosáhlo
vzhledem k dostupnému rozpoãtu 5 mil. @ na finanãní pfiíspûvek EK.
Na devíti financovan˘ch projektech se bude podílet 92 t˘mÛ. PrÛmûr-
ná v˘‰e grantu na projekt je 660 tis. @ . Z âeské republiky se do návrhÛ
zapojilo 15 t˘mÛ, do 9 financovan˘ch projektÛ se dostaly 4 ãeské t˘my
(2x V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství, Biotrin, TC AV), které Ïá-
dají o pfiíspûvek 235,6 tis. @ . Skuteãná v˘‰e pfiíspûvku v‰ech vybran˘ch
projektÛ je ov‰em závislá na v˘sledcích kontraktaãních jednání, pfii 
nichÏ ãasto dochází ke sníÏení poÏadované ãástky na základû posou-
zení moÏnosti dílãí modifikace plánovan˘ch aktivit projektu s cílem do-
saÏení úspor pokud moÏno bez dopadu na dosaÏení plánovan˘ch v˘-
sledkÛ projektÛ.

Výsledky  hodnocení třetí výzvy programu Food 6.RP

Graf 1: Porovnání počtu účastníků z nových členských zemí EU v úspěšných
výzkumných projektech 1., 2. a 3. výzvy Food (bez projektů SSA).

Graf 2: Koordinátoři projektů Food s českým týmem v jednotlivých výzvách
a celkový počet úspěšných koordinátorů projektů s českým týmem podle
země koordinátora.

1. výzva 2. výzva 3. výzva*

Celkový počet
financovaných projektů

ve výzvě

36
(12NI  12TI

12SSA)

53
(12NI  19TI

24SSA)

39*
(12NI 18TI 

9SSA)

Financované projekty 
s českou účastí 

(v závorce počet podaných s českou
účastí celkem)

9 (ze 48)
(4NI 3TI 2SSA)

12 (ze 48)
(7NI 2TI 3SSA)

11 (z 36)*
(3 NI 4TI 

4SSA)

Projektová úspěšnost (ČR) 18,75 % 25% 30%

Požadovaný grant pro ČR @ 1 199 360 2 255 104 1 340 900

Tabulka: Česká účast v dosud uzavřených výzvách „Food“.

Poznámky: *ve 3. výzvě je ještě do 7. 9. 2005 otevřena 2. uzávěrka pro projekty SSA;
NI = intergrované projekty a sítě excelence, TI = STREP a koordinační akce, 
SSA = specifické podpůrné akce
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V 6. RP je podpora mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP) orientována
dvûma smûry. Prvním je poÏadavek, aby 15 % rozpoãtu jednotliv˘ch
tematick˘ch priorit bylo pfiidûleno  MSP ve standardních typech pro-
jektÛ (zejména STREP, integrovan˘ch projektech, sítích excelence).
Druh˘m smûrem bylo vytvofiení speciálních projektÛ pro MSP (vãet-
nû MSP bez vlastních v˘zkumn˘ch kapacit) – projektÛ kooperativní-
ho v˘zkumu (dfiíve CRAFT) pro individuální MSP a kolektivního v˘-
zkumu pro svazy. Úãast MSP ve standardních typech projektÛ je vy-
hodnocována skupinou „SME Task Force“, která vydává zprávy
„Progress Report“. Zatím se k 15% cíli rámcov˘ program jen blíÏí, cel-
kov˘ prÛmûr v‰ech priorit ãiní 13 %. Nejsou v‰ak známa  statistická
data jednotliv˘ch zemí.

Projekty kooperativního v˘zkumu 6. RP jsou velmi populární. Dosud
probûhly tfii uzávûrky ze ãtyfi plánovan˘ch. Poslední plánovaná uzá-
vûrka v má termín 14. 9. 2005. Do jednotliv˘ch uzávûrek bylo pfied-
loÏeno celkem 668, 968 a 869 návrhÛ, z toho bylo 4, 8 a 6 návrhÛ
z âeska. Poãet evropsk˘ch t˘mÛ ãinil 5739, 8760 a 8087, ãesk˘ch t˘-
mÛ bylo v návrzích 132, 216 a 213 a jejich poÏadovan˘ pfiíspûvek  8,4,
14 a 15 mil. @ . Pro financování bylo vybráno 112, 86 a 92 projektÛ.
Úspû‰nost vztaÏená k formálnû správn˘m návrhÛm ãinila 19, 9 
a 11 %. Pro financování byl vybrán jeden návrh ãeského pÛvodu. Po-
ãet evropsk˘ch t˘mÛ ve financovan˘ch projektech byl 1 092, 825,
a 980, ãesk˘ch fie‰itelÛ bylo 23, 16 a 22. Celkov˘ pfiíspûvek EK k roz-
poãtu ãesk˘ch t˘mÛ ãinil 1,3, 1,3 a 1,2  mil. @ . 

Pfietrvávajícím nedostatkem tohoto programu je jeho  nedostateãn˘
rozpoãet a z toho vypl˘vající nízká úspû‰nost projektÛ. Souãasnû se
ukazuje, Ïe prakticky Ïádné financované projekty nejsou koordinová-
ny nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi. Tato situace by se mûla zmûnit v 7. RP
díky v˘raznému nav˘‰ení rozpoãtu.

Poãet ãesk˘ch t˘mÛ v návrzích i financovan˘ch projektech mÛÏe b˘t
hodnocen jako pfiízniv˘. âesko je ménû úspû‰né v koordinacích. Po-
mûrnû ãasto jsou pfiipraveny návrhy,  splÀující v‰echna kritéria, ale ne-
jsou vybrány pro financování. Snad povede rostoucí zku‰enost ãesk˘ch
t˘mÛ ke zlep‰ení a k realizaci prvních ãesk˘ch koordinací. Státy po-
rovnatelné velikosti s âR, napfi.  Rakousko, obvykle  koordinují nûko-
lik projektÛ v kaÏdé v˘zvû.

Jako pfiíklad úspû‰né ãeské úãasti v tomto typu projektÛ je moÏno uvést
projekt Percatech v oboru chovu ryb. Cílem projektu je zaji‰tûní do-
stateãné produkce okouna fiíãního zlep‰ením reprodukce a odchovem
plÛdku. Mezi fie‰ená témata patfií management chovu ryb, kvalita ga-
met a welfare ryb a zv˘‰ení produkce plÛdku  s lep‰ími uÏitkov˘mi
vlastnostmi.  Souãástí projektu je socio-ekonomická studie nákladÛ
produkce plÛdku. Projekt koordinuje francouzská univerzita Henri Po-
incare. ¤e‰itelské konsorcium se skládá ze ãtyfi univerzit, jednoho v˘-

zkumného ústavu a ‰esti MSP. âeská republika je zastoupena V˘z-
kumn˘m ústavem rybáfisk˘m a hydrobiologick˘m ve VodÀanech (sou-
ãást Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích) a jedním MSP – Ry-
báfiství Nové Hrady, s. r. o. Tato firma je mezi MSP nejvût‰ím rybáfisk˘m
producentem a tudíÏ hraje v projektu dominantní roli. Projekt jí umoÏ-
ní zv˘‰it produkci okouna na export, zejména do ·v˘carska, kam smû-
fiuje 90 % ve‰keré evropské produkce.

Projekty kolektivního v˘zkumu jsou urãeny pro asociace MSP. JiÏ by-
ly uzavfieny v‰echny tfii plánované v˘zvy, k dispozici jsou údaje z prv-
ních dvou uzávûrek. Hodnoticí procedura je dvoustupÀová. Po vy-
zvání vybran˘ch úãastníkÛ prvního kola bylo do druhého kola pfied-
loÏeno 52 a 105 návrhÛ. Jeden návrh byl pfiedloÏen z âeska. Celkov˘
poãet úãastníkÛ v návrzích byl 641 a 2 073, z âeské republiky bylo 11
a 47 zájemcÛ. âeské t˘my poÏadovaly celkov˘ pfiíspûvek 291 a 2 543
tis. @ . Pro financování bylo vybráno 22 a 21 návrhÛ, ãesk˘ návrh me-
zi nimi nebyl. Poãet úãastníkÛ ve financovan˘ch projektech ãinil 500
a 442, vãetnû 4 a 8 t˘mÛ z âeské republiky. Pfiíspûvky ãesk˘m úãast-
níkÛm ãinily celkem  95 a 284  tisíc @ .

PfiedloÏené návrhy pokr˘valy ‰irokou ‰kálu sektorÛ - vûdy o Ïivé pfií-
rodû, informaãní technologie, teorie managementu, stavební a v˘rob-
ní technologie a dal‰í. âeské t˘my byly zastoupeny ve financovan˘ch
projektech v oborech textilu, tepeln˘ch ãerpadel, slévárenství, staveb-
nictví, bezpeãnosti potravin, ãi‰tûní odpadních vod a zpracování ka-
mene.

Projekty kolektivního v˘zkumu se zdají b˘t doménou  velk˘ch státÛ.
O to více nás mÛÏe tû‰it pfiedloÏen˘ ãesk˘ návrh. Jako pfiíklad úspû‰-
né ãeské úãasti v tomto typu projektÛ mÛÏe b˘t uveden projekt Oil-free
Powertrain v oboru tribologie. Cílem projektu je nalézt technická fie-
‰ení umoÏÀující pfienos v˘konu bez potfieby kapaln˘ch maziv v po-
honném fietûzci. Projekt má celkov˘ rozpoãet 2,5 mil. @ a je plánován
na tfii roky od listopadu 2002 do listopadu 2005. Projekt koordinuje
Svaz nûmeck˘ch v˘robcÛ strojního zafiízení VDMA. Projektu se úãast-
ní dvû ãeské asociace -  Svaz v˘robcÛ a dodavatelÛ strojírenské tech-
niky SST a SdruÏení automobilového prÛmyslu a také  ãtyfii MSP – Al-
dis Hradec Králové, Kovosvit DS Písek, Retos Varnsdorf  a Cetos Hos-
tivafi. MSP oãekávají, Ïe jim úãast v projektu pomÛÏe zlep‰it v˘robky
a posílit jejich pozice na trhu. Informace o projektu lze nalézt na
http://www.oil-free-powertrain.de.

Poslední v˘zvy 6. RP k pfiedkládání projektÛ kooperativního a kolek-
tivního v˘zkumu jiÏ byly uzavfieny. Dal‰í v˘zvy je moÏno oãekávat aÏ
po zahájení 7. RP (2007 – 2013).

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CAS.CZ

Účast českých MSP v projektech 6. RP

Aktuální výzva
V souãasné dobû je otevfiena 4. (závûreãná) v˘zva, o které jsme po-
drobnû informovali  v minulém ãísle Echa. Informace ke 4. v˘zvû jsou
téÏ k dispozici na http://www.cordis.lu/food/home.html.  Nabídky
spolupráce pro projekty zvefiejÀujeme na  http: //www.6rp/kvalita a
bezpecnost potravin/. Poptávky koordinátorÛ pfiipravovan˘ch nebo jiÏ
bûÏících projektÛ na spolupráci s dal‰ími partnery, zejména s MSP,
jsou zvefiejnûny v databázi SMEs for Food na http: //www.smesforfo-
od.org/. Prostfiednictvím této databáze mohou také firmy  prezentovat

svÛj zájem o zapojení do projektÛ. V souãasné dobû databáze obsa-
huje informace o 53 bûÏících nebo pfiipravovan˘ch projektech hle-
dajících partnery a 355 kooperaãních profilÛ firem nabízejících své
kapacity pro spolupráci v evropsk˘ch projektech v tematické prioritû
„Food“.

NAëA KONÍâKOVÁ,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO FOOD, 

KONICKOVA@TC.CAS.CZ
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V roce 2002 se na základû v˘zvy vyhlá‰ené Evropskou komisí DG Re-
search v 6. rámcovém pogramu ve 3. tématické prioritû NMP (Nano-
technologies and nanosciences, knowledge based multifunctional ma-
terials and new production process and devices) prof. Karel Du‰ek
z ÚMCH AV âR pfiipojil k zahraniãním partnerÛm, podávajících návrh
na projekt zpracovávan˘ v 6. RP nov˘m nástrojem NoE (Network of Ex-
cellence).  Ve v˘bûru partnerÛ projektu navázal prof. Du‰ek na projekt
CA ( Concerted Action), kter˘ fiídil jiÏ v 5. RP a vyuÏil téÏ kontaktÛ ze své
dlouholeté praxe v tomto vûdním oboru.

Navrhovan˘ projekt dostal název Nanstructured and Functional  Poly-
mer – Based Materials and Nanocomposites, kter˘ byl zkrácen na akro-
nym NANOFUN-POLY. Partnefii podávající návrh projektu  vytvofiili
konsorcium, ve kterém byly v roce 2003 zahrnuty subjekty jak z ãlen-
sk˘ch státÛ (MS – IT, FR, DE, ES, NL, GR, PT, SE),  tak z kandidátsk˘ch
zemí (CC – CZ, PL, RO, SI) a z asociovan˘ch státÛ EU (AS - ·v˘carsko,
Izrael, Turecko, Argentina, USA, âína). ZároveÀ byl v˘bûr partnerÛ (kon-
sorcium univerzit, národní v˘zkumné centrum, v˘zkumné instituty, uni-
verzity, v˘zkumná nadace, technologick˘ park, realizaãní podniky) vo-
len tak, aby byla pokryta celá ‰kála typÛ organizací, jejichÏ úãast napo-
mÛÏe pfii organizaãních zmûnách pfii pfiekonávání roztfií‰tûnosti
evropského v˘zkumu a integraci partnerÛ do nového mezinárodního
uskupení v dané vûdní oblasti. Koordinování projektu se ujal prof. J. M.
Kenny z italského konsorcia Interuniversitario Nazionale per la Scienza
a Technologia dei Materiali, které jiÏ mûlo vytvofienou sofistikovanou
administrativní kanceláfi, schopnou navrhnout a fiídit mezinárodní kon-
sorcium zapojené v evropském projektu.

V návrhu projektu bylo pÛvodnû asi 70 partnerÛ. Z âeské republiky se
do projektu zapojily ÚMCH AV âR, Ústav polymerních materiálÛ, Fa-
kulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice,  Katedra makro-
molekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,
SYNPO, a. s., a pozdûji pfiistoupil Ústav inÏen˘rsk˘ch polymerÛ a tech-
nologií z Univerzity  Tomá‰e Bati ve Zlínû.

Projekt byl Evropskou komisí pfiijat a nastala fáze vyjednávání. NavrÏe-
n˘ rozpoãet i poãet partnerÛ bylo nutné sníÏit. Rozpoãet projektu pÛ-

vodnû navrÏen˘ na 13 mil. @ byl Evropskou komisí sníÏen na 6,6 mil.
@ , coÏ si vyÏádalo provedení úprav v Popisu prací projektu ( Descripti-
on of Work). Rozbûhla se jednání o znûní konsorciální dohody (Conso-
cium Agreement) mezi jednotliv˘mi partnery (kontrahenty) projektu a za-
ãala se dojednávat smlouva (Contract)  mezi koordinátorem projektu
a Evropskou komisí. 

Pfii sniÏování poãtu úãastníkÛ konsorcia bylo navrÏeno, aby úãastníci
v jednotliv˘ch zemích vytvofiili sdruÏení, která by byla partnery v projek-
tu. V âeské republice tak bylo utvofieno Konsorcium pro v˘zkum nano-
strukturovan˘ch a síÈovan˘ch polymerních materiálÛ (CRNCPM), které se
stalo kontrahentem projektu NANOFUN-POLY. Toto ãeské konsorcium
nemá právní subjektivitu a navenek jeho jménem  jedná ÚMCH AV âR.
Do konce kvûtna 2004 bylo odsouhlaseno koneãné znûní Konsorciální
dohody, ve které jsou stanovena administrativní a organizaãní pravidla pro
realizaci projektu a bylo zahájeno její podepisování mezi 29 partnery
(kontrahenty), z nichÏ je 12 partnerÛ kmenov˘ch (core partners) a 17 part-
nerÛ satelitních (satelite partners). âeské sdruÏení CRNCPM zastoupené
ÚMCH AV âR je jedním z kmenov˘ch partnerÛ. Kmenoví partnefii jsou
zastoupeni v fiídících orgánech konsorcia, zodpovídají za plnûní pracov-
ních balíãkÛ (Work Packages - WP) projektu a je na nû alokována dohod-
nutá ãást finanãní podpory. Satelitní partnefii (co-partners) nedostávají fi-
nanãní podporu pfiímo z rozpoãtu, jejich ãinnost v projektu je podporo-
vaná tím, Ïe jsou jim ostatními partnery nebo pfiímo koordinátorem
hrazeny v˘daje spojené s integraãními aktivitami v rámci NoE. 

Projekt byl zahájen 1. 6. 2004 a potrvá 4 roky, po kaÏd˘ch 12 mûsících
pfiedkládá konsorcium Evropské komisi zprávu o prÛbûhu projektu a fi-
nanãní v˘kaz ( Financial statement) vãetnû certifikátu o auditovaném vy-
úãtování (Audit certificate), na jejichÏ základû rozhodne komisafi projektu
o jeho dal‰ím pokraãování a financování. Finanãní audit v ÚMCH AV âR
provádûl externí auditor, firma INTEREXPERT Bohemia, s. r. o. Evropská ko-
mise zaslala finanãní podporu koordinátorovi projektu na prvních 18 mû-
sícÛ trvání projektu aÏ po schválení a podepsání kontraktu vãetnû jeho pfií-
loh I aÏ IV, coÏ v na‰em pfiípadû bylo aÏ v fiíjnu 2004.

V projektu NoE není financován v˘zkum, n˘brÏ integraãní aktivity partne-
rÛ zapojen˘ch v projektu  a management projektu do v˘‰e 7 % z celkové
v˘‰e finanãního pfiíspûvku EK. Organizování ãinností v projektu NoE pro-
bíhá na základû spoleãného programu aktivit (Joint program of activities
JPA), kter˘ sestává ze tfií ãástí a to Joint program of Integration (JPI), Joint pro-
gram of Research (JPR) a Joint program of Spreading (JPS). Tyto ãásti jsou

Zkušenosti administrátora ÚMCH AV ČR  z prvního  roku trvání projektu
„Sítě excelence“ 6. RP

Schéma: Struktura smluvních vztahů v NoE.

Řešitelé projektu „NANOFUN-POLY“ se sešli na symposiu v Praze. Zleva:
Ing. Jiří Zelenka, PhD, SYNPO, a. s., Pardubice, Ing.Anna Mittnerová, ÚMCH
AV ČR, referát grantů, prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., ÚMCH AV ČR, odpo-
vědný řešitel, Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková, ÚMCH AV ČR, účastník
v projektu, prof. Dr. Jean-Pierre Pascault, Institut National des Sciences
Appliquees de Lyon, předseda vědeckého výboru NANOFUN-POLY.
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Akce Marie Curie – nová výzva a uzávěrky

rozdûleny do 16 pracovních balíãkÛ (WP), kde jsou definovány dosaÏitel-
né cíle (deliverables), jejich ãasové plnûní (milestones) a urãen kmenov˘
partner odpovûdn˘ za plnûní daného WP. Rozpoãet stanovuje v˘‰i finanã-
ních prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch jednak na jednotlivé kmenové partnery a jed-
nak k jednotliv˘m pracovním balíãkÛm. 

Základním principem grantÛ EK je jejich neziskovost a spolufinancování.
Uznatelné náklady (eligible costs), které kaÏd˘ kmenov˘ partner vykazuje,
musí b˘t skuteãné, ekonomické a nezbytné, musí vzniknout v prÛbûhu tr-
vání projektu, musí b˘t zaevidovány v úãetnictví kontrahenta podle jeho
bûÏn˘ch úãetních pravidel a zároveÀ musí splÀovat finanãní pravidla 
(Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework
Programmes) pro 6. RP.  Oprávnûnost uznateln˘ch nákladÛ kontroluje fi-
nanãní auditor.  ZpÛsob spolufinancování  nákladÛ na projekt je závisl˘ na
typu nákladového modelu, kter˘ kontrahent uplatÀuje.  Kontrahent si v zá-
vislosti na typu jeho úãetního systému zvolí jeden ze tfií nákladov˘ch mo-
delÛ  AC (Additional cost model – model dodateãn˘ch nákladÛ), FCF (Full
Cost model with flat rate for indirect costs – Model pln˘ch nákladÛ s pau-
‰ální reÏií), nebo FC (Full Cost model - Model pln˘ch nákladÛ). KaÏd˘ z fi-
nanãních modelÛ má svoje specifická pravidla, která je nutno striktnû do-
drÏovat.

Náklady vynaloÏené v projektu se je‰tû rozdûlují do kategorií Personnel,
Durable equipment, Travel and subsistance, Consumables and supplies,
Computing, Protection of knowledge, Other specific costs a Subcontrac-
ting. Kolik bude v které z tûchto kategorií vyãerpáno,  stanovuje odpovûd-
n˘ fie‰itel kontrahenta projektu. Vyãerpat v‰ak mÛÏe pouze ãástku do v˘‰e,

která je mu alokována podle rozpoãtu. Jsou-li náklady vy‰‰í, hradí si je kon-
trahent z jin˘ch zdrojÛ. Je tfieba zmínit, Ïe nepfiímé danû nejsou uznatel-
n˘m nákladem pro EK. Mezi nû spadá napfi. DPH. V âR zatím není meto-
da, jak tuto daÀ ve vyúãtování uplatnit a jde proto k tíÏi kontrahenta pro-
jektu.

První rok trvání  projektu NoE  NANOFUN-POLY byl ukonãen 30. 5. 2005,
jeho hodnocení probûhlo s kladn˘m v˘sledkem a byl EK doporuãen k dal-
‰ímu pokraãování a spolufinancování. Ve druhém roce projektu zaloÏí je-
ho partnefii  European Centre on Multifunctional Nanostructured Polymers
and Nanocomposites (ECNP), novou evropskou organizaci (European Eco-
nomic Interest Group), koordinující v˘zkum v oblasti nanostrukturovana-
˘ch polymerních materiálÛ.

Ze zku‰eností vypl˘vá i doporuãení v‰em navrhovatelÛm a fie‰itelÛm pro-
jektÛ 6. RP. Projekty 6. RP mají svá na první pohled sloÏitá, ale jinak logic-
ká pravidla. Je bezpodmíneãnû nutné seznámit se se v‰emi dokumenty,
vztahujícími se pfiímo k projektu a postupovat podle pravidel v tûchto do-
kumentech obsaÏen˘ch. Je dobré fie‰it vûci s dostateãn˘m pfiedstihem, pro-
toÏe ãeská legislativa v mnoh˘ch pfiípadech nevychází vstfiíc legislativním
poÏadavkÛm projektÛ EU a je nutno najít cestu, jak vyhovût obûma stra-
nám. Vûfime proto, Ïe se do  Evropského v˘zkumného prostoru nebudou
integrovat pouze vûdeãtí pracovníci, ale Ïe je téÏ podpofií ãe‰tí zákono-
dárci. 

ANNA MITTNEROVÁ,

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV âR,

MITTNERO@IMC.CAS.CZ

Evropská komise uvefiejnila 20. ãervence 2005 novou v˘zvu k pfiedkládání ná-
vrhÛ.  Znamená to, Ïe v souãasné dobû aktuální v˘zvy pokr˘vají 10 ze 12 ty-
pÛ akcí Marie Curie. V˘zva t˘kající se Mobility 4 (Konference a vzdûlávací kur-
zy) má b˘t uvefiejnûna v lednu 2006. Îádná dal‰í v˘zva se jiÏ neplánuje v Mo-
bilitû 2 (·kolicí místa pro zaãínající v˘zkumníky).  Pfiehled aktuálních v˘zev
a uzávûrek pro jednotlivé typy akcí Marie Curie je uveden v tabulce. 

Podrobné informace jsou k dispozici po kliknutí na pfiíslu‰n˘ typ Mobility na
webové stránce http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=594

EMIL  KRAEMER,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

KRAEMER@TC.CAS.CZ

Typ akce Marie Curie V˘zva Uzávûrka
V˘zkumné ‰kolicí sítû   Mobility 1 17. 6. 2005  (první kolo) 28. 9. 2005 (první kolo)  
(RTN – Research Training Networks)   prosinec 2005*) (druhé kolo) únor 2006*)  (druhé kolo)

Poznámka: *)  pfiedpoklad
·kolicí místa pro zaãínající v˘zkumníky   Mobility  2 Dal‰í v˘zva se nepfiipravuje
(EST – Host Fellowships for Early Stage Training)
·kolicí místa pro pfienos znalostí Mobility  3 20. 7. 2005 25. 1. 2006
(TOK – Host Fellowships for the Transfer of Knowledge)
Konference a vzdûlávací kurzy Mobility  4 leden 2006*) kvûten  2006*)
(SCF – Conferences and Training Courses) Poznámka: *) pfiedpoklad 
Evropské stáÏe pro evropské v˘zkumníky Mobility  5 20. 7. 2005 19. 1. 2006
(EIF – Intra-European Fellowships)
StáÏe ve tfietích zemích pro evropské v˘zkumníky Mobility  6 20. 7. 2005 18. 1. 2006
(OIF – Outgoing International Fellowships)
Evropské stáÏe pro v˘zkumníky ze tfietích zemí Mobility  7 20. 7. 2005 18. 1. 2006
(IIF – Incoming International Fellowships)
Granty pro vynikající vûdecké t˘my Mobility  8 20. 7. 2005 25. 1. 2006
(EXT – Grants for Excellent Teams)
Ceny pro vynikající v˘zkumníky Mobility  9 20. 7. 2005 15. 2. 2006
(EXA – Excellence Awards)
Profesury Mobility  10 20. 7. 2005 25. 1. 2006
(EXC – Chairs)
Evropské reintegraãní granty Mobility  11 15. 10. 2004 19. 10. 2005
(ERG – European Reintegration Grants) 19. 1. 2006

19. 4. 2006
19. 7. 2006

Mezinárodní reintegraãní granty Mobility  12 15. 10. 2004 19. 10. 2005
(IRG – International Reintegration Grants) 19. 1. 2006

19. 4. 2006
19. 7. 2006
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Ve dnech 16. – 17. 5. 2005 se konala mise zástupcÛ ãesk˘ch biotechno-
logick˘ch firem v Utrechtu. Celou akci organizovala agentura Czechin-
vest ve spolupráci s Hospodáfiskou komorou v Utrechtu a s pracovníky
Velvyslanectví âeské republiky v Nizozemsku. 
Cílem akce bylo nejen setkání zástupcÛ ãesk˘ch firem s holandsk˘mi
protûj‰ky a potenciálními obchodními partnery, ale také náv‰tûva pod-
nikatelského inkubátoru v Utrechtu.
Setkání probíhalo formou workshopu. Z âeska se mise zúãastnili zástupci
spoleãností Bioveta, a. s., Jelínek Trading, a. s., ·koda Export, s. r .o., Ji-
homoravské inovaãní centrum, Technologické centrum AV âR a zástup-
ci agentury Czechinvest, za hostitele to byli zejména zástupci biotech-
nologick˘ch firem a zástupci regionálních struktur pro podporu podni-
kání a transferu technologií. KaÏd˘ úãastník krátce pfiedstavil firmu nebo
instituci, kterou zastupoval a její moÏnosti v rámci mezinárodní spolu-
práce. Nizozemskká spoleãnost INNOWATER b.v. prezentovala pfiíklad
úspû‰né spolupráce s ãeskou spoleãností Ecofluid Group, s. r. o., vyrá-
bûjící zafiízení na ãi‰tûní vody a následného transferu technologie. Dal-
‰í ãást programu byla vûnována neformální debatû a v˘mûnû zku‰enos-
tí pfiedev‰ím se zástupci nizozemského národního kontaktního centra pro
EC - EG-Liaison, s Evropskou asociací pro biotechnologie EUROPABIO,
IRC kontaktními místy a agenturou Senter Novem, pfiípadnû pfiedem do-
hodnut˘m jednáním nûkter˘ch firem. 
Druh˘ den byl vûnován náv‰tûvû podnikatelského inkubátoru zamûfie-
ného na biotechnologie. Z hlediska co nejtûsnûj‰í spolupráce s v˘zkum-
n˘mi pracovi‰ti je velmi v˘hodnû umístûn pfiímo v areálu univerzitního
kampusu. Vlastníkem inkubátoru je spoleãnost Holdings Utrecht a inku-
bovan˘mi spoleãnostmi jsou zejména univerzitní spin-off firmy. Vzhle-

dem k problematick˘m podmínkám pro zakládá-
ní spin-off firem a transferu technologií nebo IP
z univerzitního v˘zkumu podporovaného vût‰i-
nou státními granty v âR se jako nejzajímavûj‰í
jevil zpÛsob vlastnictví tûchto firem. Fakulta nebo v˘zkumn˘ t˘m obvy-
kle vlastní 20 – 60 % spin-off spoleãnosti a holding zb˘vajících 40 – 80 %.
Na podobném principu jsou sdíleny také patenty – pÛvodci patentu ob-
vykle pfiipadá 5 – 15 %, fakultû nebo v˘zkumnému pracovi‰ti 20 – 75 %
a holdingu zb˘vající ãást. Takovéto sdílení je podle mého názoru nejen
velmi motivující, ale z hlediska návratnosti prostfiedkÛ zpût na universi-
tu a do v˘zkumu, ale i pro ãinnost podnikatelského inkubátoru velmi v˘-
hodné. Podmínky pro umístûní firmy v inkubátoru jsou mj. spolupráce
s univerzitou na v˘zkumu, vztah k biotechnologiím, pfiedloÏen˘ podni-
katelsk˘ plán, maximální doba setrvání spoleãnosti v inkubátoru za da-
n˘ch podmínek 3 roky a dal‰í, podobné podmínkám v âR. Zaãínající bi-
otechnologické spoleãnosti oceÀují také moÏnost pronájmu nejen kan-
celáfisk˘ch prostor, ale hlavnû moÏnost pronájmu laboratofií pro
biotechnologie i pro tkáÀové kultury se základním vybavením, vãetnû
vzduchotechniky a flow boxÛ. 
Management holdingu mÛÏe také inkubovan˘m spoleãnostem pomoci
pfii získání startovního kapitálu, investic od „business angels“ nebo po-
zdûji i rizikového kapitálu. 
Budu-li parafrázovat klasika, tento zpÛsob vedení podnikatelsk˘ch in-
kubátorÛ zdá se mi b˘ti velmi inspirujícím a domnívám se, Ïe zavedení
podobného systému by mohlo vyfie‰it fiadu stávajících ãesk˘ch potíÏí pfii
transferu technologií z v˘zkumu podporovaného státem do prÛmyslové-
ho sektoru tak, aby se vlk (prÛmyslov˘ sektor) nasytil a koza (univerzity,
v˘zkumné ústavy a stát) zÛstala nejen celá, ale navíc utû‰enû rostla.

J ITKA THURNVALDOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

(1. 5. – 30. 6. 2005)

Ve dnech 12. - 14. fiíjna 2005 se v Dûãínû uskuteãní mezinárodní kon-
ference o nov˘ch technologiích ALUMINIUM 2005. UmoÏní v˘mû-
nu a prezentaci poznatkÛ pfii fie‰ení v˘robních problémÛ pfii zpraco-
vání hliníku a jeho slitin, pfii zavádûní nov˘ch materiálÛ a technolo-
gií, o nekonvenãních hliníkov˘ch materiálech. Budou prezentovány
i poznatky v oblasti v˘voje a v˘zkumu, metodiky a techniky v oblas-
ti metalografie a zkou‰ení materiálu, pfiípravy projektÛ ve v˘zkumu
a v˘voji v dané oblasti. Konference umoÏní také prezentaci firem
a spoleãností nabízejících pfiístroje, v˘robky a pfiípravky, související
s v˘robou hliníku.

Zkušenosti z Nizozemska

18

skupina transferu technologií,
hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici 

sektorov˘ch manaÏer pro oblast
biotechnologií, strojírenství, automobilového prÛmyslu, nov˘ch

materiálÛ, nanotechnologií a obrábûní:

NáplÀ práce:
• vyhledávání nov˘ch technologií na ãeském trhu a jejich 

transfer do zahraniãí
•  vyhledávání zájemcÛ o nové technologie ze zahraniãí v âR
• organizace semináfiÛ, technologick˘ch burz, v˘stavních akcí

pro firmy i v˘zkumné instituce
•  péãe o sektorové webové stránky a práce s databázemi
• dobr˘ psan˘ projev (tvorba nabídek, psaní ãlánkÛ, pfiíprava 

prezentací, webu…)

PoÏadujeme:
•  V· 
•  komunikativní osobnost s dobrou znalostí angliãtiny  
•  zku‰enost v práci s firmami v oboru 
•  velmi dobré zku‰enosti v péãi o zákazníky
•  ochotu k t˘mové spolupráci, spolehlivost
•  znalost práce na PC (MS Office a internet) 
•  ¤P sk. B 

Nabízíme:
•  pfiíjemné pracovní prostfiedí 
•  zajímavou práci na mezinárodních projektech 
•  finanãní ohodnocení odpovídající v˘konu 
•  zamûstnanecké v˘hody

Strukturované CV zasílejte e-mailem na tauferova@tc.cas.cz 

ALUMINIUM 2005

JiÏ potfietí zve Wroclawské centrum transferu technologií ve
dnech 20. – 21. fiíjna 2005 k úãasti  na v˘mûnné burze technologií
v oblasti automobilového prÛmyslu. Akce je urãena pro zahraniãní
partnery, ktefií chtûjí nabídnout inovativní auto-moto technologie
a naopak pro ty, ktefií je právû hledají a rádi by spolupracovali s pol-
sk˘mi firmami. AUTO FORUM 2005 je zasvûceno v˘mûnû techno-
logií a kontaktÛ, jak pro zavedené firmy, tak i pro firmy, které se v bu-
doucnosti chtûjí profilovat v automobilovém prÛmyslu. 

Minul˘ rok se se‰lo u jednacích stolÛ 63 firem z 8 evropsk˘ch ze-
mí pfii 176 v˘mûnn˘ch schÛzkách. I letos budou bilaterální setkání
probíhat po oba dny. 

AUTO FORUM 2005
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Ve dnech 30.11.-1.12. 2004 proběhla v Technologickém
centru výměnná burza technologií mezi českými a rakouskými
dřevozpracujícími společnostmi. Pořádání této mise podpořil náš
IRC partner CATT z Lince, Hornorakouská hospodářská komora,
rakouský dřevařský klastr a koordinátor projektu CIRC (Czech
Innovation Relay Centre) – TC AV ČR. Zástupce rakouských firem
přijal při této příležitosti obchodní rada velvyslanectví Rakouské
republiky v ČR, Dr.Michael Angerer.

Technologické centrum oslovilo řadu předních českých
firem s nabídkou navázání vzájemně výhodné spolupráce
s Rakouskem, které je známé svým dřevařským zpracovatelským
průmyslem. Dvoustranných jednání se nakonec zúčastnilo 14
českých a 12 rakouských firem, především výrobců stavebních
materiálů a projekčních kanceláří.

K následné spolupráci a transferu technologií došlo mezi
rakouskou rodinnou firmou Obermayr Holzbau, českým architek-
tem Josefem Smolou a soukromým investorem Filipem Heringem.
Vzájemné předávání zkušeností dospělo po šesti měsících k reali-
zaci unikátní stavby rodinného domu zcela novou technologií.

Dům je autorským dílem předního rakouského architekta
Helmuta Ditricha, projekt a podrobnosti vypracoval ateliér archi-
tekta Smoly. Je postaven nedaleko Prahy z prefabrikovaných
nosných i stropních dřevěných panelů, které se vyrábějí v max.
velikosti 10 x 4 m a hmotnosti až 3,5 tuny. Mezi jejich inovační
vlastnosti patří velmi dobrá tepelná izolace s difúzně otevřenou
bezpečnou konstrukcí, velmi krátké stavební lhůty a šetrnost
k přírodním zdrojům.

Montáž hrubé stavby firmou Obermayr na již připravené
základy trvala pouze jeden týden. Materiál na celou stavbu byl
dopraven třemi kamióny. Už v Rakousku byl při nakládce  mate-
riál srovnán tak, aby technologicky vyhověl procesům při stavbě.
Panely tak byly mobilním jeřábem přímo z kamiónu ukládány na
definitivní místo jejich montáže. V rámci celé stavby nalezly

uplatnění i další české firmy, což jistě napomáhá přenosu know-
how a přiblížení zahraničních technologických postupů moder-
ních dřevostaveb, kde je Rakousko evropskou velmocí, našim fir-
mám a jejich pracovníkům.

Na stavbě je zajímavá kromě jiného i kombinace teplovod-
ního solárního ohřevu užitkové vody solárními kolektory, umís-
těnými na střeše, s ekologickým topením biomasou – peletami
z pilin. Dům také používá v tzv. šedém vodovodním oběhu
dešťovou vodu.

EVA HÁJKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR,

HAJKOVA@TC.CAS.CZ

Úspěšný transfer technologie stavby z prefabrikovaných dřevěných panelů

CALENDAR of Czech Inovation Relay 
Centre EVENTS in 2005

October
5.10.05 IRC/CLOE-Partnering Event at INTERPART - New brokerage BEMT, Karlsruhe (Germany)
5.10.05 European conference and cooperation exchange on sustainable energy systems - brokerage BEMT,

Vienna (Austria)
5.10.05 International Road Safety and Equipment Exhibition - brokerage BEMT, Madrid (Spain)
6.10.05 Scottish Software Industry Conference & Partner - Brokerage Event brokerage BEMT, Airth,

Scotland (United_kingdom)
6.10.05 Expo-Partenariat in INFOSYSTEM - brokerage, Thessaloniki (Greece)
10.10.05 INTERTECH 2005 MAGDEBURG, Magdeburg (Germany)
12.10.05 Aluminium 2005, Děčín (Czech Republic)
11.10.05 ÖKOTECH 2005 Transnational Technology Transfer Partnering Event - brokerage BEMT,

Budapest (Hungary)
18.10.05 BioMeetingpoint - brokerage BEMT, Hannover (Germany)
19.10.05 NANOTECHNOLGY Co-operation event - New brokerage BEMT, Wiener Neustadt (Austria)
19.10.05 Wine and Sparkling Beverages Technologies - brokerage, Epernay (France) 
20.10.05 AUTO FORUM 2005 - brokerage BEMT, Wroclaw (Poland)
22.10.05 Co-operation Forum Olesnica 2005 - brokerage BEMT, Olesnica (Poland)
28.10.05 Transnational Technology Transfer day on Air Pollution - New brokerage BEMT, Rimini (Italy)

November
16.11.05 EXPOQUIMIA 2005 Technology Transfer Day - brokerage BEMT, Barcelona (Spain)
17.11.05 MEDICA 2005 - Medical Technologies Partnering Event - New brokerage BEMT, Duesseldorf (Germany)
17.11.05 Biotech - Andalucia 2005: Biotechnology Brokerage Event - brokerage BEMT, Málaga (Spain)
19.11.05 L-DAY - Technology Transfer Day on Laser Technologies for Industrial Applications - brokerage,

Piacenza (Italy)
22.11.05 2nd European Hydrogen Energy Conference & 2nd Professional Meeting on Hydrogen and Fuel Cells 

brokerage BEMT, Zaragoza (Spain)
24.11.05 INFOMOBILITY 2005 Brokerage Event - brokerage BEMT, Turin (Italy)

Stavba popisovaného rodinného domu novou technologíí
nedaleko Prahy Foto: B. Koč
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PRVNÍ ČÁST TAKTO NEDEPSANÉ INFORMACE
V MINULÉM ČÍSLE POPISOVALA ZAPOJENÍ ČESKÉ
REPUBLIKY DO VÝZKUMNÝCH AKTIVIT EURATOMU
PŘEDEVŠÍM V OBLASTI JADERNÉHO VÝZKUMU
SPOJENÉHO SE ŠTĚPENÍM JÁDRA („FISSION“). LZE
KONSTATOVAT, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA JE STEJNĚ
ÚSPĚŠNÁ I VE DRUHÉ HLAVNÍ OBLASTI VÝZKUMU
A VÝVOJE, ORGANIZOVANÉ EVROPSKÝM SPO-
LEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII (EURATOM),
KTEROU JE JADERNÉ SLUČOVÁNÍ - „FUSION“ –
ČASTO I ČESKY „FÚZE“. 

Již v devadesátých letech byly v ČR řešeny některé jedno-
tlivé úkoly, ale opravdový rozvoj
nastal po ustavení vlastní asociace
na konci roku 1999. Fúzní výzkum
v EU je totiž vynikajícím příkladem
integrovaného výzkumu přes hrani-
ce států. Nositeli a koordinátory
výzkumných a vývojových prací
ve fúzní oblasti jsou v rámci
EURATOMu tzv. asociace v jednotli-
vých zemích, kterých je dnes 24.
S výjimkou Německa, kde z historic-
kých důvodů jsou asociace tři, tak
ostatní země, které na asociační
dohodu přistoupily (většina zemí
EU, Švýcarsko, ale i Rumunsko) mají
po jedné asociaci. Za Českou repub-
liku podepsal příslušné dohody
Ústav fyziky plazmatu AV ČR v pro-
sinci 1999. Na práci asociací a koordinaci jejich výzkum-
ných témat dohlíží několik výborů a příslušné sekce v DG
Research Evropské komise. Ve všech důležitých výborech
má ČR své zastoupení.

Základní fyzikální výzkum fyziky plazmatu je v rámci Evro-
py vysoce provázán. Asociace vždy na určité období při-
praví vědecký program, který nejprve musí získat souhlas
řídícího výboru dané asociace a poté je obhajován na jed-
nání příslušného výboru v rámci všech asociací – tam je
vědecký program zkoordinován s prací ostatních, doplněn
či zjednodušen. Druhým typem „fúzních“ aktivit jsou
úkoly, vypisované v rámci „European Fusion Development
Agreement“ (EFDA). Tyto úkoly mají charakter cíleného
výzkumu a v poslední době stále více a více směřují
do problematik spojených s výstavbou největšího termo-
nukleárního reaktoru ITER. Zahájení stavby ITER za cca 
10 mld. @ v jižní Francii bylo 28. 6. 2005 odsouhlaseno
konsorciem 6 partnerů (EU, Rusko, USA, Japonsko, Korea,
Čína). Stavba ITER je svou technickou náročností porov-
natelná se stavbou raketoplánů. Je třeba studovat problé-
my na hraně (ne-li za hranou) současného poznání a řada
tzv.“EFDA Tasks“ je řešena i v ČR.

A nyní k faktům. Naše asociace s oficiálním názvem
„Association EURATOM IPP.CR“ má v současnosti 7 členů:
mimo Ústav fyziky plazmatu AV ČR se na práci podílejí
další dva ústavy AV (Ústav jaderné fyziky v Řeži a Ústav
fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského), dále dvě vysoké
školy (MFF UK a FJFI ČVUT) a soukromé společnosti
(Ústav jaderného výzkumu, a.s. Řež a Ústav aplikované

mechaniky, s.r.o., v Brně) – celkem okolo osmdesáti pra-
covníků.

Hlavní část fyzikálního výzkumu je soustředěna kolem
tokamaku CASTOR v ÚFP AV ČR. Především jsou zde stu-
dovány turbulence plazmatu v tokamaku, vlečení proudu
a procesy znečišťování plazmatu cizími částicemi. Na
ostatních pracovištích AV a VŠ je fyzikální výzkum zamě-
řen na studium účinných průřezů jaderných reakcí a inter-
akce iontů s povrchy. Cílený výzkum v rámci EFDA je pro-
váděn především v ÚJV a ÚAM. Snahou naší asociace je
přivést do této oblasti další partnery, především z apliko-
vaného výzkumu a částečně se to již daří.

Za dobu od vytvoření
české asociace se podařilo získat ze
zdrojů EURATOMu pro ČR celkem
cca 2.5 mil @ . Mimo fyzikální pro-
gram řešila nebo řeší ČR celkem
více než 30 EFDA Tasks a vybudo-
vala si v obou oblastech velice dob-
rou pověst. Dokladem toho je
v oblasti fyziky skutečnost, že české
asociaci byl nabídnut k převzetí
unikátní tokamak COMPASS D
z Velké Británie. V oblasti cíleného
výzkumu je jedním z kritických pro-
blémů konstrukce vakuové komory
pro ITER. Tato komora je složitá již
svým tvarem (anuloid) a navíc je
namáhána i obrovskými tepelnými

toky a z nich vyplývajícími pnutími. A právě organizacím
v ČR byl svěřen úkol, navrhnout a ověřit panely tzv. první
stěny ITER. Za pomoci ÚFP AV pracovníci FJFI ČVUT již
řadu měsíců provádějí složité výpočty těchto panelů. Na
jejich základě Vítkovice – výzkum a vývoj, s. r. o., panely
vyrábějí a Škoda Výzkum, s. r. o., je pod dohledem „výpo-
čtářů“ bude testovat. Úspěšné vyřešení tohoto problému,
stejně jako řady jiných „EFDA Tasks“, otevírá možnosti
pro další zapojení českého průmyslu do výstavby ITER.

Nezanedbatelnou a obtížně vyčíslitelnou součástí
zapojení do fúzních aktivit je zjednodušená mezinárodní
spolupráce ústící do nových vazeb mezi českými a ostatní-
mi evropskými institucemi a řešitelskými týmy. Součástí
podepsaných dohod je i tzv. „Mobilty Agreement“ umož-
ňující hradit vysílání a přijímání vědeckých pracovníků
mezi asociacemi. Výsledkem je např. možnost českých pra-
covníků účastnit se experimentů na největším světovém
tokamaku JET v Culhamu u Oxfordu. Na druhé straně
prakticky neustále jsou zahraniční pracovníci na pracoviš-
tích v ČR. Bez ohledu na směr „toku pracovníků“ je
výsledkem zkvalitnění výzkumu.

JAN STÖCKEL, 
VEDOUCÍ VÝZKUMU,

ASOCIACE EURATOM IPP.CR,
STOCKEL@IPP.CAS.CZ

PAVEL CHRÁSKA,
ŘEDITEL ÚSTAVZ FYZIKY PLAZMATU AV ČR,

CHRASKA@IPP.CAS.CZ

Česká republika je v EURATOMU úspěšná (II)

Porovnání velikosti postavy člověka 
(vpravo dole) s termonukleárním 
reaktorem ITER
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