
pfiípravy  7. rámcového programu vstoupily uÏ  do závûreãné fáze. V polovi-
nû ãervna pro‰el návrh 7. RP debatou v Evropském parlamentu a následnû
koncem ãervna Evropská komise pfiijala  novelizovan˘ návrh 7. RP.  Dne 
24. ãervence pak dospûla Evropská rada k politické doho-
dû o 7. RP,  coÏ otevírá cestu k podzimnímu (druhému) ãte-
ní návrhu 7. RP v EP. Tyto formální procesy vedou ov‰em
k ustalování  rozpoãtÛ jednotliv˘ch programÛ a novelizo-
van˘ návrh,  kter˘ lze stáhnout z adresy ftp://ftp.cordis.eu-
ropa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf , je uÏ zfiej-
mû velmi spolehlivou podobou  budoucího 7. RP. Zdá se,
Ïe uÏ nic nestojí v cestû k tomu, aby bûhem agilního fin-
ského pfiedsednictví EU byly pfiípravy dotaÏeny aÏ do vy-
hlá‰ení prvních v˘zev ve druhé polovinû prosince 2006.
Pfiípravy 7. RP v‰ak uÏ neprobíhají jen v Bruselu, n˘brÏ
prostoupily v‰emi ãlensk˘mi státy EU. Evropská komise  vy-
zvala jejich národní administrativy, aby nominovaly své re-
prezentanty do  pfií‰tích programov˘ch v˘borÛ 7. RP. ¤ada
zdej‰ích institucí a organizací tak mûla v minul˘ch t˘dnech pfiíleÏitost na-
vrhnout Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy své  kandidáty. Sou-
ãasnû bude Evropská komise vyuÏívat sítû národních kontaktních bodÛ  (NCP)
pro 7. RP,  na jejíchÏ aktivitách se chtûjí podílet nejen ãlenské  státy a státy
s pfiíslu‰nou asociaãní dohodou se 7. RP, ale dokonce i státy mimoevropské,
z tûch nejodlehlej‰ích zmiÀme pro ilustraci Austrálii. âinnost NCP v âR  bu-
de zabezpeãována projektem M·MT „Národní informaãní centrum pro ev-
ropsk˘ v˘zkum“,  kter˘ bude i nadále fie‰it Technologické centrum AV âR.    
T̆ m NCP bude v 7. RP vycházet ze zku‰eností získan˘ch bûhem 6. RP, av‰ak
i tento t˘m prochází  zevrubnou personální rekonstrukcí. Personální 

zmûny se ov‰em nevyhnou ani samotnému fieditelství DG Research, takÏe
v minul˘ch dnech bylo moÏné zachytit návrh jeho nové struktury vãet-
nû personálního obsazení. Zmûny budou realizovány se zaháje-

ním 7. RP.    
Evropská komise uÏ pfiipravila i návrhy pracovních progra-
mÛ,  na které se bude odvolávat  prosincová v˘zva k pfied-
kládání projektÛ. I kdyÏ návrhy  pracovních  programÛ ne-
byly pfiedloÏeny k ‰iroké celoevropské diskusi,  pfiece jen fia-
da zdej‰ích institucí vyuÏila pfiíleÏitosti a v souãinnosti se
zahraniãními partnersk˘mi pracovi‰ti se pokusila doplnit
vhodná témata pro první v˘zvy. 
V tomto ãísle pfiiná‰íme podrobn˘ program âtvrt˘ch ãesk˘ch
dnÛ pro evropsk˘ v˘zkum (CZEDER),  které probûhnou v Pra-
ze ve dnech 24. - 25. fiíjna, a budou mít charakter národní
konference k zahájení 7. rámcového programu. AniÏ by-
chom chtûli  naznaãit, Ïe rámcové programy periodizují v˘-
zkum v Evropû,  s ohledem na intenzitu v‰ech tûch pfiíprav

bychom asi mohli zvolat „6. RP skonãil,  aÈ  Ïije 7. RP“!  I kdyby  takové zvo-
lání nûkomu pfiipadlo jako nepfiimûfienû patetické, pfiece jen jeho druhou po-
lovinu zdÛrazníme. âR, stejnû jako ostatní nové ãlenské státy,  bude  záhy
ãerpat znaãné  prostfiedky na podporu infrastruktury v˘zkumu a v˘voje ze
strukturálních fondÛ.   Bylo by  velkou chybou, kdyby tato podpora ochro-
mila ãi dokonce umrtvila schopnost ãesk˘ch t˘mÛ zapojit se do programu,
jehoÏ prostfiednictvím se Evropa chce udrÏet na v˘sluní globální znalostní
spoleãnosti.

VLADIMÍR ALBRECHT
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P¤ED PRVNÍMI V¯ZVAMI  5. A 6. RÁMCOVÉHO PROGRAMU  PO¤ÁDALA EVROPSKÁ KOMISE VÎDY VELKOU „ZAHAJOVACÍ KONFERENCI“,
KTERÉ SE ÚâASTNILY TISÍCE POSLUCHAâÒ. VELKÉ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE  SE PAK KONALY I NA NÁRODNÍCH ÚROVNÍCH; NA KON-
FERENCI K ZAHÁJENÍ 5. RP V PRAZE BYLO 5. ÚNORA 1999 REGISTROVÁNO P¤ES 700 ÚâASTNÍKÒ.  ZAHÁJENÍ 7. RP SE V·AK Z¤EJMù UÎ OBE-
JDE BEZ ONÉ EVROPSKÉ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE. TU MÁ NAHRADIT  AKCE „BUDOUCNOST ZAâÍNÁ DNES“,  KTERÁ BUDE USPO¤Á-
DÁNA BùHEM NùMECKÉHO P¤EDSEDNICTVÍ EU OD 7. 3. 2007 V BRUSELU. VZNIKÁ TAK OTÁZKA, PROâ TEDY ORGANIZOVAT âESKOU
NÁRODNÍ KONFERENCI K ZAHÁJENÍ 7. RP?

Národní konference k zahájení 
Sedmého rámcového programu EU 

pro v˘zkum a technick˘ v˘voj, 2007 - 2013  
probûhne v rámci 

âtvrt˘ch ãesk˘ch  dnÛ pro evropsk˘ v˘zkum,
které organizuje Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 

ve spolupráci s Technologick˘m centrem Akademie vûd ve  dnech

24. - 25. fiíjna 2006
v Národním  domû na Vinohradech, nám. Míru, Praha 2

Jednací jazyky: ãe‰tina, angliãtina se simultánním pfiekladem

Program 24. října 2006

Organizátofii 4. ãesk˘ch dnÛ pro evropsk˘ v˘zkum vûfií, Ïe  národní kon-
ference k zahájení 7. RP pfiinese nejenom relevantní informace o 7. RP,
ale poskytne i pfiíleÏitost k prohloubení diskuse o pfiedpokladech úspû‰-
né úãasti ãesk˘ch t˘mÛ v tomto programu. V prostfiedí ãeského v˘zku-
mu a v˘voje se lze setkat i s okázale  projevovan˘m nezájmem o parti-
cipaci v evropském v˘zkumu. Mezi dÛvody takového postoje ãasto na-
jdeme stíÏnost na pfiíli‰nou administrativní zátûÏ, kterou projekty kladou
na v˘zkumn˘ t˘m, na nejasnosti legislativních opatfiení pfii kofinanco-
vání úãasti, na nemoÏnost  patfiiãnû odmûnit zdej‰í fie‰itelsk˘ t˘m,  kter˘
se musí vyrovnávat s nároky nejvyspûlej‰ích evropsk˘ch v˘zkumn˘ch
t˘mÛ, atd. Vesmûs jde o relevantní upozornûní na pfiekáÏky ãeské úãas-
ti v tomto prestiÏním programu, av‰ak nelze pfiehlédnout, Ïe jsme si je
ãasto nastraÏili sami sobû.

Nepeãujeme systémovû o lidské zdroje tak, aby místo v˘zkumníkÛ
se s administrativní zátûÏí v projektech  vyrovnávali profesionální ma-
naÏefii. Místo vytváfiení institucionální  strategie  vyuÏívání národních
a evropsk˘ch  „grantov˘ch zdrojÛ“ ponecháváme v‰e na „agilitû v˘-
zkumníkÛ zdola“,  ktefií pak sami hledají fie‰ení zapeklit˘ch otázek „ko-
financování“, na které souãasná legislativa jaksi zapomnûla, atd. Nelze
se divit, Ïe se pak lze  ãasto setkat s rezervovan˘m postojem vÛãi pfiíle-
Ïitostem, které vzcházejí ze zapojení do evropského v˘zkumu, ãi do-
konce s pfiezíravostí vÛãi dûní v Evropském v˘zkumném prostoru a ten-
dencím v souãasné znalostní ekonomice. 

Národní konference k zahájení 7. RP se bûhem prvního dne tûchto
obecnûj‰ích otázek mÛÏe pouze dotknout. Hlavní sdûlení,  které pfied-
nese R. Escritt (fieditel „oddûlení A“, DG Research), bude zamûfieno na
samotn˘ 7. RP. O tom, jak vnímají v˘znam své úãasti v rámcov˘ch pro-
gramech se s posluchaãi podûlí národní kontaktní body z nûkolika sou-
sedních zemí. âeská republika  pfievezme v prvním pololetí r. 2009 od
Francie pfiedsednictví EU, a proto je téÏ zafiazeno sdûlení o pfiípravách
témat,  které chce v problematice  v˘zkumu a v˘voje bûhem svého pfied-
sednictví prosazovat Francie. 

Druh˘ den bude vûnován  nov˘m pravidlÛm úãasti v 7. RP, která
pfiedpokládají pomûrnû v˘razné zmûny ve financování úãasti, a proto
bude  zajímavé seznámit se nejen se samotn˘mi zmûnami, ale opût
i s tím, jak  se na nové podmínky pfiipravují  jiné státy. I kdyÏ pojem zna-
lostní ekonomiky vyvolává fiadu otázek, mohli bychom ji  struãnû defi-
novat jako  ekonomiku, v níÏ banky vytváfiejí finanãní nástroje na pod-
poru v˘zkumné ãinnosti. O nástrojích, které Evropská komise a Evrop-
ská investiãní banka pfiipravují pro období 7. RP, budou informovat
pracovníci tûchto institucí. T̆ m novû nominovan˘ch národních kon-
taktních bodÛ pak bude informovat o detailech jednotliv˘ch programÛ
7. RP. 

VLADIMÍR ALBRECHT, 
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ

10.00 – Petr MatûjÛ, námûstek ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy: Zahajovací projev

10.15 – Ivan Wilhelm, vládní zmocnûnec pro evropsk˘ v˘zkum:
Národní a evropsk˘ v˘zkum: mohou je‰tû bûÏet nezávisle?

10.30 – Helena Illnerová, ãlenka poradního sboru pro evropsk˘ v˘-
zkum (EURAB):
Evropa usiluje o pevnou  pozici v globální znalostní eko-
nomice

10.45 – Richard Escritt, DG Research, Evropská komise:
Sedm˘ rámcov˘ program EU:  evropská produktivita je
podmínûna kreativitou EvropanÛ

11.45 – Roland Schenkel, generální fieditel Spoleãného v˘zkumné-
ho centra, Evropská  komise: 
Spoleãné v˘zkumné centrum pfiíspívá k roz‰ífiení Evrop-
ského v˘zkumného prostoru

12.15 – Pavel Exner, ãlen vûdeckého v˘boru Evropské v˘zkumné
rady (ERC):
ERC: Evropa potfiebuje podpofiit hraniãní  v˘zkum

12.30 - Obûd 

13.30 – Vladimír Albrecht, Technologické centrum AV âR: 
Ohlédnutí  za úãastí âR v 6. RP: komparace se zemûmi EU-25
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Program 25. října 2006

Sekce 1

Mobilizace finanãních zdrojÛ pro evropsk˘ v˘zkum, v˘voj a ino-
vace

C.Tokamanis, EK: Evropské technologické platformy a úãast prÛ-
myslu v RP

A. Krzyzanowska, EK: Nová forma financování v˘zkumn˘ch pro-
jektÛ: Nástroj pro sdílení finanãního rizika 
(RSFF)

G. Cheshire, Evropská investiãní banka: Finanãní nástroje pro 
evropskou inovaãní politiku

Sekce 2     Podrobnûji o tématech 7. RP

Národní kontaktní body podají struãnou informaci o ãtyfiech speci-
fick˘ch  programech  7. RP a jejich prioritách 

NCP: 1. specifick˘ program “Spolupráce”

NCP: 2. specifick˘ program „My‰lenky“ 

M. Groholová, DG Research, EK: 
3. specifick˘ program “Lidé”

NCP: 4. specifick˘ program “Kapacity”

16.15 – Závûr  konference

16.30 - Vefiejná debata âeské instituce v 7. RP - jejich cíle a strate-
gie. O své zku‰enosti z úãasti v evropském v˘zkumu  a o budoucích
zámûrech se podûlí pfiedstavitelé vybran˘ch v˘zkumn˘ch institucí.

14.30 – Národní kontakní body Rakouska, Polska a Slovenska:
Zhodnocení národních  úãastí v 6. RP

16.00 – Michel Gaillard, Ministerstvo pro v˘zkum a v˘voj, Francie:

Francie se pfiipravuje na pfiedsednictví EU v r. 2008 v oblasti
v˘zkumu a v˘voje

19.00 – Spoleãensk˘ veãer 

11.00  –  Panel národních kontaktních bodÛ AT, âR, PL, SK: 
Jak pfiekonávat bariéry bránící lep‰í úãasti t˘mÛ v RP

12.00 –  Ivo ·anc: CZELO – aktivní souãást bruselské sítû IGLO,
zku‰enosti z prvního roku

12.30 – Obûd

9.30 -  Jean David Malo, DG Research, Evropská komise: 
Pravidla úãasti v 7. RP

10.30 – Diskuse

10.45 – Pfiestávka

Dne 22. ãervna 2006 se v Praze v hotelu Ambassador konala me-
zinárodní konference „Vûda – budoucnost Evropy“, které se zú-
ãastnili v˘znamní pfiedstavitelé evropské vûdy.  Konference se
uskuteãnila v rámci projektu „âeská hlava“. Hlavním cílem to-
hoto projektu je podpora ãeské vûdecké a technické inteligence.
Konferenci pfiedsedala prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., fieditelka
Ústavu experimentální medicíny AV âR.  Jednacím jazykem byla
angliãtina.

Mezi úãastníky konference byli dva laureáti Nobelovy ceny: pro-
fesor Richard Ernst z ETH (Eidgenössische Technische Hochshu-
le) Zürich a Dr. Timothy Hunt z University of Cambridge.
Prof. R. Ernst, kter˘ získal Nobelovu cenu za chemii v roce 1991,
nazval svoji pfiedná‰ku „Odpovûdnost vûdcÛ a na‰e budoucnost“.
Dr. T. Hunt, jemuÏ byla Nobelova cena v oboru lékafiství udûle-
na v roce 2001, pfiednesl zajímavou úvahu na téma „Vûdecké
vzdûlávání“.

Problematika v˘zkumu v prÛmyslu byla zastoupena pfiíspûvky
ing. Martina Jahna ze ·koda Auto, a. s., a Dr. Ing. Dietmara The-
ise z firmy Siemens AG.  V˘zkum v akademické oblasti prezento-
val prof. Ing. Jifií Draho‰, DrSc., místopfiedseda Akademie vûd âR
a prof. Rudolf HaÀka z University of Cambridge.  Pfiíspûvek
Dr. Wilhelma  Ansorge z ETH Lausanne nazvan˘ „Aspekty v˘vo-
je technologií pro vûdu a biomedicínu a jejich komercionalizace

v Evropû“ a prezentace Dr. Jaroslava Mafiíka z Tyler Medical Cli-
nic v Kalifornii s názvem „Poslední novinky v lékafiství, zejména
v genetice a reprodukci“  byly orientovány na zv˘‰ení vefiejné in-
formovanosti o vûdû.

V závûreãné diskusi byla vût‰ina dotazÛ smûrována na oba pfií-
tomné laureáty Nobelovy ceny. Jedna z otázek se t˘kala grantÛ
EURYI (European Young Investigators Awards), které jsou rozdû-
lovány od roku 2004.  Prof. R. Ernst i Dr. T. Hunt se shodli v ná-
zoru, Ïe granty EURYI pfiispívají nejen k v˘chovû dal‰í generace
‰piãkov˘ch evropsk˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ, ale i ke zv˘‰ení
prestiÏe evropské vûdy v celosvûtovém mûfiítku. Základní infor-
mace o grantech EURYI byla uvefiejnûna v ãísle 1/2006 tohoto ãa-
sopisu.  

Zajímavé reakce v auditoriu vyvolala  otázka na smysluplnost
pfiípadného zaloÏení zcela nové v˘ukové instituce s pracovním
názvem „European Institute of Technology“.  Prof. R. Ernst
a Dr. T. Hunt zaujali i v tomto pfiípadû stejné stanovisko – oba se
vyjádfiili v tom smyslu, Ïe vytvofiení takové instituce nepovaÏují
za nutné.

EMIL  KRAEMER, 
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

KRAEMER@TC.CZ

Mezinárodní konference „Věda – budoucnost Evropy“ 

13.45 – Jednání v soubûÏn˘ch sekcích:
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Mezinárodní konference k projektu 6. RP CEERES
VE DNECH 19. A 20. âERVNA PROBùHLA V PROSTORÁCH MINISTERSTVA HOSPODÁ¤STVÍ POLSKÉ REPUBLIKY VE VAR·AVù MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE „POTENCIÁL A BARIÉRY PRO INTEGRACI ZDROJÒ ELEKT¤INY A KOMBINOVANÉ V¯ROBY ELEKT¤INY A TEPLA (KVET)
VYUÎÍVAJÍCÍCH OBNOVITELN¯CH ZDROJÒ ENERGIE (OZE) DO ENERGETICK¯CH SYSTÉMÒ“ O PRIORITÁCH PRO V¯ZKUM V OBLASTI
INTEGRACE OZE DO ENERGETICK¯CH SÍTÍ.

Tato konference byla pofiádána v rámci projektu 6.RP CEERES a by-
la závûreãnou akcí projektu. Jejím  cílem bylo nejen shrnout, pre-
zentovat a diskutovat závûry a v˘sledky projektu CEERES, ale také
prezentovat dosaÏen˘ pokrok v oblasti podpory vyuÏívání obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie a kombinované v˘roby elektfiiny a tepla
a rovnûÏ problémy a bariéry, se kter˘mi se nové ãlenské zemû EU
v této oblasti setkávají.

Projekt CEERES

Projekt CEERES, s podtitulem „Integrace velk˘ch zdrojÛ elektfii-
ny a KVET vyuÏívajících OZE do energetick˘ch systémÛ v no-
v˘ch ãlensk˘ch zemích EU“, byl spolufinancován Evropskou ko-
misí  a byl od dubna 2005 do ãervence 2006 za úãasti zástup-
cÛ osmi nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU (chybûly Kypr a Malta)
a Nizozemska. Za âeskou republiku byla spolufie‰itelem pro-
jektu firma Enviros, s. r. o. Projekt CEERES byl zamûfien na pod-
poru rozvoje trvale udrÏiteln˘ch energetick˘ch systémÛ, zejmé-
na na integraci velk˘ch zdrojÛ elektfiiny a kombinované v˘roby
elektfiiny a tepla z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie do energetic-
k˘ch systémÛ prostfiednictvím posílení v˘zkumu v této oblasti.
DÛleÏit˘m cílem projektu byla tedy i podpora úãasti firem, or-
ganizací a institucí z energetického sektoru nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU na evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektech 6. rámcového
programu a zejména v rámci pfiipravovaného 7. rámcového pro-
gramu. 

Potenciál a stav využívání OZE v nových členských ze-
mích EU

Jedním z hnacích elementÛ pro vy‰‰í vyuÏívání OZE a pro zave-
dení systémové podpory pro v˘robu elektfiiny z OZE mûlo b˘t na-
stavení tzv. národních indikativních cílÛ v souladu se Smûrnicí
2001/77/EC, které vyjadfiují cílov˘ podíl elektfiiny z OZE na hrubé
spotfiebû elektfiiny v roce 2010. Nové ãlenské zemû se zavázaly
pfiispût k úsilí pÛvodních ãlensk˘ch zemí (EU 15) k dosaÏení spo-
leãného indikativního cíle 21% podílu elektrické energie z OZE
v roce 2010, kter˘ byl definován Smûrnicí 2001/77/EC. Pro âes-
kou republiku byl pfii vstupních jednáních odsouhlasen národní
indikativní cíl 8 % v roce 2010. Souãasn˘ podíl elektrické energie
z OZE (vãetnû velk˘ch vodních elektráren) byl v âR v roce 2004
4,04 %, coÏ znamená, Ïe do roku 2010 musíme pro dosaÏení cí-
le podíl OZE na v˘robû elektfiiny zhruba zdvojnásobit.
Situace v oblasti potenciálÛ a souãasného stavu vyuÏívání OZE
v nov˘ch ãlensk˘ch zemích EU je velmi rÛznorodá. Technick˘ po-
tenciál pro vyuÏití OZE pro v˘robu elektfiiny a KVET je v nov˘ch
ãlensk˘ch zemích EU podílejících se na projektu CEERES velmi
rÛzn˘, zejména v závislosti na pfiírodních podmínkách - od asi
21% podílu na hrubé spotfiebû elektfiiny v roce 2003 v pfiípadû Lit-
vy, pfies aÏ 29 % v pfiípadû âR po pfiibliÏnû 129% podíl v pfiípadû
Loty‰ska. Ve vût‰inû zemí je obnoviteln˘m zdrojem s velmi vyso-
k˘m potenciálem vyuÏití biomasa (Polsko, Litva, Loty‰sko, âR, Slo-
vensko, Maìarsko), dále vûtrná energie (Polsko, âR, Litva, Eston-

sko) a velké vodní elektrárny (Slo-
vinsko). 
RovnûÏ souãasn˘ stav vyuÏití OZE
je velmi rÛznorod˘, av‰ak i pfies
znateln˘ pokrok dosaÏen˘ v po-
sledních letech je v nov˘ch ãlen-
sk˘ch zemích stále omezen ze-
jména na velké vodní elektrárny.
Ze souãasné situace je také zfiej-
mé, Ïe vût‰ina nov˘ch, ale i „pÛ-
vodních“ ãlensk˘ch zemí EU, není
v souãasné dobû na optimální ces-
tû vedoucí ke splnûní indikativ-
ních cílÛ dan˘ch Smûrnicí
2001/77/EC. Z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí pouze Maìarsko dosáhlo
pfiekroãení indikativního cíle jiÏ
v roce 2005, av‰ak nestalo se to dí-
ky funkãní systémové podpofie pro
obnovitelné zdroje elektfiiny, ale
spí‰e díky realizaci fiady projektÛ
KVET a spoluspalování biomasy
v rámci Kjótsk˘ch mechanismÛ
a zejména díky nastavení relativnû
nízkého indikativního cíle. Nao-
pak je témûfi jisté, Ïe dvû z nov˘ch
ãlensk˘ch zemí – Slovensko a Slo-Záběr ze závěrečné konference, pořádané v rámci projektu CEERES ve Varšavě Foto ECOFYS Polska 
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vinsko - nemají ‰anci dosáhnout sv˘ch národních indikativních
cílÛ, vzhledem k tomu, Ïe byly bûhem vstupních jednání nasta-
veny nerealisticky vysoko. RovnûÏ pro dal‰í zemû vãetnû âR, Pol-
ska a pobaltsk˘ch zemí bude velmi tûÏké indikativních cílÛ do-
sáhnout.

Klíčové problémy a bariéry pro využívání OZE

V zásadû je moÏno konstatovat, Ïe souãasn˘ nepfiíli‰ lichotiv˘ stav
je v˘sledkem kombinace fiady faktorÛ, z nichÏ klíãov˘mi jsou ze-
jména:

- nedostateãná, nevhodnû nastavená ãi opoÏdûnû realizovaná
systémová podpora pro obnovitelné zdroje elektfiiny; 
- nepfiíli‰ reálnû stanovené národní indikativní cíle pro vyuÏití OZE
v souladu se Smûrnicí 2001/77/EC, které nezaruãují, Ïe spoleãné-
ho evropského cíle 21% podílu elektfiiny z OZE bude dosaÏeno
s optimálním vyuÏitím úsilí a prostfiedkÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch
zemí a s minimálními dopady na Ïivotní prostfiedí;

- neãekanû prudk˘ nárÛst spotfieby elektfiiny v souvislosti se zlep-
‰ováním hospodáfiské situace v nov˘ch ãlensk˘ch zemích;
- vût‰ina nov˘ch ãlensk˘ch zemí zatím nemá plnû funkãní a efek-
tivní systém podpory v˘roby elektfiiny z OZE, kter˘ by zaruãoval
dlouhodobou a stabilní podporu pro zdroje elektfiiny z OZE. V˘-
jimkami jsou âeská republika, která v roce 2005 pfiijala zákon
o podpofie OZE, zavádûjící systém dlouhodobû zaruãen˘ch pev-
n˘ch v˘kupních cen a zelen˘ch bonusÛ, Slovinsko, pouÏívající
rovnûÏ systém dlouhodobû zaruãen˘ch v˘kupních cen, ãi Polsko,
které se vydalo cestou kvót a obchodovateln˘ch zelen˘ch certifi-
kátÛ.
MoÏn˘m zpÛsobem, jak napomoci k dosaÏení tohoto cíle je
i podpora vybran˘ch v˘zkumn˘ch aktivit, které souãasné problé-

my a bariéry fie‰í a odbourávají a které zaruãí, Ïe do roku 2010
bude dosaÏeno maximálního reálnû moÏného vyuÏití OZE. Záro-
veÀ by s tím mûlo b˘t dosaÏeno toho, Ïe v období po roce 2010
budou národní indikativní cíle nastaveny objektivnûji s cílem
podpofiit vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, které bude
opravdu trvale udrÏitelné z hlediska vynaloÏeného úsilí a nákla-
dÛ i z hlediska environmentálních a sociálních dopadÛ a pfií-
nosÛ.

Priority pro výzkum v oblasti využívání OZE

Jedním z klíãov˘ch v˘stupÛ projektu CEERES byla právû identifi-
kace prioritních oblastí pro v˘zkum a formulace doporuãení pro
Evropskou komisi v oblasti podpory v˘zkumu v oblasti vyuÏívání
OZE. Prioritní oblasti, které byly identifikovány na základû anal˘z
situace v nov˘ch ãlensk˘ch zemích, bariér a problémÛ, a na zá-
kladû diskuse se zainteresovan˘mi subjekty bûhem národních se-
mináfiÛ i bûhem závûreãné konference projektu CEERES, byly roz-
dûleny do tfií základních skupin: systémové, technologické a ostat-
ní priority.
Systémové priority jsou zamûfieny na zlep‰ení a optimalizaci
systémov˘ch nástrojÛ pro podporu vyuÏívání OZE. Mezi základ-
ními  systémov˘mi prioritami jsou zejména: 
– zlep‰ená, harmonizovaná a konzistentní metodika pro hodno-

cení potenciálÛ OZE  a KVET (vãetnû technického, vyuÏitelného
a ekonomického), zohledÀující variabilitu pfiírodních podmínek,
kterou by bylo moÏno pouÏít pro hodnocení dosaÏeného vyuÏi-
tí OZE do roku 2010 a nastavení a verifikaci indikativních cílÛ
pro OZE po roce 2010;

– zlep‰ená, harmonizovaná a robustní metodika pro integrované
hodnocení pfiínosÛ a dopadÛ (pro kombinované hodnocení eko-
nomick˘ch, environmentálních a sociálních dopadÛ plánova-
n˘ch investic do energetické infrastruktury) a hodnocení Ïivot-
ního cyklu energetick˘ch systémÛ s cílem internalizovat nákla-
dy do cen energetick˘ch technologií;

– systémov˘ v˘zkum souãasn˘ch mechanismÛ podpory OZE a al-
ternativních cest vedoucích k trvale udrÏitelné budoucnosti na
národní úrovni i úrovni EU. Cílem je optimalizovat systémy pod-
pory vyuÏití OZE tak, aby byly pokryty v‰echny zpÛsoby vyuÏi-
tí OZE (vãetnû v˘roby tepla z OZE, integrace pûstování energe-
tick˘ch rostlin a plodin do biomasového cyklu apod.) a aby na
úrovni EU bylo dosaÏeno maximálního vyuÏití OZE  s optimál-
ními ekonomick˘mi, environmentálními a sociálními pfiínosy
a dopady. Inovované systémy podpory by mûly zároveÀ b˘t

Graf - V˘voj podílu OZE na celkové hrubé spotfiebû elektfiiny v letech 2000 - 2004 v porov-
nání s indikativními cíli v roce 2010  v nov˘ch ãlensk˘ch zemích EU (kromû Kypru a Malty)
Zdroj: EUROSTAT

Foto B. Koã
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Důvěra Evropanů v biotechnologie stoupá
Poslední vefiejné prÛzkumy Eurobarometru 2005 ukázaly, Ïe Evro-
pané mají stále vût‰í dÛvûru v pokrok techniky, zejména pak ve v˘-
voj nanotechnologií, farmakogenetiky, genetické terapie a biotech-
nologií obecnû. Zatímco jejich dÛvûra znaãnû vzrostla ve vyuÏití bi-
otechnologií v lékafiství a prÛmyslu, k vyuÏití biotechnologií
v zemûdûlství se stále vût‰ina EvropanÛ staví negativnû. Hlavnû po-
traviny z geneticky modifikovan˘ch organismÛ ,,nejsou uÏiteãné,
jsou morálnû nepfiípustné a riskantní pro spoleãnost.“ Nejkontro-
verznûj‰í témata Eurobarometru tak byla  podle oãekávání v˘zkum
embryonálních kmenov˘ch bunûk a geneticky modifikované orga-
nismy. 
V pofiadí jiÏ ‰estého prÛzkumu Eurobarometru t˘kajícího se biotech-
nologií se zúãastnilo 25 tis. dotázan˘ch (zhruba 1 tis. z kaÏdého ãlen-
ského státu EU). Proti potravinám z geneticky modifikovan˘ch suro-
vin se staví 58 % EvropanÛ. Pouze v sedmi zemích EU poãet lidí pro
potraviny z geneticky modifikovan˘ch surovin pfievy‰uje jejich od-
pÛrce. Mezi tûchto sedm zemí se fiadí i âR. Vnímání tûchto potravin
se velmi li‰í mezi Evropou a americk˘m kontinentem. Zatímco Ame-
riãané  v nich vidí budoucnost Ïivota na planetû a moÏnost, jak po-
kr˘t rostoucí spotfiebu potravin pfii trvale klesající vyuÏívané zemû-
dûlské plo‰e, Evropa se ke genetick˘m  modifikacím staví znaãnû od-
mítavû a vidí v nich velké riziko. K tûmto potravinám se staví více
odmítavû star‰í generace (nad 65 let), zatímco mladá generace k nim
má vût‰í dÛvûru a nebojí se je kupovat.
Zajímavé je, Ïe v âeské republice se cítí dostateãnû obeznámeno
s potravinami z geneticky modifikovan˘ch surovin – jejich v˘hoda-
mi a nev˘hodami – pln˘ch 72 % dotázan˘ch. Jsme v‰ak zemí, která
tyto potraviny podporuje nejvíce v EU, pln˘ch 46 % dotázan˘ch. Za
nejvût‰ího evropského odpÛrce tûchto potravin jsou naopak pova-
Ïování Lucemburãané s pouhou 13% podporou.  Polovina Evropa-
nÛ se v‰ak pfiiklání k nákupu tûchto potravin, pokud by se  prokáza-
lo, Ïe jsou zdravûj‰í neÏ normální potraviny. 
Zatímco postoj k potravinám z geneticky modifikovan˘ch surovin se
za poslední roky pfiíli‰ nezmûnil, postoj k v˘zkumu kmenov˘ch bu-

nûk, zejména embryonálních, se stále vyvíjí. V populaci EU se tak
podpora v˘zkumu embryonálních kmenov˘ch bunûk vy‰plhala na
59 %, coÏ je zatím historicky nejvíce. Zdá se, Ïe k posunu názorÛ na
tento v˘zkum znaãnû pfiispûla evropská debata, kterou rozpoutalo
zafiazení v˘zkumu embryonálních bunûk do témat 7. RP. Zatímco
nejlep‰í informovanost o tomto v˘zkumu byla zaznamenána v Dán-
sku, Itálii a Spojeném království, nejhÛfie na tom byli lidé v ¤ecku
a v nov˘ch ãlensk˘ch státech. V âR pouze 13 % lidí odpovûdûlo, Ïe
se cítí dobfie obeznámeno s tímto problémem. I pfies toto relativnû
nízké ãíslo, pln˘ch 14 % souhlasí s pokraãováním v˘zkumu za sou-
ãasn˘ch legislativních podmínek a 51 % souhlasí, pokud bude v˘-
zkum je‰tû více regulován. Nejvût‰ími odpÛrci v˘zkumu embryo-
nálních bunûk jsou pobaltské státy, Slovinsko, Malta, Irsko a Portu-
galsko; pfiitom tfietina z dotázan˘ch v tûchto zemích nemá na vûc
svÛj názor. Za signál mûnícího se vefiejného mínûní na tuto otázku
mÛÏeme povaÏovat fakt, Ïe vût‰ina EvropanÛ (‰est z 10) se staví pro
posouzení riskantnosti daného v˘zkumu na základû posudkÛ od-
borníkÛ a ne na základû etick˘ch a morálních hodnot.
Z dal‰ích zajímavostí stojí za zmínku, Ïe evropská populace zaãíná
b˘t více a více naklonûna pouÏívání genetick˘ch dat pro osobní di-
agnostiku a pro úschovu genetick˘ch zdrojÛ v genov˘ch bankách
a jejich vyuÏití pro v˘zkumné úãely. Cel˘ch 58 % evropské popula-
ce souhlasí s tímto vyuÏitím.
Také biopaliva jiÏ nejsou EvropanÛm cizí a tû‰í se stále vût‰í podpo-
fie. Dokonce 71 % EvropanÛ souhlasí se speciálními státními pobíd-
kami pro tento sektor a 68 % z nich by kupovalo biopaliva, pokud
by byla cenovû stejnû dostupná jako normální paliva. Obecnû lze
konstatovat, Ïe trend optimismu ve vztahu k biotechnologiím se do
Evropy vrací; 52 % obãanÛ Evropské unie v tento sektor vûfií, oproti
pouh˘m 41 % v roce 1999.

TÁ≈A PERGLOVÁ,
CZELO BRUSEL,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 
PERGLOVA@TC.CZ

v souladu s dal‰ími soubûÏn˘mi mechanismy (Kjótské mecha-
nismy, systém obchodování s emisemi skleníkov˘ch plynÛ, eko-
logická daÀová reforma),

Technologické priority jsou zamûfieny na dal‰í v˘voj jiÏ existují-
cích technologií, zejména ke sniÏování jejich nákladÛ, zvy‰ování
úãinnosti a sniÏování dopadÛ na Ïivotní prostfiedí. Mezi hlavní-
technologické priority patfií:  
– v˘voj nákladovû efektivních vûtrn˘ch turbín pro vnitrozemské

aplikace a nízké rychlosti vûtru, technologie pro malou KVET vy-
uÏívající biomasu, malé a stfiední technologie pro v˘robu a vyu-
Ïití bioplynu;

– optimalizace logistick˘ch systémÛ pro dodávku biomasy a trans-
formaãních fietûzcÛ pro biomasu (pfiímé spalování vs. zply-
Àování);

– agroekologick˘ v˘zkum v oblasti energetick˘ch rostlin a plodin;
– dal‰í v˘voj a zlep‰ení nákladové efektivnosti technologií dÛle-

Ïit˘ch z dlouhodobé perspektivy udrÏitelné energetiky (solární
fotovoltaika, palivové ãlánky a jejich integrace do tzv. vodíko-
vé ekonomiky, palivové ãlánky vyuÏívající uhlovodíky z OZE);

– integrace obnoviteln˘ch zdrojÛ energie do energetick˘ch sítí
vãetnû koordinace a optimalizace v˘stavby velk˘ch zdrojÛ (ze-
jména velké vûtrné farmy) s v˘stavbou a posílením kapacit pfie-
nosov˘ch sítí na úrovni EU i na národní úrovni a integrace de-
centralizované v˘roby elektrické energie a KVET vyuÏívajících
OZE do distribuãních sítí. 

Mezi ostatními identifikovan˘mi prioritami jsou zejména:
– zlep‰ené a harmonizované metodické postupy pro integraci OZE

do místního a regionálního energetického plánování a hodno-
cení proveditelnosti vyuÏití OZE;  

– zefektivnûní povolovacího procesu pro off-shore vûtrné pro-
jekty;

– zváÏit zaloÏení v˘zkumného centra EU pro biomasu v rámci EU
Joint Research Centre; 

– vzdûlávání a zvy‰ování povûdomí v oblasti OZE, KVET a úspor
energie cílené na oblast místní a regionální správy a samosprá-
vy v nov˘ch ãlensk˘ch zemích EU.

Kontakty a témata pro výzkumné projekty v OZE

Na webov˘ch stránkách projektu CEERES na adrese
http://www.ceeres.org je moÏno nalézt publikace, prezentace
a sborníky z národních semináfiÛ i ze závûreãné konference a je
zde také stále moÏnost získat kontakty nebo se zaregistrovat do
bezplatné databáze kontaktÛ a potenciálních témat pro v˘zkum-
né projekty v oblasti OZE, která bude k dispozici i po oficiálním
ukonãení projektu.

JAROSLAV JAKUBES,
VEDOUCÍ PROJEKTU CEERES PRO âR,

ENVIROS,  S. R. O.,
JAROSLAV.JAKUBES@ENVIROS.CZ
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STALO SE...

O kvalitnější dopravě pro Evropu

Tunel Gőta

Trenažér firmy Volvo

(Dokonãení ze str. 2)

Program konference doplÀovala technická v˘stava, kde mimo technick˘ch
exponátÛ bylo prezentováno 32 projektÛ financovan˘ch Evropskou komisí.
Úãastníci konference mûli  moÏnost zúãastnit se technick˘ch exkurzí. Velmi
zajímavá byla náv‰tûva areálu závodÛ Volvo, kde byl proveden nárazov˘ test
dvou osobních aut. Automobilka vûnuje velkou pozornost bezpeãnosti
a tûchto testÛ dûlá nûkolik stovek roãnû pro své závody a na zakázku i pro
dal‰í firmy. Dal‰í exkurze pfiiblíÏila stavbu mûstského tunelu Göta. 

V dobû konference byl tunel tûsnû pfied otevfiením. Tunel je vybudován ve
skále a zeminû v blízkosti pfiístavu a odvede dopravu z této pfietíÏené oblas-
ti. Celá stavba je 3,3 km dlouhá, z toho tunel ãiní 1,6 km. Dále bylo moÏné
nav‰tívit moderní mûstsk˘ dopravní okruh Vision Zero Circuit, dálniãní most
Svinesund Bridge a ústav Swedish National Testing and Research Institute.

Mûsto Göteborg je velmi aktivní pfii fie‰ení mûstské mobility, patfií mezi
36 evropsk˘ch mûst zapojen˘ch do aktivity CIVITAS 6. RP.  Göteborg
(http://www.civitas-initiative.org/city_sheet.phtml?id=31&lan=enje) je
jedním z fie‰itelÛ projektu TELLUS (http://www.civitas-initiative.org/pro-
ject_sheet?lan=en&id=7).
Poãet úãastníkÛ konference z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU byl minimální.
Jedin˘ pfiíspûvek z âeské republiky pfiednesl fieditel Centra dopravního
v˘zkumu v Brnû Josef Mikulík. Informoval o programu mezinárodní spo-
lupráce ve v˘zkumu COST.  InÏen˘r Mikulík byl téÏ moderátorem sekce
Bezpeãnost snadno zraniteln˘ch úãastníkÛ silniãního provozu. Konfe-
renci a její v˘sledky hodnotila fieditelka skupiny povrchové dopravy Di-
rektoriátu pro v˘zkum EK Luisa Prista velmi pozitivnû. ZároveÀ pozvala
pfiítomné i dal‰í zájemce na druh˘ roãník konference TRA 2008, kter˘ se
bude konal v dubnu 2008 ve slovinské Lublani. 

MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ
Foto Martin ·karka, TC CZ

V Bruselu o půdě

Dne 26. záfií 2006 probûhl v Bruselu v prostorách Stálého za-
stoupení âR u EU semináfi Ochrana pÛdy – Znalosti a zku‰enosti 
z âeské republiky a evropská politika, kter˘ pofiádala âeská styãná
kanceláfi pro vûdu a v˘zkum CZELO spolu s Ministerstvem Ïivotní-
ho prostfiedí âeské republiky. Cílem semináfie bylo zejména demon-
strovat kapacity a v˘sledky ãeského v˘zkumu a monitoringu v celé
‰ífii oborÛ zab˘vajících se pÛdou i úãinnost administrativních opat-
fiení fie‰ící ochranu pÛdy a pfiesvûdãit tak patfiiãná bruselská místa 
o tom, Ïe âeská republika je pfiipravena hrát podstatnû v˘znamnûj‰í
úlohu v realizaci evropské politiky ochrany pÛdy. Druh˘m cílem pak
bylo prezentovat evropskou politiku ochrany pÛdy, neboÈ jen nûko-
lik dní pfied semináfiem byla Evropskou komisí schválena evropská
Tematická strategie ochrany pÛdy, ãímÏ byl uãinûn první dÛleÏit˘
krok k realizaci konkrétní evropské politiky ochrany pÛdy. Cíle ev-
ropské Tematické strategie ochrany pÛdy i prostfiedky jejich dosaÏe-
ní pfiedstavil na semináfii pan Luca Marmo z Generálního fieditelství
pro Ïivotní prostfiedí Evropské komise.

RADKA ÎÁKOVÁ, 
TC AVFoto Radka Žáková

471-ECHO 04_2006-RL  2.1.2007  17:48  Str. 9



10

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Účast ČR v prioritě Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro
zdraví v 6. RP
V souãasné dobû jsou v tematické prioritû „Vûdy o Ïivé pfiírodû,
genomika a biotechnologie pro zdraví“ známy v˘sledky hodno-
cení projektÛ podan˘ch do v‰ech v˘zev plánovan˘ch pro 6. RP
(uzávûrky 25. 3. 2003, 13. 11. 2003, 16. 11. 2004 a 9. 11. 2005).

Celkovû bylo podáno 2186 projektÛ (v 1. v˘zvû – 538, 2./369, 3./
536, 4./743), z nichÏ bylo vybráno pro financování 522 projektÛ
(119 / 102 / 137 / 164). Celková úspû‰nost projektÛ je  kolem 24
% a EK podpofií úspû‰né projekty ãástkou 2 261 mil. € (636 / 466
/ 589 / 570). Celkem 315 ãesk˘ch t˘mÛ (107 / 67 / 64 / 77) figu-
rovalo ve 266 podan˘ch návrzích projektÛ (76 / 58 / 61 / 71). T̆ -

my z âR jsou partnerem v 72 financovan˘ch projektech (13 / 17
/ 23 / 19) a celkovû poÏadují od EK 13,8 mil. € (2,7 /3,4 /5,7 /2).
Dále jsou ãeské t˘my partnery v 11 NoE, u kter˘ch nejsou rozpo-
ãty známy. Z dosavadních v˘sledkÛ je zfiejmé (viz graf 1), Ïe nej-

více ãesk˘ch t˘mÛ se úãastní projektÛ tema-
ticky zamûfien˘ch na oblast 1.2. - aplikaãnû
orientované pfiístupy genomiky k medicín-
sk˘m znalostem a postupÛm (kardiovasku-
lární choroby, diabetes, metabolické choro-
by, rezistence vÛãi antibiotikÛm, choroby
nervového systému a problematika stárnutí).
Statisticky nejúspû‰nûj‰í úãast je pak typicky
u projektÛ zamûfien˘ch na základní a apliko-
vanou genomiku (oblasti 1.1. a 1.2.), kde
ãeské t˘my  prokazují nejvût‰í schopnost b˘t
souãástí konsorcií podávajících úspû‰né pro-
jekty. Je vidût, Ïe v této oblasti v˘zkumu jsou
ãeské t˘my vyhledávan˘mi partnery pro kon-
sorcia, která se fiadí mezi evropskou ‰piãku.
Naproti tomu v pfiípadû projektÛ zamûfien˘ch
na v˘zkum nádorov˘ch onemocnûní (oblast
2.2.) je úspû‰nost projektÛ s ãesk˘m úãastní-
kem niÏ‰í neÏ prÛmûrná celoevropská pro-
jektová úspû‰nost v dané tematické oblasti.
Ostatní oblasti (2.1. aplikaãnû orientované
pfiístupy genomiky k medicínsk˘m znalostem
a postupÛm a 2.3. boj s chorobami souvise-
jícími s chudobou) jsou porovnatelné.

Témûfi ‰edesát návrhÛ projektÛ s ãeskou
úãastí mûlo nûmeckého koordinátora, dále
pak nejãastûji byly návrhy koordinovány ital-
sk˘mi (36), rakousk˘mi (30), britsk˘mi (28)

a francouzsk˘mi (23) t˘my. âeská republika se pokusila o koor-
dinaci tfií projektÛ (NoE, STREP, SSA). Co se t˘ãe úspû‰nosti koor-
dinátorÛ projektÛ s ãesk˘m úãastníkem, nejúspû‰nûj‰í z tohoto
hlediska (úspû‰nost 50 %) jsou projekty koordinované z Belgie,
·v˘carska, Norska a Nizozemska, dále pak (úspû‰nost kolem 40
%) s koordinátory z Dánska, ·védska, Izraele, ¤ecka, Francie

a Velké Británie. Nûmecko a Itálie (tedy nej-
ãastûj‰í koordinátofii projektÛ s ãesk˘m úãast-
níkem) mají úspû‰nost kolem 20 % a Ra-
kousko pouh˘ch 10 %. Z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí je z tohoto hlediska nejúspû‰nûj‰í Pol-
sko (25 %), âeská republika zatím jako koor-
dinátor neuspûla, stejnû jako Maìarsko, Slo-
vensko, Portugalsko a Finsko.

Zajímav˘ je v˘voj úãasti nov˘ch ãlensk˘ch
zemí (NMS) a zemí kandidátsk˘ch (ACC)
v projektech TP1, kde je zfieteln˘ nárÛst ús-
pû‰nosti projektÛ s danou zemí zejména
v první a druhé v˘zvû v pfiípadû témûfi v‰ech
NMS a ACC zemí. Vzhledem k tomu, Ïe pou-
ze velmi malá ãást projektÛ je koordinována
tûmito zemûmi, jedná se spí‰e o nárÛst
schopnosti b˘t souãástí konsorcií, která pfied-
kládají úspû‰né návrhy projektÛ. Je nutné
brát v úvahu také to, Ïe kaÏdá v˘zva obsa-
huje odli‰ná témata, coÏ se zfiejmû odráÏí
v úãasti hlavnû mal˘ch státÛ. Tento trend ná-
rÛstu projektové úspû‰nosti nebyl nicménû

Graf 1 -  Úãast ãesk˘ch t˘mÛ v projektech 6. RP z hlediska tematick˘ch oblastí. Levá osa - poãet projektÛ, pravá osa - ús-
pû‰nost projektÛ v % (v‰echny podané projekty ku projektÛm vybran˘m pro financování). 1.1 základní genomika, 1.2 apli-
kovaná genomika, 2.1 aplikaãnû orientované pfiístupy genomiky k medicínsk˘m znalostem a postupÛm, 2.2 boj s rakovinou,
2.3 potírání hlavních nakaÏliv˘ch chorob souvisejících s chudobou.

Graf  2 -  Koordinátofii projektÛ s ãesk˘m úãastníkem. Levá osa - poãet projektÛ s úãastníkem z âR a koordinátorem z dan-
ného státu, pravá osa - úspû‰nost projektÛ v % (v‰echny podané projekty s úãastníkem daného státu ku projektÛm vybra-
n˘m pro financování).

celkem

celkem

úspû‰né

financování

úspû‰nost úspû‰nost EU25

úspû‰nost EU25
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jiÏ tak zfieteln˘ ve tfietí a ãtvrté v˘zvû,
pouze u nûkolika zemí se je‰tû zv˘‰il
pomûr úspû‰n˘ch k podan˘m návr-
hÛm projektÛ s úãastníkem dané zemû
a u nûkter˘ch do‰lo naopak k poklesu.
âeské t˘my z tohoto hlediska podáva-
jí stabilní v˘kon a úspû‰nost projektÛ
s ãesk˘m úãastníkem se pohybuje ko-
lem 27 %, coÏ je vlastnû nejvíce ze
zmiÀované skupiny a 3 % nad prÛ-
mûrnou úspû‰ností v‰ech projektÛ po-
dávan˘ch do TP1. Nicménû je otáz-
kou, zda tato vysoká úspû‰nost souvi-
sí spí‰e s nabídkou témat jednotliv˘ch
v˘zev nebo s vûhlasností ãesk˘ch
partnerÛ. Dal‰ím typick˘m znakem
ãeské úãasti v TP1 je pomûrnû málo
ambiciózní ãerpání prostfiedkÛ, a to
i v porovnání s ostatními NMS. Tradiã-
nû nejvíce prostfiedkÛ na projekt ãer-
pají t˘my z Estonska, Slovinska a Ma-
ìarska. ProjektÛ se úãastní pouze je-
den, ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech dva
t˘my z âR v porovnání s velk˘mi sku-
pinami t˘mÛ ze star˘ch ãlensk˘ch ze-
mí. RovnûÏ zájem o koordinaci ãi
o vedoucí role v projektech je u ães-
k˘ch t˘mÛ zpravidla pomûrnû mal˘.

V souãasné dobû jsou uzavfieny
v‰echny v˘zvy této priority v 6. RP
a probíhá pfiíprava pracovního pro-
gramu pro první v˘zvu v rámci priori-
ty „Zdraví“ v 7. RP, která je plynul˘m
pokraãováním priority „Vûdy o Ïivé
pfiírodû, genomika a biotechnologie
pro zdraví“. Témata budou vycházet
ze tfií okruhÛ: Biotechnologie, gene-
rické nástroje a technologie pro lid-
ské zdraví, Translaãní v˘zkum pro
lidské zdraví a Optimalizace posky-
tování zdravotní péãe obãanÛm Evro-
py. Vyhlá‰ení první v˘zvy je oãekává-
no na konci roku 2006.

VùRA JENâOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

JENCOVA@TC.CZ

Graf  3 - V˘voj úãasti t˘mÛ z NMS a ACC státÛ v projektech 6. RP. Levá osa - poãet úspû‰n˘ch projektÛ s úãastníkem daného státu,
pravá osa - úspû‰nost projektÛ v % (v‰echny podané projekty s úãastníkem daného státu k projektÛm vybran˘m pro financování); lin-
ka s -      úspû‰nost projektÛ s úãastníkem z dané zemû v 6. RP, jednotlivé sloupce - poãet úspû‰n˘ch projektÛ v 1. aÏ 4. v˘zvû 6. RP.

Foto L. Ohnoutková

Účast ČR v projektech kooperativního výzkumu 6. RP

Bûhem celého 6. RP bylo podáno více neÏ 3200 návrhÛ (tab. 1),
ve kter˘ch figurovalo témûfi 30 tis. fie‰itelÛ (tab. 2). Kvalitativní kri-
téria splnilo 1319 projektÛ, coÏ pfiedstavovalo 41,1 % hodnoce-
n˘ch návrhÛ. Rozpoãet priority umoÏnil financovat  pouze 382
projektÛ, to je 11,9 % hodnocen˘ch návrhÛ. Údaj, kolik návrhÛ

bylo podáno opakovanû, je k dispozici pouze u poslední uzávûr-
ky. Podíl opakovanû podan˘ch návrhÛ zde ãinil 31 %. Návrhy
projektÛ byly hodnoceny v jednom stupni podle ‰esti kritérií,
v kaÏdém bylo moÏno získat maximálnû 5 bodÛ. Celkem bylo
moÏno získat 30 bodÛ. Pro splnûní kvalitativních poÏadavkÛ by-

V HORIZONTÁLNÍ PRIORITù AKTIVIT PRO MALÉ A ST¤EDNÍ PODNIKY BYLY V 6. RP EU PRO V¯ZKUM A TECHNOLOGICK¯ ROZVOJ VYHLÁ-
·ENY CELKEM T¤I V¯ZVY K P¤EDKLÁDÁNÍ NÁVRHÒ PROJEKTÒ KOOPERATIVNÍHO V¯ZKUMU, ZNÁM¯CH SPÍ·E POD D¤ÍVE UÎÍVANOU
ZKRATKOU CRAFT. TYTO V¯ZVY MùLY âTY¤I UZÁVùRKY V LETECH 2003 – 2005. V SOUâASNÉ DOBù JSOU JIÎ ZNÁMY V¯SLEDKY V·ECH
UZÁVùREK.
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Region 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 4. uzávěrka Celkem
29. 4. 2003 27. 11. 2003 21. 10. 2004 14. 9. 2005 1. - 4.

uzávěrka 
Evropa hodnocené 657 (668) 942 (968) 848 (869) 758(770) 3205

návrhy (3275)
(předložené)

návrhy 227 392 361 339 1319
splňující 
kritéria

návrhy pro 
financování 119 86 92 85 382
úspěšnost

(%) 18,1 9,1 10,8 11,2 11,9
ČR hodnocené 

4 8 6 3 21návrhy

Tabulka 1 –  Poãty projektÛ (koordinátorÛ)

Tabulka  2 – Poãty  fie‰itelsk˘ch  t˘mÛ

Tabulka 3 - PoÏadovan˘ pfiíspûvek EK (mil. €) 

Region 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 4. uzávěrka Celkem
29. 4. 2003 27. 11. 2003 21. 10. 2004 14. 9. 2005 1.-4. 

uzávěrka
Evropa v 5739 8760 8087 7325 29911

hodnocených
návrzích

v návrzích 1092 825 890 838 3645
pro financování

úspěšnost 19,0 9.4 11,0 11,4 12,1
(%)

ČR v 132 216 213 185 746
hodnocených 

návrzích
v návrzích 23 16 22 21 82

pro 
financování

úspěšnost (%) 17,4 7,4 10,3 11,3 11,0
Rakousko v 189 249 265 218 921

hodnocených
návrzích

v návrzích
pro 

financování 48 22 24 30 124
úspěšnost

25,3 8,8 9,0 13,8 13,5(%)

Region 1. 2. 3. 4. Celkem
uzávěrka uzávěrka uzávěrka uzávěrka 1. - 4.

29. 4. 27. 11. 21. 10. 14. 9. uzávěrka
2003 2003 2004 2005

Evropa v 531 808.5 776,5 715,9 2831,9
podaných
návrzích

v návrzích 95 76,5 78,6 75,1 325,2
pro

financování
úspěšnost 17,8 9,5 10,1 10,5 11,5

(%)
ČR v 8,4 14 14,6 14,9 51,9

podaných
návrzích

v návrzích 1,3 1,3 1,2 1,4 5,2
pro 

financování
úspěšnost

15,5 9,6 8,5 9,4 10,0(%)

lo  nutno získat v kaÏdém kritériu minimálnû 3 body, v kritériu po-
tenciálního dopadu nejménû 4 body, celkem minimálnû 21 bo-
dÛ. Aby se návrh projektu dostal mezi financované, bylo nutno
docílit kolem 24 bodÛ.

Je ‰koda, Ïe více neÏ 900 návrhÛ, splÀujících kvalitativní kritéria,
zÛstalo bez financování a nebude realizováno. Tato situace je pro
pfiedkladatele návrhÛ pochopitelnû demotivující a do urãité míry
se odrazila i v poãtu pfiedkládan˘ch návrhÛ v jednotliv˘ch uzá-
vûrkách. Nejvût‰í poãet návrhÛ byl pfiedloÏen ve 2. uzávûrce v li-
stopadu 2003 (942 návrhÛ splÀujících v‰echny formální náleÏi-
tosti), ve 3. uzávûrce v fiíjnu 2004 poãet návrhÛ klesl na 848 a ve
4. uzávûrce na 758 návrhÛ. Tento trend se odráÏí i v poãtu fie‰i-
telsk˘ch t˘mÛ v návrzích – ve 2., 3. a 4. uzávûrce ãinil 8760,
8087 a 7325 fie‰itelÛ a je moÏno jej sledovat i v celkové v˘‰i po-
Ïadovaného pfiíspûvku, která ve zmínûn˘ch uzávûrkách ãinila 808,
776 a 715 mil. € (rozpoãet jednotliv˘ch v˘zev se pohyboval kolem
75 mil. € - tab. 3).

V 7. RP dojde k nav˘‰ení rozpoãtu v aktivitách pro MSP. Roãní
rozpoãet bude zv˘‰en zhruba ze 120 mil. € za rok na 190 mil. €
roãnû. Tím by se mûla zv˘‰it i míra úspû‰nosti navrhovatelÛ tûch-

to projektÛ. Uvedená ãísla zahrnují nejenom projekty tohoto ty-
pu, ale ve‰keré  projekty a aktivity pro malé a stfiední podniky.      

Poãet koordinátorÛ podle zemû pÛvodu návrhu je ve statistikách
EU uveden pouze u první v˘zvy. Z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU byl
tehdy pro financování vybrán pouze jeden polsk˘ návrh. V dal-
‰ích v˘zvách se zfiejmû situace opakovala, z tûchto zemí nebyl
pravdûpodobnû vybrán pro financování buì Ïádn˘ návrh, nebo
maximálnû jeden.

Absolutní poãet ãesk˘ch úãastníkÛ v projektech tohoto typu (746
fie‰itelsk˘ch t˘mÛ v návrzích a 82 ve financovan˘ch projektech)
je moÏno rozhodnû hodnotit pozitivnû. Úspû‰nost, definovaná ja-
ko pomûr poãtu fie‰itelsk˘ch t˘mÛ ve financovan˘ch projektech
vztaÏená k poãtu t˘mÛ v návrzích, je u ãesk˘ch t˘mÛ porovna-
telná s celoevropskou. U ãesk˘ch t˘mÛ ãiní 11,0 %, evropsk˘ prÛ-
mûr je 12,1 %. Údaje o ãeském zapojení je moÏné porovnat s pa-
rametry úãasti podobnû velkého Rakouska v tab. 2. Rakousko si-
ce dosahuje ve v‰ech parametrech vy‰‰ích hodnot, ale rozdíl není
dramatick˘.  

Finanãní úspû‰nost, definovaná jako pomûr souãtu finanãních
pfiíspûvkÛ EK v projektech vybran˘ch pro financování k mnoÏství
poÏadovan˘ch finanãních pfiíspûvkÛ v návrzích, je u ãesk˘ch fie-
‰itelÛ mírnû niÏ‰í neÏ celoevropsk˘ prÛmûr. U ãesk˘ch t˘mÛ ãiní
10,0 %, evropsk˘ prÛmûr je 11,5 %. Ménû pfiíznivá situace je

u koordinací. Z âeska bylo pfiedloÏeno celkem 21 návrhÛ, Ïádn˘
z nich nedosáhl úrovnû, nutné pro financování. Nûkteré návrhy
byly hodnoceny více neÏ 21 body, ãást z nich ale nesplnila po-
Ïadavek 4 bodÛ v kritériu potenciálního dopadu.

Do budoucna je moÏno doporuãit získávání zku‰enosti v pozici
fie‰itele v kvalitních projektech se zahraniãní koordinací. Potom
je moÏno pfiistoupit k návrhu vlastního projektu. BohuÏel chybí

projekty, podle kter˘ch by bylo moÏno nov˘ návrh napsat, aÈ uÏ
projekty skuteãné, nebo vzorové. âastou chybou ãesk˘ch navr-
hovatelÛ je, Ïe mnoho návrhÛ je psáno pfiíli‰ technicky, nejsou
psány v duchu, kter˘ poÏadují hodnotitelé. Velkou pozornost je
tfieba vûnovat i zdánlivû okrajov˘m otázkám, jako sociální dopad
projektu a podobnû. Návrhy se obvykle pfiipravují tûsnû pfied uzá-
vûrkou a není ãas na jejich konzultování, pfiipomínkování a úpra-
vy. RovnûÏ je tfieba zlep‰it lobbování za ãeské projekty.       

MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ
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Region Výzva FP6-2002- FP6-2003- FP6-2004- Celkem

SME-2 ze SME-2 ze SME-COLL 1. - 3.

17. 12. 2002 17. 12. 2003 z 15. 12. 2004 uzávěrka

Uzávěrka 6. 3. 2003 6. 4. 2004 14. 9. 2005

1. stupně

Uzávěrka 24. 6. 2003 14. 9. 2004 16. 11. 2005

2. stupně

Evropa v hodnocených 103 235 234 572

návrzích

v návrzích pro 48,8 47,2 67,1 163,1

financování

úspěšnost (%) 47,3 20,1 28,7 28,5

Tabulka 3 - PoÏadovan˘ pfiíspûvek EK (mil. €) v návrzích podan˘ch do
2. stupnû

Tabulka 2 – Poãty  fie‰itelsk˘ch  t˘mÛ v návrzích  podan˘ch do 
2. stupnû

Region Výzva FP6-2002- FP6-2003- FP6-2004- Celkem

SME-2 ze SME-2 ze SME-COLL 1. - 3.

17. 12. 2002 17. 12. 2003 z 15. 12. 2004 uzávěrka

Uzávěrka 6. 3. 2003 6. 4. 2004 14. 9. 2005

1. stupně

Uzávěrka 24. 6. 2003 14. 9. 2004 16. 11. 2005

2. stupně

Evropa v hodnocených 941 2073 2266 5280

návrzích

v návrzích pro 500 442 712 1654

financování

úspěšnost (%) 53,1 21,3 31,4 31,3

ČR v hodnocených 11 47 51 109

návrzích

v návrzích pro 4 8 7 19

financování

úspěšnost (%) 36,3 17,0 13,7 17,4

Rakousko v hodnocených 19 78 54 151

návrzích

v návrzích pro 9 7 14 30

financování

úspěšnost (%) 47,3 8,9 25,9 19,8

Region Výzva FP6-2002- FP6-2003- FP6-2004- Celkem
SME-2 ze SME-2 ze SME-COLL 1. - 3.

17. 12. 2002 17. 12. 2003 z 15. 12. 2004 uzávěrka
Uzávěrka 
1. stupně 6. 3. 2003 6. 4. 2004 14. 9. 2005
Uzávěrka 
2. stupně 24. 6. 2003 14. 9. 2004 16. 11. 2005

Evropa záměry 
hodnocené 
v 1. stupni 117 265 265 647
návrhy 
hodnocené 
ve 2. stupni 50 105 109 264
návrhy
splňující 
kritéria 24 47 52 123
návrhy 
pro financování 24 21 35 80
úspěšnost 
(%) 21 8 13 12

ČR návrhy 
hodnocené
ve 2. stupni 0 1 1 2

Tabulka 1 – Poãty projektÛ (koordinátorÛ)

pro financování vybráno 80 projektÛ, to je 12,3 % projektov˘ch
zámûrÛ podan˘ch do prvního kola. 

V návrzích podan˘ch do druhého kola bylo celkem 5280 fie‰i-
telsk˘ch t˘mÛ, v projektech vybran˘ch pro financování jich by-
lo 1654 (tab.2). âesk˘ch t˘mÛ bylo v návrzích 109, v projek-
tech vybran˘ch pro financování 19. âeská t˘mová úspû‰nost
17,4 % byla niÏ‰í neÏ evropská (31,3 %) a mírnû niÏ‰í neÏ 
úspû‰nost Rakouska (19,8). Celková v˘‰e poÏadovaného pfiís-
pûvku ve v‰ech návrzích hodnocen˘ch ve druhém stupni ãini-
la 572 mil. €, pro financování bylo k dispozici 163,1 mil. €, to
je 28,5 % (tab.3).

Mezi nejúspû‰nûj‰í navrhovatele tohoto typu projektÛ patfií Vel-
ká Británie se 17 projekty vybran˘mi pro financování, dále SRN
a ·panûlsko s 11 projekty, Itálie s 10 projekty a Nizozemsko 
s 9 projekty. Nov˘m ãlensk˘m zemím se nedafiilo získat finan-

cování pro své návrhy. Jedinou v˘jimkou je Maìarsko, které zís-
kalo financování pro jeden svÛj projekt. Ale napfiíklad ani Ra-
kousko nezískalo financování pro Ïádn˘ projekt. âeské repub-
lice se podafiilo pfiedloÏit dva návrhy projektÛ do druhého stup-

Účast ČR v  projektech kolektivního výzkumu 6. RP

Bûhem 6. RP do‰lo ke zjednodu‰ení procedury v˘bûru projek-
tÛ. PÛvodnû nebyl stanoven maximální rozsah projektov˘ch zá-
mûrÛ a návrhÛ projektÛ. Hodnocení v prvním i druhém kole
probíhalo podle dále uveden˘ch ‰esti kritérií. Ve tfietí uzávûrce
byl rozsah projektového zámûru omezen na 8 stran a rozsah ná-
vrhu projektu na 60 stran. Projektové zámûry tfietí uzávûrky (1.
stupeÀ) byly hodnoceny pouze podle tfií kritérií. Projektové zá-
mûry i návrhy projektÛ byly (s v˘jimkou prvního stupnû tfietí
uzávûrky) hodnoceny podle ‰esti kritérií, v kaÏdém bylo moÏ-
no získat maximálnû 5 bodÛ. Celkem bylo moÏno získat 30 bo-
dÛ. Pro splnûní kvalitativních poÏadavkÛ bylo  nutno docílit
v kaÏdém kritériu minimálnû 3 body, v kritériu relevance k cí-
lÛm kolektivního v˘zkumu nejménû 4 body, celkem minimálnû
21 bodÛ. 

Bûhem celého 6. RP bylo v prvním stupni hodnoceno 647 pro-
jektov˘ch zámûrÛ (viz tab.1), z nichÏ 264 návrhy byly hodno-
ceny i ve druhém stupni. Kvalitativní kritéria splnily 123 návr-
hy, to je 46,5 % návrhÛ, hodnocen˘ch ve 2. kole. Celkem bylo

V HORIZONTÁLNÍ PRIORITù AKTIVIT PRO MALÉ A ST¤EDNÍ PODNIKY BYLY V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU PRO V¯ZKUM A TECHNOLO-
GICK¯ ROZVOJ VYHLÁ·ENY CELKEM T¤I V¯ZVY K P¤EDKLÁDÁNÍ NÁVRHÒ PROJEKTÒ KOLEKTIVNÍHO V¯ZKUMU. TYTO V¯ZVY MùLY T¤I
UZÁVùRKY V LETECH 2003 – 2005. V SOUâASNÉ DOBù JSOU JIÎ ZNÁMY V¯SLEDKY V·ECH UZÁVùREK. NÁVRHY PROJEKTÒ BYLY POSU-
ZOVÁNY VE DVOU STUPNÍCH. PO HODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMùRU V PRVNÍM STUPNI BYLI NAVRHOVATELÉ VYZVÁNI K VYPRA-
COVÁNÍ DETAILNùJ·ÍHO NÁVRHU, KTER¯ BYL HODNOCEN VE DRUHÉM STUPNI.

nû, pro financování nebyl vybrán Ïádn˘. Projekty tohoto typu
budou pokraãovat i v 7. rámcovém programu. První v˘zvy lze
oãekávat zaãátkem roku 2007.

MARTIN  ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Účast týmů VŠCHT Praha v rámcových programech EU 
Akademiãtí pracovníci V·CHT Praha se velmi úspû‰nû zapojují do projektÛ
v˘zkumu a v˘voje (VaV) financovan˘ch z vefiejn˘ch úãelov˘ch prostfiedkÛ,
a to jak národních, tak i zahraniãních agentur. PrestiÏní záleÏitostí je pak úãast
v projektech v˘zkumu a technologického rozvoje rámcov˘ch programÛ EU.
V souãasné dobû se na V·CHT Praha fie‰í více neÏ 300 projektÛ, z nichÏ je 
34 financováno zahraniãními poskytovateli, a z tohoto poãtu je 21 projektÛ
6. RP. Vedení V·CHT Praha a jejích fakult podporuje úãast sv˘ch vûdeck˘ch
t˘mÛ v zahraniãních projektech a hledá cesty, jak ji dále zvy‰ovat, minimali-
zovat dopad nárÛstu administrativy na fie‰itele a omezovat rizika s projektem
související. O tom, Ïe zapojení do Evropského v˘zkumného prostoru je sku-
teãnou prioritou V·CHT Praha svûdãí i to, Ïe první Cena rektora za mimo-
fiádné v˘sledky v oblasti VaV byla v roce 2005 udûlena prof. Ing. Janû Haj‰-
lové, CSc., právû za vynikající v˘sledky v projektech 6. RP. Práce v ‰irokém
mezinárodním t˘mu pfiispívá v˘znamnû nejen k odbornému rÛstu akade-
mick˘ch pracovníkÛ, doktorandÛ a studentÛ, ale i ke zv˘‰ení mezinárodního
renomé V·CHT Praha. 

Evropské projekty jsou jiné než projekty národní
Nabídka vefiejn˘ch soutûÏí a paleta rÛzn˘ch v˘zev na podávání návrhÛ pro-
jektÛ je velmi ‰iroká, proto je tfieba se v ní dobfie orientovat a vybírat soutûÏe
takové, které odpovídají sv˘mi vyhlá‰en˘mi tématy cílÛm dlouhodobého zá-
mûru vysoké ‰koly. Je nutno peãlivû zváÏit, jaké závazky a povinnosti budou
vypl˘vat pro fie‰itele a ‰kolu coby kontrahenta, v souvislosti s úãastí v projek-
tu, a zda je v˘hodné do takové soutûÏe vstupovat. To platí obzvlá‰tû u vefiej-
n˘ch soutûÏí vyhla‰ovan˘ch Evropskou komisí, kde je podmínkou pfiijetí pro-
jektu striktní dodrÏení vyhlá‰eného tématu. Aby byl projekt „evropsk˘“, mu-
sí fie‰it evropské téma a b˘t fie‰en  mezinárodním konsorciem fie‰itelÛ. Pfii
realizaci projektu je nutno dodrÏovat podmínky úãasti v projektech rámco-
v˘ch programÛ, které jsou stanoveny smluvním vztahem a obecnû v evrop-
ském Nafiízení k úãasti v projektech RP. Pfii nedodrÏení tûchto podmínek hro-
zí, Ïe náklady vynaloÏené na realizaci projektu nebudou refundovány Ev-
ropskou komisí a pÛjdou k tíÏi kontrahenta, to je ‰koly.

AKRONYM NÁSTROJ ČÍSLO KONTRAKTU ŘEŠITEL FAKULTA*

MESH CRAFT COOP-CT-2006 033049 Hasal P., Doc. Ing. CSc. FCHI 

CIDNA STREP NMP4-CT-2003-505669  Král V., Prof. RNDr. CSc. FCHI 

QUASAAR Marie Curie, RTN  MRTN-CT-2004-512202 Urban Š., Prof. RNDr. CSc. FCHI 

MC-WAP IP TIP4-CT-2005-019973   Bernauer B., Doc. Ing. CSc. FCHT 

NANOMEMPRO  NoE NMP3-CT-2004-500623 Bernauer B., Doc. Ing. CSc. FCHT 

TOPCOMBI IP NMP2-CT-2005-515792 Bernauer B., Doc. Ing. CSc. FCHT 

CORRLOG CRAFT COOP-CT-2005  018207 Novák P., Prof. Ing. CSc., Kouřil M., Ing. PhD FCHT 

IMPULSE IP NMP2-CT-2005-011816 Bouzek K., Prof. Dr. Ing. FCHT 

ResNightCZE Marie Curie Events MC 044820 Demnerová K., Prof. Ing. CSc. FPBT 

TERESEN Marie Curie, Chairs MEXC-CT-2004-513781 Demnerová K., Prof. Ing. CSc. FPBT 

BIOCOP IP FOOD-2003-T5- 006988 Hajšlová J., Prof. Ing. CSc. FPBT 

HEATOX STREP  FOOD-CT-2003-506820 Hajšlová J., Prof. Ing. CSc. FPBT 

QUALITY LOW INPUT FOOD IP FOOD-CT-2003-506358 Hajšlová J., Prof. Ing. CSc. FPBT 

TRACE IP FOOD-2003-T2-006942 Hajšlová J., Prof. Ing. CSc. FPBT 

TRUEFOOD IP FOOD-CT-2006-016264 Hajšlová J., Prof. Ing. CSc. FPBT 

REMOVALS STREP FP6 GLOBAL 018525 Jeníček P., Doc. Ing. CSc. FTOP 

GREEN-FUEL-CELL STREP  SES6-503122  Koza V., Doc. Ing. CSc. FTOP 

Projekty v negociačním řízení  

APPOLON B STREP 2004-NMP-TI-4-033228 Bouzek K., Prof. Dr. Ing. FCHT 

QUORUM STREP 2004-NMP-TI-4 032811 Hasal P., Doc. Ing. CSc. FCHI 

BIOPRODUCTION IP 2004-NMP-NI-4-026515 Náhlík J., Doc. Ing. CSc, Hrnčiřík P., Ing. PhD FCHI 

BIOTRACER IP FOOD-036272 Demnerová K., Prof. Ing. CSc. FPBT 

NANOFU-POLY NoE NMP3-CT-500361 Šípek M., Doc. Ing. CSc., FCHI

Sysel P., Doc. Ing. CSc. FCHT

* FCHT -  Fakulta chemické technologie, FTOP -  Fakulta technologie ochrany prostředí,
FPBT -  Fakulta potravinářské a biochemické technologie, FCHI - Fakulta chemicko-inženýrská.

Tabulka - Účast VŠCHT Praha v projektech 6. RP

Financování funguje na odli‰ném principu, neÏ jsme zvyklí u ãesk˘ch gran-
tov˘ch projektÛ. Kontrahent se podílí na nákladech vkládáním vlastních zdro-
jÛ (lidsk˘ch, hmotn˘ch a finanãních) do projektu. Grant Evropské komise je
asi 50% finanãním pfiíspûvkem k rozpoãtu projektu. I kdyÏ konsorcium do-
stává na fie‰ení projektu v jeho prÛbûhu finanãní  zálohy, skuteãnû vynaloÏe-
né oprávnûné náklady na projekt jsou refundovány aÏ po jejich vyúãtování
a schválení v˘sledkÛ projektu Evropskou komisí. Oprávnûnost ãerpání vyú-
ãtovan˘ch nákladÛ organizace fie‰itele dokládá certifikátem auditovaného vy-
úãtování.  Aby tedy mohl b˘t projekt fie‰en plynule od jeho zahájení, musí or-
ganizace zaji‰Èovat zálohování z vlastních zdrojÛ.
Do hry vstupuje téÏ kolektivní technická a finanãní odpovûdnost kontrahen-
tÛ mezinárodního konsorcia, která se z finanãní stránky projevuje jako zá-
drÏné z pfiíspûvku Evropské komise ve v˘‰i 15 - 20 %. Toto zádrÏné je uvol-
nûno aÏ po úspû‰ném ukonãení a zhodnocení projektu. Evropská komise po-
Ïaduje od kaÏdého kontrahenta souhlas k úãasti v projektu a závazek, Ïe je
organizace schopna poskytnout dostateãné finanãní, hmotné a lidské zdroje
a nést záruky úspû‰ného fie‰ení a dokonãení projektu. V pfiípadû zkolabová-
ní projektu, které mÛÏe zpÛsobit kter˘koliv z ãlenÛ mezinárodního konsor-
cia, ponese totiÏ organizace náklady, které jí bûhem fie‰ení projektu vznikly,
sama.
¤e‰itelé mají v projektu kromû vlastní odborné práce dal‰í povinnosti, jako
napfi. stanovení a dodrÏování podmínek jeho realizace, vyuÏívání a ‰ífiení zna-
lostí vze‰l˘ch z projektu. Musí zajistit ochranu du‰evního vlastnictví, a to jak
znalostí, které do projektu vkládají, tak i v˘sledkÛ vznikl˘ch z projektu. Na-
víc musí kaÏd˘ fie‰itel umût dobfie komunikovat v angliãtinû a mûl by zvládat
i základní manaÏerské dovednosti. Tyto skuteãnosti odrazují nûkteré vûdce
a jejich organizace od zapojování se do  evropsk˘ch projektÛ. Z tûchto dÛ-
vodÛ je zapotfiebí, aby se úãastí v evropsk˘ch projektech zab˘vali nejen sa-
motní fie‰itelé, ale téÏ organizace, kde jsou zamûstnáni. Tento poÏadavek vy-
stupuje do popfiedí zejména nyní, kdy je pfiipravován finanãní model pro pro-
jekty 7. RP, ve kterém bude Evropskou komisí pravdûpodobnû hrazeno pouze
75 % uznan˘ch nákladÛ projektu. Díky nesouladu mezi evropsk˘m a ãesk˘m
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