
toto ãíslo ECHA je témûfi celé vûnováno 7. rámcovému programu. Ten si-
ce je‰tû  vyhlá‰en nebyl, nicménû v mezidobí od minulého ãísla ECHA za-
ãaly kolovat uÏ víceménû definitivní návrhy pracovních programÛ jedno-
tliv˘ch tematick˘ch a horizontálních priorit 7. RP a prá-
vû informace o nich tvofií podstatnou ãást tohoto ãísla,
a to i ve formû pfiíloh, obsahujících podrobné návrhy jed-
notliv˘ch v˘zkumn˘ch témat. Redakci se nepodafiilo ex-
cerpovat v‰echny návrhy pracovních programÛ; ty zb˘-
vající budou uvefiejnûny v pfií‰tím ãísle ECHA. V‰e tedy
nasvûdãuje tomu, Ïe   první v˘zvy k pfiedkládání projek-
tÛ do 7. RP budou skuteãnû vydány v závûru leto‰ního
roku. Ne v‰e v‰ak bûÏí tak, jak je plánováno, a redakce
tak dostala informaci,  Ïe jedna  z velk˘ch akcí, která  by-
la nepochybnû vázána na zahájení 7. RP, totiÏ v˘stava
„Budoucnost zaãíná dnes“, se konat nebude. DÛvodem
je údajnû neúmûrnû zv˘‰ené nájemné za v˘stavní pro-
story. Snad o to vût‰í dÛleÏitost budou mít národní kon-
ference a tak zde je‰tû vyuÏívám poslední pfiíleÏitost k pozvánce na âtvr-
té ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum, které se probûhnou v Praze 
24. - 25. fiíjna. 

V tomto ãísle  pfiiná‰íme zmínky o dvou dÛleÏit˘ch tématech, která sice ne-
jsou vázána na rámcov˘ program, av‰ak mají velk˘ v˘znam pro dynamiku
aktivit evropského v˘zkumu a v˘voje. Jednak jde o nov˘ Rámec Spoleãen-
ství pro státní podporu na v˘zkum a v˘voj a inovace (viz stejnojmenn˘ ãlá-
nek na str.6). Diskusi o pfiípravû tohoto Rámce bychom mûli dobfie rozu-
mût zvlá‰tû s ohledem na to, Ïe âR pfiipravuje novelizaci zákona o pouÏi-

tí vefiejn˘ch prostfiedkÛ pro v˘zkum a v˘voj. Druhé téma je zmínûno jen
signálnû: jde o problematiku práv k du‰evnímu vlastnictví. President 
Evropského patentového úfiadu hovofií o potfiebû „patentové kultury“. Jak

se zbavit obavy, zda je ãesk˘ v˘zkum a v˘voj bude vstfiíc-
n˘ k takové inkulturaci, kdyÏ po  dlouhé roky patfií âR ke
státÛm s nejniÏ‰ím poãtem patentÛ na 1 milion obyvatel? 

Dosáhnout  zmûny dlouhodobû udrÏovaného stavu nûja-
kého systému  vyÏaduje  vût‰inou vût‰í úsilí, neÏ by se na
první pohled mohlo zdát. V tomto ãísle tak pfiiná‰íme  prv-
ní ãást „statistické bilance úãasti âR v první polovinû 
6. RP“. âtenáfi mÛÏe snadno získat dojem, Ïe ECHO zde
opakuje „nálezy“, které uÏ publikovalo dfiíve. Skuteãnû
charakteristiky úãasti âR odvozené z rozdûlení první ‰esti-
ny  rozpoãtu 6. RP, se do velké míry zopakovaly pfii anal˘-
ze úãasti za období první tfietiny rozpoãtu a potvrdily se le-
tos i pfii anal˘ze  v˘sledkÛ distribuce první  poloviny roz-

poãtu 6. RP. Zkrátka - poãtem úãastí na projektech 6. RP pfiepoãítan˘m na
1 mil. obyvatel se âR setrvale fiadí na 22. místo mezi státy EU-25. Zeptáte-
li se neinformovan˘ch,  jaké umístûní by oãekávali, vût‰inou tipují v˘raz-
nû lep‰í pofiadí. Rámcov˘ program  není Ïádnou olympiádou, pfii níÏ státy
získávají body za dobrá umístûní v soutûÏích. JenÏe zmínûné umístûní na-
znaãuje na‰e malé ambice v evropském v˘zkumu a to nemusí b˘t dobr˘
signál pro dobu, která pociÈuje nutnost zmûnit ekonomiku závislou na zdro-
jích  na „znalostnû intenzivní ekonomiku“. Dal‰í ãást tûchto charakteristik
uvefiejníme v pfií‰tím ãísle. 

VLADIMÍR ALBRECHT
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

V tomto sdûlení vycházíme z databáze projektÛ, kterou Evropská ko-
mise  uvolnila pro vlády ãlensk˘ch státÛ v bfieznu leto‰ního roku, a po-
slední kontrahované projekty v ní uvedené jsou z ledna leto‰ního roku.
Tato databáze obsahuje údaje o 5327 projektech, na jejichÏ fie‰ení se
podílí 41 233 t˘mÛ z celého svûta. Ty kontrahovaly podporu Evropské
komise v úhrnné v˘‰i 9,64 mld. €, coÏ odpovídá témûfi pfiesnû jedné po-
lovinû souhrnného rozpoãtu 6. RP a programu EURATOM. Právû v tom-
to smyslu hovofiíme o úãasti âR v první polovinû 6. RP; nejde tedy
o „polovinu ãasovou“, n˘brÏ o úãast v projektech, na které byla distri-
buována první polovina rozpoãtu 6. RP a programu EURATOM .

Úspû‰nost zapojení âR lze posoudit zejména prostfiednictvím kompa-
race hodnot vybran˘ch statistik (indexÛ) s ostatními státy, které se 6. RP
úãastní, ãi s prÛmûrn˘mi hodnotami tûchto statistik pro vybraná  se-
skupení. Tam, kde je to úãelné, porovnáváme úãast âR s jednotliv˘mi
státy EU-25, pro komparaci s uskupeními volíme „staré ãlenské státy
(EU-15)“, resp. „nové ãlenské státy bez âR (EU-9)“. PfiipomeÀme také,
Ïe Echo  podobné komparace zvefiejnilo jiÏ dfiíve. Ty se vztahovaly k di-
stribuci „první ‰estiny rozpoãtu“ resp. „první tfietiny rozpoãtu“, 6. RP
a programu EURATOM. 

Počty účastí EU-25
V první polovinû 6. RP se podílí 594 t˘mÛ z âR na fie‰ení 485 projektÛ.
Celkové poãty úãastí t˘mÛ státÛ  EU-25 jsou znázornûny plnou ãarou
v grafu 1 (‰kála na pravé stranû). Poãty úãastníkÛ z jednotliv˘ch státÛ

EU-25 jsou ov‰em silnû korelovány s velikostí jejich populací a nejvy‰-
‰í úãast tak vykazuje Nûmecko (5943 úãasti), Spojené království, Fran-
cie a Itálie a naopak nejménû úãastí mají Litva, Loty‰sko, Kypr, Malta
a Lucembursko (46 úãastí). Podle celkov˘ch poãtÛ úãastí se âR fiadí na
16. místo mezi státy EU-25. 

Sloupcová ãást grafu 1 pak udává úãasti státÛ EU-25 pfiepoãítané na jed-
notkovou populaci (na 1 mil. obyvatel). Státy EU-25 jsou v grafu fiaze-
ny právû podle úrovnû tohoto relativního ukazatele, v nûmÏ âR zaují-
má aÏ 22. místo. Pfii pfiepoãtu na 1 mil. obyvatel pfiíslu‰né zemû napro-
ti tomu nejvy‰‰í úãast vykazuje Kypr (pfies 180 úãastí / mil. obyv.), dále
Malta  a ·védsko (obû zemû pfies 170 úãastí / mil. obyv.). NejniÏ‰í úãast
potom âesko, Loty‰sko, Slovensko, Litva (vesmûs ménû neÏ 60 úãastí /
mil. obyv.) a statistiku uzavírá Polsko s ménû neÏ 30 úãastmi na 1 mil.
obyvatel.

Distribuce rozpočtu 6. RP 
âe‰tí úãastníci vstupují do zmínûn˘ch 485  projektÛ s celkov˘m roz-
poãtem 98,46 mil. € a poÏadují od Evropské komise podporu ve v˘‰i
70,63 mil. € (tj.asi 2 mld. Kã). Z distribuovaného rozpoãtu 9,65 mld. €
tak âR získala asi 0,71 %.

Sloupcová ãást grafu 2 udává pro kaÏdou zemi EU-25 souhrnn˘ roz-
poãet jejích t˘mÛ v 6. RP (vy‰‰í sloupec) a souhrnn˘ kontrahovan˘ pfiís-
pûvek (pln˘ sloupec). Oba tyto ukazatele ov‰em souvisejí s jak s poãty

Graf 1 -  Lomená ãára se ‰kálou na pravé stranû   ukazuje absolutní poãty úãastí státÛ EU-25. Státy jsou fiazeny podle poãtÛ úãastí pfiepoãítan˘ch na 1 mil.
obyvatel (‰kála na levé stranû). Staré ãlenské státy jsou vyznaãeny orámovan˘mi sloupci, nové ãlenské státy pak pln˘mi sloupci.
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úãastníkÛ, tak ov‰em i s velikostí ekonomiky dané zemû, a proto se no-
vé ãlenské státy bez v˘jimky ocitají aÏ v druhé polovinû grafu. Podle
v˘‰e rozpoãtÛ se âR fiadí na 16. místo mezi zemûmi EU-25,  resp. na
druhé místo mezi EU-10 (za Polsko), podle v˘‰e kontrahovan˘ch pfiís-
pûvkÛ je âR  sedmnáctá mezi zemûmi EU-25, resp. tfietí mezi EU-10.

O velikosti celkového kontrahovaného pfiíspûvku rozhoduje celá fia-
da faktorÛ,  které mají jak povahu vûcnou (na v˘zkumnou ãinnost pfii-

Graf  2 -  Sloupcov˘ graf komparuje celkové rozpoãty (orámované sloupce) t˘mÛ EU-25 a pfiíspûvky od EK (plné sloupce). Státy jsou fiazeny podle  celko-
v˘ch rozpoãtÛ (‰kála na levé stranû). Lomená ãára znázorÀuje pomûr “pfiíspûvek EK/rozpoãet. 
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Graf  3 -  Vztah mezi pfiíspûvkem do rozpoãtu EU (v %) a pfiíspûvkem (v %) získan˘m z rozdûleného rozpoãtu 6. RP. V grafu jsou  souãasnû údaje z let 2004
a 2005,  coÏ vede k vytváfiení dvojic blízk˘ch bodÛ. 

spívá EK typicky 50 % rozpoãtu, na demonstraãní aktivity pouze 
35 %, specifick˘m podpÛrn˘m aktivitám poskytuje EK vût‰inou více
neÏ 50 %) tak i povahu  formální (institucím, které vykazují své ná-
klady v modelu „pln˘ch nákladÛ“, poskytne EK 50 % jejich rozpoãtu,
kdeÏto institucím, které nemají dostateãnû rozvinut˘ systém vykazo-
vání nákladÛ a úãtují v modelu „pfiídavn˘ch nákladÛ“, poskytne 
100 % z nákladÛ,  které neobsahují mzdy  stál˘ch pracovníkÛ atd.).
Vysoká úãast prÛmyslov˘ch partnerÛ sniÏuje tento pomûr, naopak
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úãast t˘mÛ z univerzit a akademick˘ch v˘zkumn˘ch institucí pomûr
zvy‰uje.

Pomûr mezi  pfiíspûvkem EK a rozpoãtem znázorÀuje lomená ãára
v grafu  2 (‰kála na pravé stranû). PrÛmûrná hodnota tohoto pomûru pro
celou EU je 0,64. Pomineme-li Lucembursko, je vidût, Ïe  pomûr je níz-
k˘  u prvních dvou zemí s nejvy‰‰ím celkov˘m rozpoãtem,  tj. u Nûmec-
ka a Francie, u vût‰iny zemí EU-15 kolísá v úzkém pásmu okolo hod-
noty 0,7. VÛbec nejvy‰‰í hodnotu (0,85) má tento pomûr u Irska (zde jde
nejspí‰e  o dÛsledek toho, jak tamní univerzity vyuÏívaly „modelu pfií-
davn˘ch nákladÛ“). Pomûr je velmi rozkolísan˘ u EU-10. Hodnotou
0,72 (která je druhá nejniÏ‰í po Slovinsku) se  âR pfiíli‰ neodli‰uje od
zemí EU-15. Vysok˘ch hodnot dosahuje tento pomûr u SK, HU, LT, LV
a MT - a to jsou zemû s men‰í úãastí prÛmyslov˘ch t˘mÛ.

Otázku, zda je pfiimûfiené, Ïe dosud âR získala 0,71 % distribuované-
ho mnoÏství prostfiedkÛ nelze zodpovûdût jen na základû komparace
s ostatními zemûmi, neboÈ tento údaj  je nejspí‰e nutné vztáhnout  k v˘-
dajÛm,  které âR vynakládá na to, aby se programu mohla úãastnit (viz
téÏ ãlánek „Doplácíme na úãast v 6. RP?“ v ECHO 1/2006). Rozpoãet
rámcového programu pfiedstavuje urãit˘ zlomek celkového rozpoãtu
EU,  jehoÏ pfiíjmy jsou urãeny z velké míry pfiíspûvky jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ. Rámcov˘ program má dosáhnout toho, aby EU mûla vyso-
kou globální konkurenceschopnost, tedy není jeho cílem vyrovnávat
rÛzné dispozice ãlensk˘ch státÛ EU k zapojení do ‰piãkov˘ch aktivit v˘-
zkumu a v˘voje. Nicménû spektrum  aktivit tohoto programu   musí sk˘-
tat  rozumnou ‰anci pro úãast v‰ech ãlensk˘ch státÛ. Tyto a dal‰í dÛvo-
dy vedou k jednoduché hypotéze, Ïe „ãlenské státy by mûly získávat
z rozpoãtu 6. RP pfiíspûvky v tom pomûru, ve kterém samy pfiispívají do
rozpoãtu EU“. Graf  3 tuto hypotézu do velké míry potvrzuje.
Graf ukazuje, Ïe vztah mezi procentem rozpoãtu, jeÏ ãlenské státy zís-

kávají jako pfiíspûvek EK na úãast v 6. RP (vertikální osa) a procentem,
jímÏ ãlenské státy pfiispívají do rozpoãtu EU (horizontální osa) je line-
ární. Procento rozpoãtu získaného z 6. RP je tak pfiibliÏnû 0,94 náso-
bek procenta, jímÏ stát pfiispívá do rozpoãtu EU. Naznaãen˘ vztah  se
rozvolÀuje zejména u státÛ jejichÏ procento pfiíspûvku do rozpoãtu  EU
má zfietelnou dynamiku,  k ãemuÏ dochází u státÛ EU-10. Ty pfiispívají
teprve od r. 2005 do rozpoãtu EU podle standardní formule. Zásadnû
v‰ak jde o to, Ïe schopnost národního v˘zkumu a v˘voje zapojit se do
6. RP nemusí b˘t nijak pevnû vázána  na v˘kon ekonomiky. Dvojice
blízk˘ch bodÛ v grafu odpovídají tomu, Ïe v grafu jsou souãasnû úda-
je z let 2004 a 2005. Pro ·védsko (SE) se pozice bodÛ dokonce pfiekr˘-
vají, pro Belgii (BE), ·panûlsko (ES)  jsou velmi blízké. Zfietelnûj‰í roz-
díly lze pozorovat jen u státÛ s vy‰‰ími pfiíspûvky a právû ty mají velmi
stabilní polohu v tomto grafu. Podrobnûj‰í anal˘za ukazuje,  Ïe zatím-
co procento vyuÏití rozpoãtu 6. RP je u státÛ EU-15 témûfi stabilní (vût-
‰inou jen pozvolnû klesá), u státÛ EU-10 v rÛzné mífie sleduje dynami-
ku jejich  pfiíspûvku do rozpoãtu EU volnûji.  

V r. 2003 státy EU-10 pfiispívaly  nikoliv do rozpoãtu EU, n˘brÏ podle stej-
né formule pfiispívaly pouze do rozpoãtu 6. RP.  Rozhodnutím EK  v‰ak
tyto státy nakonec  uhradily jen 70 %  fiádnû stanoveného pfiíspûvku. ¤ád-
nû stanoven˘ pfiíspûvek pro âR byl stanoven jako  0,64 % rozpoãtu 6. RP
a âR tak hradila 0,7 x 0,64 = 0,45 % rozpoãtu 6. RP. Údaje v tab. 1 uka-
zují, jak  je  procento pfiíspûvkÛ získané ãesk˘mi t˘my z rozpoãtu 6. RP
v letech 2003 – 2005 svázáno s pfiíspûvky âR do rozpoãtu EU (resp. 6. RP
pro r. 2003). V leto‰ním roce  hradí âR 1,02 % rozpoãtu EU a podle uve-
dené formule by tedy ãeské t˘my mûly v letos kontrahovan˘ch projektech
získat pfiibliÏnû asi 0,94 x 1,02 = 0,95 % letos distribuovaného rozpoãtu
6. RP,  coÏ je v tabulce naznaãeno otazníky.  MÛÏeme zatím uzavfiít, Ïe
âR dosud získala z 6. RP více, neÏ by odpovídalo (podle naznaãeného
vztahu)  jejím pfiíspûvkÛm do EU. Bylo by potû‰ující, kdyby zpomalující
se dynamika  nárÛstu procenta získaného z rozpoãtu 6. RP zatím  jen zna-
menala, Ïe se âR zfiejmû  blíÏí k reÏimu, kdy bude získávat  podporu z RP
v tom pomûru, ve kterém bude pfiispívat do rozpoãtu  EU. 

VLADIMÍR ALBRECHT,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ

Rok 2003 2004 2005 2006
"do EU" 0,45 % 0,58 % 0,89 % 1,02 %
"z 6.RP" 0,56 % 0,80 % 0,90 % ? 0,95 % ?

Tabulka - V˘voj pfiíspûvku âR do rozpoãtu EU (v %) a procenta získaného
z rozpoãtu 6. RP v letech 2003 – 2005.

K diskusi o novém Rámci Společenství pro státní podporu na výzkum
a vývoj a inovace

I v oblasti v˘zkumu a v˘voje v‰ak hrozí, Ïe vefiejná podpora bude na-
ru‰ovat hospodáfiskou soutûÏ a obchod uvnitfi Spoleãenství v mífie, kte-
rá je v rozporu se spoleãn˘m zájmem. Evropská komise proto vytvofii-
la Rámec Spoleãenství pro státní podporu na v˘zkum a v˘voj, jehoÏ cí-
lem je zamezit takovému scénáfii a usnadnit ãlensk˘m státÛm, aby
mohly podporu lépe zamûfiit na selhání trhu, která brzdí ãinnost v ob-
lasti VaV.

Rámec Spoleãenství pro státní podporu na v˘zkum a v˘voj má
formu „sdûlení Komise“, které nemá obecnou právní závaznost.
Zavazuje v‰ak Komisi, aby podle nûho postupovala  pfii posuzo-
vání sluãitelnosti dotãené vefiejné podpory se spoleãn˘m trhem.
Vefiejná podpora splÀující kritéria tohoto sdûlení bude Komisí
schválena. âlenské státy mohou samozfiejmû poÏádat o schvále-
ní vefiejné podpory, která se od tûchto kritérií li‰í. V takovém pfií-
padû Komise postupuje na základû individuálního zváÏení v‰ech
okolností.

EVROPSKÉ PRÁVO OBECNù ZAKAZUJE STÁTNÍ PODPORU, KTERÁ NARU·UJE NEBO HROZÍ NARU·ENÍM HOSPODÁ¤SKÉ SOUTùÎE, ZV¯-
HOD≈UJE URâITÉ PODNIKY NEBO ODVùTVÍ A OVLIV≈UJE OBCHOD MEZI âLENSK¯MI STÁTY. EVROPSKÁ KOMISE V·AK MÒÎE SV¯M ROZ-
HODNUTÍM PROHLÁSIT VE¤EJNOU PODPORU ZA SLUâITELNOU SE SPOLEâN¯M TRHEM V P¤ÍPADù, ÎE SPL≈UJE JASNù DEFINOVANÉ CÍ-
LE SPOLEâNÉHO ZÁJMU. JEDNÍM Z CÍLÒ SPOLEâNÉHO ZÁJMU JE I V¯ZKUM A V¯VOJ.

Státní podpora na VaV versus Rámcové programy pro VaV
Rámec Spoleãenství pro státní podporu tedy urãuje pravidla, kter˘mi se
mají ãlenské státy EU fiídit pfii udûlování vefiejné podpory na VaV ze stát-
ních zdrojÛ, pfiiãemÏ se mÛÏe jednat jak o prostfiedky národní, tak re-
gionální, obecní, ãi o prostfiedky vefiejn˘ch bank, nadací atd. Dokument
se pfiímo nevztahuje na Rámcové programy EU pro VaV (RP), neboÈ jde
o komunitární programy, které alokují prostfiedky Spoleãenství, nikoliv
prostfiedky státní.

Pokud jde o spolufinancování projektÛ Rámcového programu pro
VaV, nemá Evropská komise v zásadû problém s tím, aby ãlenské stá-
ty spolufinancovaly tyto projekty z vefiejn˘ch prostfiedkÛ, pokud mí-
ra podpory Spoleãenství a ãlenského státu v souãtu nepfiekroãí hra-
nici dovolenou Rámcem státní podpory. Lze oãekávat, Ïe v praxi pÛ-
jde pouze o ojedinûlé pfiípady, kdy  spolufinancování bude pfiicházet
v úvahu, protoÏe maximální míra podpory pro podniky je v RP obec-
nû vy‰‰í neÏ v Rámci podpory. Spolufinancování univerzitního v˘-
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zkumu (tj. nehospodáfiské ãinnosti) není klasifikováno jako státní pod-
pora a není tedy tûmito pravidly dotãeno  To se t˘ká napfi. 7. RP, kde Ko-
mise navrhuje pfiíspûvek  Spoleãenství pro vefiejné v˘zkumné instituce
ve v˘‰i max. 75 % zpÛsobil˘ch nákladÛ projektu. Zde v‰ak záleÏí na ná-
rodní legislativû, jak nastaví pfiíslu‰ná pravidla.

Nový Rámec Společenství pro státní podporu na VaVaI
Stávající Rámec pro státní podporu vûdy a v˘zkumu, kter˘ je s urãit˘mi
modifikacemi v platnosti od roku 1996, pravdûpodobnû leto‰ním rokem
skonãí. V souãasnosti vrcholí pfiípravy nového Rámce Spoleãenství pro
státní podporu na v˘zkum, v˘voj a inovace, jehoÏ nejnovûj‰í verze by-
la zvefiejnûna Evropskou komisí v polovinû záfií 2006. 

Pfiijetí nového dokumentu je souãástí ‰ir‰í reformy, kterou Evropská ko-
mise nastínila v Akãním plánu pro státní podporu z ãervna 2005. Ko-
mise je toho názoru, Ïe pouh˘m zv˘‰ením limitÛ pro státní podporu se
konkurenceschopnost Evropy nezlep‰í. UpfiednostÀuje proto cílenûj‰í
zamûfiení státní podpory a jejich niÏ‰í poãet. 

Jak je patrné jiÏ z názvu, hlavní rozdíl mezi stávajícím a novû vznikají-
cím Rámcem spoãívá v tom, Ïe nyní Komise roz‰ifiuje moÏnosti podpo-
ry na VaV na nové ãinnosti související s inovacemi. Kromû zaveden˘ch
kategorií základního a aplikovaného v˘zkumu je vytvofiena kategorie
experimentálního v˘voje, která má oproti stávající kategorii pfiedkon-
kurenãních v˘vojov˘ch ãinností podstatnû ‰ir‰í rozsah a zahrnuje téÏ 
inovaãní aktivity. 
Dále je v novém Rámci zjednodu‰en systém bonusÛ (pfiíplatkÛ), kter˘
více motivuje ke spolupráci jak mezi jednotliv˘mi podniky, tak mezi
podniky a vefiejn˘mi v˘zkumn˘mi organizacemi.

Zavádûna jsou zcela nová pravidla pro podporu inovací, která 
zahrnují:
- podporu pro mladé inovativní podniky,
- podporu pro MSP na poradenské a podpÛrné sluÏby nebo na pÛjão-
vání vysoce kvalifikovan˘ch pracovníkÛ,

- podporu na inovace postupÛ a organizace ve sluÏbách,
- podporu pro inovaãní seskupení (klastry),
- podporu transferu technologií.

Veřejné instituce jako příjemci veřejné podpory?
Nové je téÏ vysvûtlení pravidel t˘kajících se vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch in-
stitucí. Návrh Rámce je definuje takto: „Vefiejnou v˘zkumnou organi-
zací“ se rozumí subjekt, napfi. vysoká ‰kola nebo v˘zkumn˘ ústav, bez
ohledu na formu nebo zpÛsob financování, jehoÏ hlavním cílem je pro-
vádût v˘zkum a ‰ífiit jeho v˘sledky prostfiednictvím v˘uky, publikování
nebo pfievodu technologií; ve‰ker˘ zisk je zpûtnû investován do v˘zku-
mu nebo ‰ífiení jeho v˘sledkÛ nebo do v˘uky; podniky, které mohou
uplatÀovat vliv na takov˘to subjekt, napfi. jako podílníci nebo ãlenové,
nemají Ïádn˘ pfiednostní pfiístup k v˘zkumn˘m kapacitám tohoto sub-
jektu nebo k v˘sledkÛm v˘zkumu vytvofien˘m tímto subjektem.
Podle stávajícího Rámce nejsou vefiejné v˘zkumné instituce za normál-
ních okolností klasifikovány jako pfiíjemci státní podpory. Od roku 1996
do‰lo v‰ak k v˘razn˘m zmûnám v ãinnosti tûchto institucí - spolupráce
univerzit a v˘zkumn˘ch ústavÛ s firmami je Ïádoucí a stále ãastûj‰í pra-
xí, formy této spolupráce rozmanitûj‰í. Vefiejné v˘zkumné instituce ta-
ké ve zv˘‰ené mífie vyvíjejí podnikatelskou ãinnost. Nov˘ Rámec pro
státní podporu se na tuto skuteãnost snaÏí reagovat tím, Ïe vysvûtluje jiÏ
existující pravidla.

Návrh Rámce Spoleãenství pro státní podporu na VaVaI se jiÏ neome-
zuje na v˘ãet situací, kdy spolupráce vefiejného v˘zkumného sektoru
s firmami nespadá pod vefiejnou podporu. Místo toho vysvûtluje, Ïe ve-
fiejné finance na ãinnost vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch organizací lze pova-
Ïovat za státní podporu, pokud je taková organizace vymezena jako
podnik. To nezávisí na právním postavení (ziskov˘ ãi neziskov˘ subjekt),
ale pro její zafiazení jako podnik je rozhodující, zda vefiejná v˘zkumná

organizace provádí hospodáfiskou ãinnost, tj. ãinnost spoãívající v na-
bízení zboÏí a sluÏeb na daném trhu. Posouzení jednotliv˘ch pfiípadÛ
v‰ak nechává Komise na ãlensk˘ch státech. Závazn˘ je v této otázce v˘-
klad Smlouvy o ES, zejména jejího ãlánku 87 odst. 1, podávan˘ Evrop-
sk˘m soudním dvorem.

Komise uvádí, Ïe hospodáfiské ãinnosti by mûly zahrnovat v˘zkum pro-
vádûn˘ v rámci smlouvy s v˘robním odvûtvím („na zakázku“), pronají-
mání v˘zkumné infrastruktury a poskytování licencí na práva k du‰ev-
nímu vlastnictví s ohledem na v˘sledky v˘zkumu nebo jiné komerãní
vyuÏívání tûchto v˘sledkÛ.

Pokud jde o primární ãinnosti vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch organizací, ze-
jména provádûní nezávislého v˘zkumu a ‰ífiení jeho v˘sledkÛ, Komise
se domnívá, Ïe nemají hospodáfiskou povahu. Financování tûchto ãin-
ností by nemûlo b˘t povaÏováno za státní podporu, pokud je lze jedno-
znaãnû oddûlit od ãinností hospodáfisk˘ch. Organizace rovnûÏ musí b˘t
schopna pfiifiadit náklady na jednu z tûchto ãinností, aby prokázala, Ïe
nedochází k subvencování hospodáfiské ãinnosti.

Toto ustanovení vyvolalo obavy, Ïe uvede vefiejné v˘zkumné instituce
do právní nejistoty. Mnohé ãlenské státy proto apelovaly na Komisi, aby
pfiesnûji definovala, které ãinnosti zakládají vefiejnou podporu a které
nikoliv. Na druhou stranu tato pravidla platí jiÏ dnes a Komise je uplat-
Àuje napfi. v pfiípadû, kdy si na subvencování hospodáfiské ãinnosti nû-
které vefiejné v˘zkumné organizace stûÏuje konkurence.

Dal‰í problém pfiedstavuje pro mnohé vefiejné v˘zkumné organizace
ona schopnost pfiifiadit náklady jednotliv˘m ãinnostem. Pokud v‰ak 
napfi. univerzita za úplatu poskytuje své laboratofie komerãní spoleã-
nosti, je pochopitelné, Ïe Komise poÏaduje, aby stanovila cenu na zá-
kladû skuteãn˘ch nákladÛ. Jinak hrozí, Ïe univerzita poskytuje svou 
infrastrukturu ãi sluÏby „pod cenou“, a tím po‰kozuje jiné subjekty, kte-
ré nejsou financovány z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a poskytují stejné sluÏby
za cenu podstatnû vy‰‰í. Nepfiímo po‰kozena je i spoleãnost soutûÏící
se zákazníkem, která pfiístup ke sluÏbám „pod cenou“ nemá. Pfiípady,
kdy si takto postiÏené firmy stûÏují u Evropské komise, se pravidelnû 
vyskytují.

Postupn˘ pfiechod vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí na finanãní model
pln˘ch nákladÛ bude zfiejmû nevyhnuteln˘ i u nehospodáfisk˘ch ãin-
ností. Tomu nasvûdãuje i souãasná diskuse o Sedmém rámcovém pro-
gramu, ve kterém Komise navrhuje model pln˘ch nákladÛ jako základ-
ní nástroj pro vykazování nákladÛ projektÛ.

Na závěr
Jak jiÏ bylo fieãeno, Rámec Spoleãenství pro státní podporu na VaVaI ur-
ãuje pouze mantinely pro ãlenské státy. V naprosté vût‰inû pfiípadÛ
schvaluje Evropská komise pouze tzv. programy podpory ve formû zá-
konÛ nebo vyhlá‰ek ãlensk˘ch státÛ. Tyto právní akty ãasto prostû opí‰í
formulace uvedené v rámci Spoleãenství pro státní podporu. Konkrétní
aplikaci a interpretaci takov˘ch formulací pak provádûjí pfiíslu‰né orgá-
ny ãlensk˘ch státÛ a Komise se podrobné informace bûÏnû ani nedozví
(nepfiijde-li napfi. stíÏnost). V pfiípadû nejasností je tedy tfieba se nejprve
obrátit na národní instituce, které takovou podporu udûlují, popfi. i na
Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe (ÚOHS).

Konzultace k novému Rámci Spoleãenství pro podporu na VaVaI stále
probíhají. Komise konzultovala se zástupci ãlensk˘ch státÛ 13. fiíjna
2006 (v˘sledky konzultací v‰ak nebyly do uzávûrky tohoto ãísla známy);
schválení se oãekává bûhem podzimu.

MARIE KOLMANOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

CZELO BRUSEL, 
KOLMANOVA@TC.CZ
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7. RÁMCOV¯ PROGRAM - SPOLUPRÁCE

Předběžná témata priority Zemědělství, potraviny a biotechnologie
VYHLÁ·ENÍ PRVNÍ V¯ZVY SE P¤EDPOKLÁDÁ ZAâÁTKEM ROKU 2007, P¤EDPOKLÁDANÁ UZÁVùRKA PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTÒ BUDE
PRAVDùPODOBNù V KVùTNU 2007. PLÁNOVAN¯ ROZPOâET PRVNÍ V¯ZVY âINÍ 200 MIL. €. V PRVNÍ V¯ZVù SE POâÍTÁ POUZE S JEDNO-
KOLOV¯M HODNOCENÍM PROJEKTÒ. PROJEKTY BUDOU HODNOCENY NEANONYMNù. V¯SLEDKY HODNOCENÍ BUDOU K DISPOZICI
DVA MùSÍCE PO DATU UZÁVùRKY, PRVNÍ KONTRAKTY S EK BY PAK MùLY B¯T PODEPSÁNY ZHRUBA PÒL ROKU PO DATU UZÁVùRKY.

Typy projektů 
MKP – mal˘ kolaborativní projekt (projekt cílovû orientovaného v˘zku-

mu s pfiíspûvkem EK v prÛmûrné v˘‰i 2,5 mil. €).
VKP – velk˘ kolaborativní projekt (projekt cílovû orientovaného v˘zku-

mu s pfiíspûvkem EK v prÛmûrné v˘‰i 5 mil. €).
NoE – síÈ excelence (projekt zamûfien˘ zejména na lep‰í provázanost v˘-

zkumn˘ch aktivit a pfiekonání bariér spolupráce ve v˘zkumu v ob-
lasti dané tématem sítû a vytvofiení „kritické v˘zkumné kapacity“
pro posílení konkurenceschopnosti v daném oboru, prÛmûrn˘
pfiíspûvek EK pro síÈ excelence bude ãinit 5 mil. €).

CSA – koordinaãní a podpÛrná akce s pfiíspûv-
kem EK, kter˘ jen v˘jimeãnû pfiekroãí 
1 mil. €. 

ERANET – projekty zamûfiené na koordinaci
a vzájemné otevfiení v˘zkumn˘ch
programÛ, které existují na národ-
ních úrovních.

V projektech bude akcentována dostateãná
úãast prÛmyslu, zejména mal˘ch a stfiedních
podnikÛ s inovaãním potenciálem a také za-
stoupení partnerÛ z tzv. tfietích zemí  (INCO).
DÛraz bude kladen také na ‰ífiení v˘sledkÛ pro-
jektÛ a transfer znalostí do praxe.
Návrh pracovního programu je zvefiejnûn na
http://www.fp7.cz/zemedelstvi-potraviny-a-bi-
otechnologie-bio/

Aktivita: Udržitelná produkce 
a řízení biologických zdrojů půdního,
lesního a vodního prostředí

Oblast: Otevírací v˘zkum (enabling research)
- V˘voj nov˘ch nástrojÛ a procesÛ podporují-

cích v˘zkum a v˘voj zemûdûlsk˘ch plodin:
molekulární metody ‰lechtûní (MKP)

- Intenzivní vyuÏívání informací o genomu hospodáfisk˘ch zvífiat za úãe-
lem vytváfiení nov˘ch informací o genetickém základu fenotypÛ dÛle-
Ïit˘ch pro udrÏitelné zemûdûlství (MKP)

Oblast: Zlep‰ení udrÏitelnosti produkãních systémÛ (zemûdûlství, ry-
báfiství, akvakultura); Zdraví rostlin a ochrana plodin
- Zlep‰ené indikátory pro posouzení vztahÛ mezi ekologick˘m zemû-

dûlstvím, zemûdûlstvím s vyuÏitím sníÏen˘ch vstupÛ (pesticidy, hnoji-
va) a biodiverzitou (CSA)

- Zlep‰ení tolerance evropsk˘ch jednolet˘ch plodin vÛãi stresu z nedo-
statku vody (MKP).

- VyuÏití poznatkÛ genomiky pro zlep‰ení kvality obilovin pro potravi-
náfiské i neprotravináfiské úãely (VKP)

- Rozvoj nov˘ch diagnostick˘ch metod pro anal˘zu rizik ‰kodliv˘ch ãi-
nitelÛ (MKP)

- SníÏení potfieby externích vstupÛ (pesticidÛ, Ïivin a vody) ve vysoce
produktivní chránûné zahradnické produkci (MKP)

- ·lechtûní nov˘ch lesních dfievin (VKP)
- Rozvoj nov˘ch metod pro zhodnocení a marketing v souãasnosti ne-

zpenûÏiteln˘ch lesních externalit (voda, vzduch, krajina, rekreace...)
(MKP)

- Koordinace zemûdûlského v˘zkumu ve Stfiedomofií (ERANET)
- SníÏení vyluãování dusíku u pfieÏv˘kavcÛ (VKP)
- Od prÛmyslové k udrÏitelné akvakultufie (MKP)
- Zlep‰ení nákladové efektivnosti v rybáfiství (MKP)
- ¤e‰ení neurãitosti a komplexnosti v rybáfiské politice a fiízení (MKP)
- Interakce rybáfiství a akvakultury v produkci tuÀáka (bluefin tuna) (CSA)
- Struktura populací ryb a dosledovatelnost ryb a rybích produktÛ (MKP)
- Zlep‰ení v˘zkumu pro podporu vûdeck˘ch doporuãení pfii fiízení ry-

báfiství ve vodách mimo sféru EU (CSA)
- Konsolidované spojenectví se tfietími zemûmi

v oblasti akvakultury (CSA)
- Zmírnûní vedlej‰ích dopadÛ rybáfiství (MKP)

Oblast: Optimalizace zdraví zvífiat, produkce
a welfare v zemûdûlství, rybáfiství a akvakultu-
fie
- ·lechtûní pro zlep‰ení zdraví zvífiat, kvality

produktÛ a uÏitkovosti v ekologickém zemû-
dûlství a zemûdûlství se sníÏen˘mi vstupy
(MKP)

- Zlep‰ení produkce za pomoci v˘zkumu fyzio-
logie zaÏívacího traktu hospodáfisk˘ch zvífiat
a jeho interakce s gastrointestinální mikroflo-
rou (MKP)

- V˘voj ‰lechtitelsk˘ch technologií pro zlep‰ení
produktÛ Ïivoãi‰né v˘roby (MKP)

- Koordinace evropského v˘zkumu v oblasti
zdraví zvífiat vãetnû novû se objevujících cho-
rob, infekãních chorob a dohledu nad nimi
(ERANET)

- Optimalizace v˘zkumného úsilí pfii v˘voji nej-
efektivnûj‰ích nástrojÛ zvládnutí infekãních
chorob zvífiat (CSA)

- V˘voj úãeln˘ch strategií pro vym˘cení tuber-
kulózy skotu (MKP)

- Hodnocení a kontrola rizika afrického moru prasat (African Swine fe-
ver) v EU (MKP)

- Novû se objevující choroby pfiená‰ené vektory: West Nile fever, Rift Val-
ley fever a Crimean-Congo haemorrhagic fever (MKP).

Oblast: Socio-ekonomick˘ v˘zkum a podpora politik
- Rozvoj znalostní bioekonomiky (CSA)
- Úãinn˘ transfer technologie ve znalostní bioekonomice (CSA)
- Farma zítfika (MKP,CSA)
- GMO – koexistence a její praktické souvislosti (MKP)
- Implementace modelu „Leader“ – srovnávací anal˘za fiídících a rozho-

dovacích mechanismÛ v EU 15 (CSA)
- Kontrola viru ‰arky ‰vestek (Plum pox virus) v souvislosti s roz‰ifiováním

EU (MKP)
- Hodnocení socio-ekonomick˘ch dÛsledkÛ a nákladÛ na welfare zvífiat

(CSA)
- Ustavení informaãní platformy pro ochranu a welfare zvífiat (CSA)
- Modely pro mezidruhovou extrapolaci maximálního limitu reziduí

(CSA)

Pastva na ekologicky veden˘ch pastvinách v hor-
sk˘ch oblastech je pfiedpokladem lep‰ího zdraví
zvífiat a vy‰‰í kvality potravin

Foto: B. Koã
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- Vnûj‰í náklady u pesticidÛ (MKP)
- Regionální ekosystémové pfiístupy v fiízení rybáfiství (MKP)

Aktivita Od stolu po farmu: Potraviny, zdraví a kvalita 
života

Oblast: Spotfiebitelé
- SíÈ pro evropskou vûdu o spotfiebitelích potravin a rozvoj a aplikace so-

ciálních a behaviorálních vûd  v potravináfiském v˘zkumu (NoE)
- V˘voj v˘zkumn˘ch nástrojÛ pro vûdu o spotfiebitelích potravin v zemích

západního Balkánu (MKP)
- Znaãení potravin a chování spotfiebitele (MKP)

Oblast: V˘Ïiva
- Vliv diety na du‰evní v˘konnost (VKP)
- Vliv diety na zdraví (VKP)
-  Optické technologie pro monitorování nutriãního stavu ãlovûka a vãas-

nou diagnostiku zdravotních problémÛ spojen˘ch s v˘Ïivou (MKP)
- Podv˘Ïiva v rozvojov˘ch zemích (MKP)
- Dieta pro pacienty v ne-

mocnicích a domácím
léãení: podv˘Ïiva pod-
mínûná nemocí (MKP)

Oblast: Zpracování po-
travin
- Inteligentní kontrolní

systémy pro zlep‰ení
potravináfisk˘ch a krmi-
váfisk˘ch technologií
(VKP)

- Hodnocení a zlep‰ení
existujících potravináfi-
sk˘ch a krmiváfisk˘ch
technologií (MKP)

- Harmonizace a integra-
ce v˘zkumu v oblasti
potravináfisk˘ch techno-
logií, bezpeãnosti potra-
vin a v˘Ïivy prostfiednic-
tvím sdílení potravino-
v˘ch modelÛ (MKP)

- Nanotechnologie a me-
tody pro zabezpeãení kvality, bezpeãnosti potravin a uchování vlast-
ností produktu (MKP)

- Vliv potravinov˘ch aditiv, aromat a látek uvolÀujících se z obalÛ na
konzumenty vãetnû vypracování modelÛ pfiíjmu (VKP)

- Detekce chemick˘ch rizik v potravinovém fietûzci (VKP)
- Nové metody monitorování a kontroly virÛ pfiená‰en˘ch potravou

(MKP)
- Inovaãní a bezpeãné balení (MKP)
- Monitoring GM potravin a krmiv (post market monitoring) (MKP, CSA)
- Konvergující technologie a jejich potenciál v potravináfiství (MKP)
- Rozvoj a aplikace matematické biologie jako doplÀkového nástroje v in

vivo a in vitro pokusech (CSA)

Aktivita: Vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udrži-
telné nepotravinářské produkty a procesy

Oblast: Zlep‰ená biomasa a rostlinné obnovitelné zdroje
- Rostlinné bunûãné stûny – vyuÏití poznatkÛ o rostlinn˘ch bunûãn˘ch
stûnách pro optimalizaci vyuÏití potenciálu biomasy (VKP)

- Energetické rostliny – nové rostliny pro produkci energie  (MKP)
- Zelená nafta – rostliny poskytující biopalivo budoucnosti (VKP)
- Lesní produkty – nové produkty a procesy v lesní v˘robû (VKP)
- Bioveterinární léãiva – rekombinantní veterinární léãiva na bázi rostlin

(NoE)
- Biopolymery – biologické polymery z rostlin (VKP)
- Plodiny budoucnosti – technické, socioekonomické, geografické a le-

gislativní aspekty perspektivních plodinov˘ch systémÛ pro nepotravi-
náfiské vyuÏití, koexistence a bezpeãnost agropotravinového fietûzce
(CSA)

- Zásobení biomasou – nalezení optimálních zdrojÛ biomasy (z pozem-
ních i vodních zdrojÛ) a z odpadÛ vhodn˘ch pro zpracování na biopro-
dukty (CSA)

Oblast: Bioprocesy
- Lignocelulózní enzymy – v˘zkum celuláz pro primární zpracování lig-

nocelulózní biomasy (MKP)
- Lipidní enzymy – v˘zkum enzymÛ pro modifikaci a aktivaci lipidÛ

(MKP)

- Enzymy jako  zlep‰ené biokatalyzátory pro bioprocesy (VKP)
- Omezení mikrobiálního stresu – studium mikrobiálního stresu s cílem

získání robustnûj‰ích prÛmyslov˘ch mikroorganismÛ (CSA)
- Zlep‰ené mikroorganismy – metabolické inÏen˘rství a modelování

(CSA)

Oblast: Environmentální biotechnologie - VyuÏití odpadÛ a vedlej‰ích
produktÛ
- Syntetická biologie pro Ïivotní prostfiedí – vyuÏití syntetické biologie

pro fie‰ení environmentálních problémÛ (CSA)
- Zlep‰ené mikroorganismy pro Ïivotní prostfiedí –  exprese genu v pod-

mínkách stresu (VKP)
- Îivoãi‰né vedlej‰í produkty – Nové metody nakládání s Ïivoãi‰n˘mi

vedlej‰ími produkty a látkami s biologicky cenn˘mi funkãními vlast-
nostmi (MKP)  

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

KONICKOVA@TC.CZ

Sedm˘ rámcov˘ program poãítá s programy v oblasti ekologického zemûdûlství, jejichÏ dopadem by mûla b˘t vy‰‰í 
nabídka biopotravin na trhu. Foto B. Koã
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Graf - Schematické znázornûní struktury programu ICT

Informační technologie v 7. RP - Program ICT 
CÍLEM PROGRAMU ICT JE PRO P¤Í·TÍCH 7 LET ZLEP·IT KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÉHO PRÒMYSLU A OVLIV≈OVAT I ZVLÁDAT
POÎADAVKY SPOLEâNOSTI A EKONOMIKY. ROZPOâET PROGRAMU ICT âINÍ  9,12 MLD. €. AKTIVITY PROGRAMU MAJÍ POSÍLIT VùDEC-
KOU A TECHNOLOGICKOU ZÁKLADNU PRO INOVACE V PRÒMYSLU, OBCHODù I V ÎIVOTù SPOLEâNOSTI PROST¤EDNICTVÍM UÎITÍ ICT.
PROGRAM JE POSTAVEN NA POÎADAVCÍCH PRÒMYSLU I SPOLEâNOSTI. POLITICK¯M ZÁKLADEM JE PAK DOKUMENT „i2010 - EVROPSKÁ
INFORMAâNÍ SPOLEâNOST PRO RÒST A ZAMùSTNANOST“ Z ROKU 2005. 

PrÛmysl ovlivnil témata programu ICT, zejména prostfiednictvím techno-
logick˘ch platforem, kter˘ch je v souãasnosti pro tuto oblast definováno
celkem devût. Program ICT má za úkol posílit v˘zkum v siln˘ch oblas-
tech evropského prÛmyslu, jako jsou telekomunikace, nanoelektronika,
mikrosystémy a embedded technologie, zv˘‰it kapacity v komplexních,
víceoborov˘ch oblastech, jak˘mi jsou biotechnologie, medicina, mate-
riálové technologie, ale také automobilov˘, leteck˘ a farmaceutick˘ prÛ-
mysl.  Zvlá‰tní pozornost bude vûnována sítím na bázi ICT a jejich in-
frastrukturám (pevn˘m i mobilním), s dÛrazem na flexibilitu, adaptibili-
tu, bezpeãnost a spolehlivosti a také nabídku celého spektra
odpovídajících sluÏeb. 
¤ada témat je vûnována téÏ elektronick˘m souãástkám, které by mûly b˘t
men‰í, rychlej‰í, levnûj‰í a spolehlivûj‰í. Samostatnou a v˘znamnou ob-
lastí jsou embedded systémy. V˘zkum zejména v uveden˘ch oblastech
je Ïádán prÛmyslem. S tím bezprostfiednû souvisí novinka programu ICT
v 7. RP, a to dva plánované pilotní projekty JTI (Joint Technology Initiati-
ves) v oblasti nanoelektroniky a embedded systémÛ, které budou inicio-
vány mimo pracovní program.
V souãasnosti máme k dispozici návrh pracovního programu pro roky
2007 - 8, kter˘ bude oficiálnû vyhlá‰en v prosinci nebo v lednu pfií‰tího
roku, kdy je také oãekávána první v˘zva k podávání projetÛ. Na webo-
vé stránce www.fp7.cz budou postupnû zvefiejÀovány neoficální verze
pracovního programu, které jsou v jednání, abychom usnadnili pfiístup
k dosud oficiálnû nezvefiejnûn˘m informacím, ale v evropské vûdecké
komunitû neoficiálnû znám˘m. Pro potenciální úãastníky programu ICT
doporuãuji úãast na v˘roãní konferenci a v˘stavû programu IST 2006 po-
fiádané 21. - 23. listopadu v Helsinkách (http://cordis.europa.eu/ist/), kde
budou formou pfiedná‰ek pfiedstavena témata pracovního programu ICT
a probûhne mnoho tematick˘ch workshopÛ zamûfien˘ch na pfiípravu bu-
doucích projektÛ.
Program ICT je strukturován do sedmi vûdeck˘ch a technologick˘ch v˘-
zev -„challenges“, zamûfien˘ch na konkrétní v˘stupy, ve kter˘ch je po-

tfiebná spolupráce na evropské úrovni. Tfii z v˘zev jsou zamûfieny tech-
nologicky a ãtyfii smûrem k aplikacím. Novû je program ICT popisován
z hlediska cílÛ v˘stupÛ z projektu a jejich dopadu a nikoliv prostfiedkÛ,
které mají b˘t pouÏity k jejich dosaÏení. Tento nov˘ pfiístup znamená nut-
nost daleko peãlivûj‰ího studia témat pracovního programu ICT pro iden-
tifikaci správné ãásti programu pro podání projektu, ale na druhou stranu
jasnû definované cíle usnadní pfiípravu a následné hodnocení projetu. 
Nedílnou souãástí programu ICT je tradiãní hledání nov˘ch cest pro na-
lezení technologií budoucnosti (FET). V rámci programu ICT se uskuteã-
ní také mezioborové v˘zvy k podávání projektÛ. Spoleãné téma s bez-
peãnostním v˘zkumem bude v oblasti ochrany kritick˘ch infrastruktur
ICT. První projekty s touto tematikou jiÏ zaãaly v rámci programÛ IST
a PASR (preparatory action for security research) 6. RP.
Dal‰í mezioborové v˘zvy zatím nejsou zcela vyjasnûné. T̆ my se zna-
lostmi v oblasti ICT se mohou uplatnit také v ostatních ãástech 7. RP, ja-
ko jsou doprava, energetika, bezpeãnost, vesmír, zdraví atd.
Na rok 2007 jsou v programu ICT plánovány tfii v˘zvy s velmi rozdíln˘m
rozpoãtem: 1,14 / 0,61 / 0,2 mld. €. Uzávûrky v˘zev budou v dubnu
(kvûtnu), záfií (fiíjnu) 2007 a v bfieznu 2008. Témata pro jednotlivé v˘zvy
jsou uvedena v tabulkách (viz pfiílohu tohoto ãísla Echa).

Výzvy 
Jak bylo uvedeno dfiíve, program je strukturován do sedmi v˘zev –„chal-
lenges“, ãasto vzájemnû propojen˘ch a charakterizovan˘ch Ïádan˘m
stfiednû a dlouhodob˘m v˘stupem s pfiedpokládan˘m dopadem v˘sled-
kÛ realizace projektu do praxe. Pojetí podávan˘ch projektÛ bude tedy
odli‰né v porovnání s projekty IST v 6. RP,  neboÈ je kladen velk˘ dÛraz
na dopady projektu do praxe po jeho realizaci. V textu je doporuãen ta-
ké preferovan˘ typ projektu a rozdûlení rozpoãtu.  Nová jsou i kritéria
hodnocení projektu. KaÏd˘ projekt bude hodnocen podle tfií kritérií: vû-
decko-technické kvality ve vztahu k obsahu v˘zvy, dopadÛ projektu
a zpÛsobu implementace. Podrobnosti jsou uvedeny v pfiíloze pracovní-

ho programu.

Stejnû jako v minul˘ch letech bude nezbytné
sledovat aktuální a komplexní informace na ofi-
ciálních webov˘ch stránkách programu ICT.
Podporu v ãeském prostfiedí a doplÀkové infor-
mace poskytuje na sv˘ch webov˘ch stránkách
Technologické centrum AV âR a národní kon-
takt programu ICT. 
Evropská komise pofiádá fiadu semináfiÛ a infor-
maãních dní, úzce tematicky zamûfien˘ch, pfie-
váÏnû v Bruselu, kde se sejdou zájemci o po-
dání projektu v dané oblasti. Akcí evropského
v˘znamu je jiÏ dfiíve zmínûná konference a v˘-
stava IST 2006 v Helsinkách.
(PfiedbûÏn˘ pfiehled témat jednotliv˘ch v˘zev na
rok 2007 – 2008  je uveden v pfiíloze spolu s re-
Ïimem jejich financování, tj. odpovídajícím ty-
pem projektu.)

EVA HILLEROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
HILLEROVA@TC.CZ
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Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
(NMP) v 7. RP
SMYSLEM 4. TEMATICKÉ PRIORITY „NANOVùDY, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NOVÉ V¯ROBNÍ TECHNOLOGIE“ JE FINANCOVÁNÍ
PROJEKTÒ V¯ZKUMÒ, V¯VOJE A DEMONSTRACE NOV¯CH TECHNOLOGIÍ VâETNù JEJICH KOORDINACE. PROGRAM ZÁSADNù  PODPO¤Í
TRANSFORMACI EKONOMIKY ZÁVISLÉ NA ZDROJÍCH NA ZNALOSTNù INTENZIVNÍ EKONOMIKU, A TÍM P¤ISPùJE KE SNÍÎENÍ RIZIKA SOCI-
ÁLNÍCH, ENVIROMENTÁLNCH A GEOPOLITICK¯CH KRIZÍ.

Klíãov˘m elementem úspûchu 4. tematické priority vzhledem k potenciálních
pfiínosu prvních tfií tematick˘ch aktivit (nanovûdy a nanotechnologie – bez-
peãnû charakterizovat, kontrolovat a manipulovat s látkou v atomárním mûfiít-
ku, nov˘ch materiálÛ – nést unikátní funkcionalitu spoãívající v jejich nano-
strukturní povaze a nov˘ch v˘robních metod -  pfiiná‰et vysokou efektivitu, pro-
pustnost a adaptabilitu, zejména mal˘m a stfiedním podnikÛm – SME) je jejich
efektivní integrace do ãtvrté aktivity- technologické integrace pro prÛmyslové
aplikace. Ta reflektuje stfiednû a dlouhodobé vize rozvoje dÛleÏit˘ch sektorÛ,
jak˘mi jsou napfi. chemie, zdravotnictví, elektrotechnika, stavebnictví nebo dfie-
vozpracující prÛmysl. Jedním z dÛleÏit˘ch zdrojÛ pro plánování této ãásti ev-
ropské v˘zkumné politiky jsou strategické v˘zkumné agendy (SRAs) definova-
né na úrovni Evropsk˘ch technologick˘ch platforem (ETPs, http://cordis.euro-
pa.eu/technology-platforms). V tematické oblasti MNP pÛsobí ETP v oblasti
nanoelektroniky a nanomedicíny. 

Malé a střední podniky – MSP
Tematická priorita NMP je zvlá‰tû dÛleÏitá pro malé a stfiední podniky (SME)
vzhledem k jejich potfiebám a roli v rozvoji znalostnû intenzivní ekonomiky.
V˘znamná je zejména rychle rostoucí oblast „inteligentních“ nanonástrojÛ
a nanozafiízení, nicménû i dal‰í sektory, jako oblast technick˘ch textilií a stro-

Návrh rozpočtu na rok 2007
Typ projektů resp. nástrojů (ERANET, RSFF) Rozpočet (mil. €)
Velké integrované projekty (ICP) 290
Malé a střední projekty cíleného výzkumu (FCP) 115
Projekty cíleného výzkumu SME (SME -  FCP) 75.4
Koordinační a podpůrné akce (CSA) 15
Eranet Plus (ERANET) 8
Výzvy koordinované s USA (USA - CA) 12
Krytí investičních rizik Evropské Investiční Banky (RSFF) 18.1
Sítě excelence (NoE) 0

Tabulka – Návrh rozpoãtu na rok 2007

jírenství, budou v˘raznû profitovat z nov˘ch v˘robních postupÛ, materiálÛ
a produktÛ. Vedle úãasti v libovoln˘ch projektech 4. tematické priority se MSP
mohou ve specifick˘ch oblastech úãastnit projektÛ (napfi. MSP – FCP) cílen˘ch
primárnû na zvy‰ování jejich vûdecko-technologické základny.

Mezinárodní spolupráce
Rostoucí mezinárodní dimenze prÛmyslového v˘zkumu ukazuje nezbytnost
dobfie koordinované spolupráce, a to vãetnû spolupráce s tzv. tfietími zemû-
mi. Dohoda o kooperaci ve vûdû a v˘zkumu na poli NMP umoÏÀuje úãast
tûchto zemí v rámci koordinovan˘ch projektÛ. (http://www.fp7.cz/cz/doku-
menty/dokid-2/ - pravidla úãasti v 7. RP). V této souvislosti je tfieba pfiipome-
nout také dÛleÏitost vedení mezinárodního dialogu o zodpovûdném a bez-
peãném rozvoji nanotechnologií. 

Koordinace národních aktivit vědy a výzkumu
Koordinace národních a regionálních aktivit ãlensk˘ch a asociovan˘ch zemí
je v rámci 7. RP fie‰ena programy ERA-NET a ERA-NET-Plus (http://www.cze-
lo.cz/dokums_raw/pp11.doc). Dal‰í moÏnosti (nad rámec 7. RP) pfiedstavují
téÏ programy COST (http://www.cost.esf.org/) a EUREKA. V oblasti NMP ma-
jí tyto aktivy zvlá‰tní v˘znam, zejména v oblasti metrologie, toxikologie, za-
vádûní spoleãn˘ch standardÛ a nomenklatury. 

Koordinace s ostatními tematickými prioritami
Vzhledem k povaze NMP je zfiejmé, Ïe existují pojítka i k dal‰ím tematic-
k˘m prioritám 7. RP, jako jsou napfi. „Zdraví“, „Energie“ nebo „Bezpeãnostní
v˘zkum“. Tyto hraniãní oblasti spoleãné více tematick˘m prioritám jsou v 7.
RP obsahem spoleãn˘ch nebo koordinovan˘ch v˘zev.

Typy projektů (Funding Schemes)
1 –  Projekty zaloÏené na spolupráci (Collaborative Projects – CPs) zahrnují

dvû schémata: malé a stfiední projekty cíleného v˘zkumu (FCP) zamûfie-
né na ‰piãkov˘ v˘zkum v pomûrnû úzce vymezen˘ch tematick˘ch ob-
lastech a velké integrované projekty (ICP), které zahrnují vedle v˘zkumu
v ‰ir‰ím mûfiítku téÏ navazující aktivity v oblasti vzdûlávání, inovací, tech-
nologického transferu a demonstrací. U obou projektÛ se poãítá s v˘-
znamnou participací ze strany SME (viz http://www.czelo.cz/7.RP/).

2 –  Sítû excelence (Network of Excellence – NoEs) jsou urãené k podpofie in-
tegrace  v˘zkumn˘ch aktivit evropsk˘ch VaV institucí v oblastech strate-
gického v˘znamu jakou je i MNP. Integrální sloÏku tûchto projektÛ tvofií
vzdûlávací aktivity.

3 – Koordinaãní a podpÛrné akce (Coordination and Support Actions – CSA)
jsou zamûfieny na koordinaci a podporu v˘zkumu (tvorba sítí, v˘mûny,
mezinárodní pfiístup k v˘zkumn˘m infrastrukturám, studie, konference
atd.).

Aktuální v˘zvy jsou pravidelnû uvefiejÀovány na stránkách webového
portálu CORDIS (http://cordis.europa.eu/en/home.html). 

Hodnocení podaných projektů
Vzhledem k multidisciplinární povaze MNP a z toho vypl˘vající nároãnosti
pfiípravy projektÛ, do‰lo oproti 6. RP ke zmûnû. Evaluace v˘zkumn˘ch pro-
jektÛ zaloÏen˘ch na spolupráci (ICP, FCP) vãetnû projektÛ cílen˘ch na SME
(MSP – FCP) bude organizována dvoukolovû.  V prvním kole budou koordi-
nátofii pfiedkládat pouze vûdecko-technickou ãást projektu. Ve druhém kole
pak koordinátofii, jejichÏ projekty byly na základû kritérií vûdecké kvality vy-
brány, pfiedloÏí dopracované kompletní projekty, které budou dále hodno-
ceny podle v‰ech kritérií. Koordinaãní projekty a podpÛrné akce (CSA) 
a ERA-NET budou i nadále vybírány jednokolovû. 

Předpokládaný časový harmonogram
Dvoukolov˘ v˘bûrov˘ proces pfiedpokládá vyhlá‰ení v˘zev v prosinci 2006,
termín podání vûdecko-technické ãásti projektÛ do prvního kola do polovi-
ny dubna 2007, hodnocení prvního kola v polovinû kvûtna 2007 (2 t˘dny).
Termín podání kompletních projektÛ do druhého kola je pfiedpokládán na za-
ãátek fiíjna 2007, hodnocení druhého kola na zaãátku prosince 2007 a vy-
hlá‰ení v˘sledkÛ koncem prosince 2007.
Jednokolov˘ v˘bûrov˘ proces zaãne vyhlá‰ením v˘zev v prosinci 2006, ter-
mín podání vûdecko-technické ãásti projektÛ do prvního kola bude záfií 2007
a hodnocení prvního kola probûhne v fiíjnu 2007. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude
v polovinû prosince 2007.

(PfiedbûÏn˘ pfiehled témat jednotliv˘ch v˘zev na rok 2007 – 2008  je uveden
v pfiíloze spolu s reÏimem jejich financování, tj. odpovídajícím typem pro-
jektu.)

ALEXANDR PROKOP,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

PROKOP@TC.CZ
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Vznik sítí ERA-NET bude iniciován Komisí a nikoli, jak to u tûchto iniciativ
zpravidla b˘vá, formou zdola nahoru. DÛvod spoãívá v tom, Ïe problemati-
ka Ïivotního prostfiedí není zcela pokryta jiÏ existujícími aktivitami ERA-NET.
Dal‰í souãástí tématu budou prÛfiezové aktivity (adresující cíle dal‰ích tema-
tick˘ch oblastí – napfi. energie, zdraví…) a aktivity zamûfiené na ‰ífiení v˘-
sledkÛ projektÛ mezi ‰irokou vefiejnost.  
Téma Îivotní prostfiedí je rozdûleno do ãtyfi aktivit: zmûna klimatu, zneãi‰tû-
ní a rizika, udrÏitelné fiízení zdrojÛ, environmentální technologie, pozorová-
ní Zemû a nástroje pro posuzování udrÏitelného rozvoje. Tyto aktivity jsou
pak dále dûleny do oblastí a podoblastí.
1 - Zmûna klimatu, zneãi‰tûní a rizika. Podporovan˘ v˘zkum bude zamûfien

na realizaci závazkÛ stanoven˘ch v rámcové dohodû Spojen˘ch národÛ
o klimatick˘ch zmûnách, Kjótském a Montrealském protokolu, post Kjót-
sk˘ch iniciativách a Summitu OSN o udrÏitelném rozvoji. Dále bude v˘-
zkum pfiispívat k dosaÏení cílÛ iniciativy Mezivládního panelu pro zmû-
ny klimatu a Mezinárodní strategie Spojen˘ch národÛ pro sniÏování ná-
sledkÛ katastrof. Pfiedpokládá se, Ïe bude podporován v˘zkum zamûfien˘
na zlep‰ení politik na evropské úrovni, na plnûní 6. akãního plánu pro Ïi-
votní prostfiedí a Evropského programu ke zmûnû klimatu a v˘zkum  na-
vrÏen˘  technologick˘mi platformami. 

Aktivita zmûna klimatu, zneãi‰tûní a rizika se dûlí do tfií oblastí, které umoÏ-
ní plné pokrytí této ãásti pracovního programu tématu Îivotní prostfiedí. Prv-
ní oblast, tlak na Ïivotní prostfiedí a klima, se bude zab˘vat integrovan˘m v˘-
zkumem fungování systému klimatu a Zemû; tento v˘zkum umoÏní pocho-
pení evoluce tûchto systémÛ a pfiedvídání jejich budoucího v˘voje.
Zkoumány budou dopady na Ïivotní prostfiedí a na klima, pocházející z an-
tropogenních i pfiírodních emisí. V˘zkum se bude vûnovat zmûnám ve slo-
Ïení atmosféry, zastoupení a vlivu skleníkov˘ch plynÛ a zmûnám hydrolo-
gického cyklu v dÛsledku zmûny klimatu. Velice dÛleÏit˘ bude v˘zkum za-
mûfien˘ na zpûtné vazby, náhlé zmûny a studium nov˘ch odezev na zmûnu
klimatu. 

Multidisciplinární pfiístup vyÏaduje v˘zkum druhé oblasti, Ïivotní prostfiedí
a zdraví, která zahrnuje vliv rizikov˘ch faktorÛ na lidské zdraví a která pod-
poruje akãní plán Ïivotního prostfiedí a zdraví. V˘zkum bude orientován na
problematiku vefiejného zdraví a identifikaci chorob spojen˘ch s environ-
mentálními riziky. Podpora bude poskytována v˘zkumu zamûfienému na opa-
kované pÛsobení rÛzn˘ch druhÛ stresorÛ, identifikaci zdrojÛ zneãi‰tûní a no-
v˘ch ãi vznikajících environmentálních stresorÛ a jejich moÏné dopady na
zdraví, dále na kvantifikaci environmentálních rizik a indikátorÛ pro strategie
prevence. 

Tfietí oblastí jsou pfiírodní katastrofy, které se objevují v souvislosti se zmûnou
klimatu (boufiky, sucha, lesní poÏáry, sesuvy pÛdy a záplavy), ãi vlivem geo-
logick˘ch ãinitelÛ (napfi. tsunami, zemûtfiesení); v˘zkum pfiinese zlep‰ení zna-
lostí, metod (detekãních, predikãních) a pfiístupÛ k hodnocení nebezpeãí, zra-
nitelnosti a rizik. Prioritou bude plánování, mapování a modelování, které pfii-
spûjí k rozvoji prevenãních a zmírÀovacích strategií. 

2 - UdrÏiteln˘ rozvoj zdrojÛ. V˘zkum pfiispûje k tvorbû nov˘ch a dokonalej-
‰ích modelÛ a nástrojÛ pro udrÏiteln˘ rozvoj pfiírodních a antropogenních
zdrojÛ a vytvofiení modelÛ jejich udrÏitelné spotfieby. Díky tomu bude moÏ-

Životní prostředí (včetně změny klimatu)  v 7. RP
V 7. RÁMCOVÉM PROGRAMU SE PROBLEMATIKA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ OPùT STÁVÁ SAMOSTATNOU OBLASTÍ V¯ZKUMU A NENÍ JIÎ SOU-
âÁSTÍ ÎÁDNÉHO ·IR·ÍHO TÉMATU, JAK TOMU BYLO V P¤EDCHOZÍCH DVOU RÁMCOV¯CH PROGRAMECH. V¯ZKUM V OBLASTI ÎIVOTNÍ-
HO PROST¤EDÍ BUDE PODPOROVAT ZEJMÉNA UDRÎITELNÉ ¤ÍZENÍ P¤ÍRODNÍHO A ANTROPOGENNÍHO PROST¤EDÍ A JEJICH ZDROJÒ. DO-
SAÎENÍ TOHOTO CÍLE JE ZALOÎENÉ NA ZDOKONALOVÁNÍ ZNALOSTÍ O VZTAZÍCH MEZI BIOSFÉROU, EKOSYSTÉMY A LIDSK¯MI âINNOST-
MI, V¯VOJI NOV¯CH TECHNOLOGIÍ, NÁSTROJÒ A SLUÎEB UMOÎ≈UJÍCÍCH ¤E·ENÍ GLOBÁLNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMÒ.
V¯ZNAMNOU SOUâÁSTÍ BUDE TAKÉ V¯ZKUM V OBLASTI PREDIKCE ZMùN KLIMATICKÉHO, EKOLOGICKÉHO, ZEMSKÉHO A OCEÁNICKÉHO
SYSTÉMU, V¯VOJ NÁSTROJÒ A TECHNOLOGIÍ PRO MONITOROVÁNÍ, PREVENCI A ZMÍR≈OVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH TLAKÒ A RIZIK.

né vytvofiit metody umoÏÀující pfiedvídání zmûn ekosystémÛ, plánovat je-
jich rekultivace a sniÏovat degradaci nebo úplnou ztrátu jejich prvkÛ (jako
napfi. biodiverzita, vodní, pÛdní a mofiské zdroje). V˘zkum se bude dále za-
b˘vat lesním a odpadov˘m hospodáfistvím a urbanismem. Zvlá‰tní oblast
bude pak vyãlenûna v˘zkumu vlivu lidské ãinnosti  na mofiích ãi oceánech
na mofiské zdroje; oblast bude také zahrnovat problematiku zneãi‰Èování
a eutrofizaci mofií a pobfieÏních oblastí. DÛleÏitost pochopení funkce mofi-
ského prostfiedí a jeho zdrojÛ podtrhuje fakt, Ïe EK bude podporovat v˘-
zkum vodního prostfiedí, hlubokomofisk˘ch ekosystémÛ a mofiského dna,
jejich pozorování, monitorování a pfiedpovídání jejich chování a v˘voje.
Aktivita udrÏitelné fiízení zdrojÛ je rozdûlena do dvou oblastí: první je

ochrana a udrÏiteln˘ management pfiírodních a antropogenních zdrojÛ (vod-
ní zdroje a vodní hospodáfiství, pÛdní zdroje a jejich management, biodiver-
zita, urbanismus, odpadové hospodáfiství, lesní zdroje a lesní hospodáfiství)
a druhá pak  management mofiského prostfiedí (mofiské zdroje a jejich fiízení). 

3 - Environmentální technologie. Hlavním cílem bude vyvinout nové a do-
konalej‰í technologie, postupy a sluÏby, které povedou ke sníÏení dopadÛ
lidské ãinnosti na Ïivotní prostfiedí, k lep‰í ochranû Ïivotního prostfiedí
a k efektivnûj‰ímu fiízení vyuÏívání zdrojÛ, neÏ jaké nabízejí souãasné al-
ternativy. Environmentálními technologiemi se v pracovním programu  bu-
dou rozumût technologie zamûfiené na prevenci a sniÏování environmen-
tálních rizik, sniÏování nebezpeãí a dopadÛ katastrof, zmírÀování zmûny
klimatu, ztráty biodiverzity, technologie zab˘vající se udrÏitelnou produk-
cí a spotfiebou, technologie pro udrÏitelné fiízení zdrojÛ a nakládání se zne-
ãi‰tûními, technologie pro fiízení ãlovûkem pfietvofieného prostfiedí vãetnû
zastavûného prostfiedí, mûstského prostfiedí, krajiny, ochranou a obnove-
ním kulturního dûdictví. DÛleÏitou ãástí bude také hodnocení technologií,
anal˘za Ïivotního cyklu (LCA), anal˘za rizik, registrace, vyhodnocení, au-
torizace a restrikce chemick˘ch látek (REACH).

4 - Pozorování prostfiedí Zemû a posuzovací nástroje. V˘zkum bude za-
mûfien˘ na pfiípravu a integraci Systému globálních pozorovacích systé-
mÛ Zemû (GEOSS) v záleÏitostech Ïivotního prostfiedí a udrÏitelného
rozvoje do rámce iniciativy Skupiny pro pozorování Zemû (GEO). Po-
zorovací systémy, nástroje pro zpracovávání a optimalizaci informací,
sdílení dat, modelování a pfiedpovídání budou zamûfieny zejména na
pfiírodní katastrofy, zmûnu klimatu, poãasí, ekosystémy, pfiírodní zdro-
je, vodu, vyuÏití území, biodiverzitu, Ïivotní prostfiedí a zdraví. 

První v˘zva pro podávání projektÛ bude vyhlá‰ena v prosinci 2006, její roz-
poãet bude pravdûpodobnû 213 mil. €. Mezi ãtyfii v˘‰e uvedené aktivity bu-
de rozdûleno 212 mil. € (1 – 74 mil. €, 2 – 53 mil. €, 3 – 53 mil. €, 4 – 32
mil. €) a zb˘vající 1 mil. € pfiipadne na projekty zab˘vající se  ‰ífiením v˘-
sledkÛ.
(PfiedbûÏn˘ pfiehled témat jednotliv˘ch v˘zev na rok 2007 – 2008  je uveden
v pfiíloze spolu s reÏimem jejich financování, tj. odpovídajícím typem pro-
jektu.)

ZDENKA ·USTÁKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SUSTAKOVA@TC.CZ
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Sociální, ekonomické a humanitní vědy v 7. RP
SOCIÁLNù-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VùDY JSOU V SEDMÉM RÁMCOVÉM PROGRAMU PODPOROVÁNY OSMOU TEMATICKOU PRIO-
RITOU PROGRAMU „SPOLUPRÁCE“. V SOUâASNÉ DOBù JE K DISPOZICI POUZE NÁVRH PROGRAMU PRO ROK 2007; JESTLIÎE V·AK BUDE
VYBRÁN DOSTATEâN¯ POâET PROJEKTÒ, BUDE PROGRAM NA ROK 2008 IDENTICK .̄ 

Obecné rysy
Hlavním cílem tohoto programu je pochopit komplexní a vzájemnû
provázané sociálnû-ekonomické fenomény, s nimiÏ se Evropa pot˘ká.
Získané poznatky by se pak mûly stát základem pro konkrétní vedení
politiky v dan˘ch oblastech. Druh˘m cílem je snaha o zlep‰ení v˘zku-
mu v sociálnû-ekonomick˘ch a humanitních vûdách tak, aby lépe slou-
Ïily konkrétním politick˘m a vûdeck˘m úkolÛm. DÛraz je kladen na je-
jich schopnost pfiedvídání a hodnocení vlastní ãinnosti. 

Pracovní program je zamûfien zejména na produkci nov˘ch znalostí.
Z toho vypl˘vá, Ïe prioritu mají v˘zkumné projekty mezinárodní spo-
lupráce, vyuÏity mohou b˘t také koordinaãní akce (CA) a specifické
podpÛrné akce (SSA), v nûkter˘ch pfiípadech také vefiejné tendry. V sou-
ãasné dobû probíhá vyhodnocení sítí excelence z ·estého rámcového
programu, takÏe v prvních letech 7. RP se nepoãítá s vytváfiením no-
v˘ch sítí. Vzhledem k objemu prostfiedkÛ vyhrazen˘ch pro tuto tema-
tickou oblast je vût‰ina témat vypsaná pro takzvané „malé projekty me-
zinárodní spolupráce“ s finanãní podporou do 1 mil. €, prÛmûrná do-
ba trvání projektÛ b˘vá tfii roky, ve zdÛvodnûn˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t
i del‰í. Zku‰enost ukazuje, Ïe vût‰ina dobfie fungujících projektÛ v so-
ciálnû-ekonomick˘ch a humanitních vûdách sdruÏuje ménû neÏ deset
partnerÛ.

PfiestoÏe by v prÛbûhu celého 7. RP mûla b˘t jednotlivá témata zastou-
pena vyváÏen˘m zpÛsobem, v prvních letech bude kladen dÛraz na
strategická témata prvních dvou okruhÛ: na otázky znalostní spoleã-
nosti a ekonomického rÛstu, konkurenceschopnosti a zamûstnanosti
v kontextu udrÏitelného rozvoje. Projekty  by v prvních pûti tematic-
k˘ch okruzích  pokud moÏno mûly: 

-  Poskytnout poznatky uplatnitelné v politické sféfie.
-  Propojovat rÛzné disciplíny, jeÏ mají k tématu co fiíci.
-  Pfiispût k patfiiãnému ‰ífiení a zhodnocení v˘zkumu, to znamená ob-

racet se nejen na vûdeckou komunitu, ale také na politické a jiné klí-
ãové aktéry nebo na ‰ir‰í vefiejnost.

Tematické okruhy

Program je rozdûlen do osmi tematick˘ch okruhÛ. Jsou to: 

1. RÛst, zamûstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní spoleã-
nosti. 

Úkolem této priority je hlub‰í pochopení dÛsledkÛ pokroãilé globali-
zace, strukturálních a demografick˘ch zmûn ãi dynamicky rostoucích
regionÛ. Trvá také jiÏ v 6. RP vyzvednut˘ dÛraz na pochopení nové ro-
le znalostí v ekonomické sféfie.  PÛjde zde také o nalezení odpovídají-
cí politiky a institucionálních promûn.

2. Kombinování ekonomick˘ch, sociálních a environmentálních cílÛ
v evropském prostfiedí.
Jedním z témat je porovnání evropsk˘ch a mimoevropsk˘ch mode-
lÛ propojující ekonomická, sociální a environmentální hlediska
v kontextu udrÏitelného rozvoje. Do okruhu v‰ak také patfií otázky
sociální a regionální soudrÏnosti, vytváfiení sociálních skupin ve mûs-
tech, sociálního vyluãování ãi integrace mlad˘ch lidí.

3. Hlavní trendy ve spoleãnosti a jejich dÛsledky. Cílem je pochopit
a zhodnotit trendy evropské spoleãnosti se siln˘m dopadem na oby-
vatele a kvalitu Ïivota, tj. demografické zmûny, stárnutí populace,
plodnost, migrace, zmûny v Ïivotním stylu, v koncepci rodiny a prá-
ce, v péãi o zdraví atd. Do tohoto okruhu patfií také interakce mezi
rozmanit˘mi kulturami, „paralelní spoleãnosti“ a s nimi spojené roz-
díly ve zpÛsobu Ïivota a v praktikách, a také moÏná diskriminace za-
loÏená na tûchto rozdílech.

4. Evropa ve svûtû. JelikoÏ ve svûtû neustále roste propojenost jednot-
liv˘ch regionÛ, je cílem tohoto okruhu pochopit dÛsledky a zhod-
notit hrozby a rizika tohoto fenoménu. A to jednak ve sféfie ekono-
mické – rozdíly mezi chud˘mi a bohat˘mi regiony, chudoba a udr-
Ïiteln˘ rÛst, globální vládnutí, jednak ve sféfie vojenskopolitické, to
znamená pfiíãiny konfliktÛ, moÏnosti jejich fie‰ení, faktory, které
k nim vedou, bezpeãnostní politiky atd. Dal‰ími z témat jsou pro-
mûna role Evropy ve svûtû ãi jak je Evropa vnímána jin˘mi zemûmi
a regiony.

5. Obãan v Evropské unii. Pfied multikulturní evropskou spoleãností vy-
vstává otázka po novém typu evropského obãanství a odpovídajícím
novém typu demokratického vládnutí. Úkolem je tedy nahlédnout
souãasnou definici evropského obãanství a úãast obãana na vládû.
K tomu je tfieba studovat rozdíly a spoleãné rysy obyvatel Evropy a ta-
ké rÛzné multikulturní pfiístupy. Do okruhu témat patfií mimo jiné ro-
le médií nebo role literatury a umûní v identifikaci sociálních a kul-
turních skupin ãi jako vektorÛ politick˘ch my‰lenek.

6. Sociálnû-ekonomické a vûdecké ukazatele. Zámûrem programu je
zlep‰it pouÏití ukazatelÛ v politice, vypracovat nové ukazatele a me-
tody jejich vyuÏití. Bude tedy tfieba zkoumat zpÛsob, jak jsou dnes
ukazatele v politice vyuÏívány a do jaké míry odpovídají poÏadova-
n˘m úãelÛm. Téma se soustfiedí na ukazatele pro mnohoãetné cíle,
na politickou koordinaci a regulaci. Do okruhu patfií také ukazatele
hodnocení v˘zkumn˘ch programÛ a jejich dopadu.

7. Prospektivní studie (Foresight). Cílem je vãasná identifikace dlou-
hodob˘ch v˘zev ve vûdû a technologiích, která by mûla b˘t zákla-
dem pro stanovení politick˘ch priorit. Jedná se napfiíklad o hledání
nov˘ch oblastí v˘zkumu a budoucích vûdeck˘ch disciplín. Témata
se t˘kají také budoucí role nov˘ch siln˘ch ekonomik nebo dopadu
vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ na v˘zkum a v˘voj financovan˘
ze soukrom˘ch prostfiedkÛ.

8. Strategické aktivity. Tento okruh je otevfien˘ tématÛm, která nejsou
zahrnuta v pfiedchozích okruzích. Patfií sem ale také opatfiení na pod-
poru mezinárodní spolupráce, na ‰ífiení v˘sledkÛ v˘zkumu nebo stu-
die dopadu v˘zkumu v sociálnû ekonomick˘ch a humanitních vû-
dách na politiku a na vûdu.
Do tohoto okruhu spadá také vytváfiení sítí ERA-NET, které by mûly
slouÏit k lep‰í koordinaci národních v˘zkumn˘ch programÛ v oblas-
ti sociálnû-ekonomick˘ch a humanitních vûd. Nicménû program po-
ãítá jen s omezen˘m poãtem nov˘ch sítí.

MICHAL PACVO≈,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,  

PACVON@TC.CZ
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Pracovní program pro první rok je zamûfien pfiedev‰ím na v˘zkum v ob-
lasti ochrany hranic a bezpeãnosti kritick˘ch infrastruktur a jeho rozpo-
ãet bude témûfi 200 tis. €, vyhlá‰ena jsou i témata z dal‰ích oblastí.  Pro-
gram úzce souvisí se  zahraniãní, právní a bezpeãnostní politikou EU
a s politikami v celé fiadû dal‰ích oblastí, jako doprava, zdraví, ochrana
obyvatelstva, energetika a Ïivotní prostfiedí. V kontextu nového progra-
mu je vhodné seznámit se s finální zprávou ESRAB (European Security
Research Advisory Board) http://ec.europa.eu/enterprise/security/doc/es-
rab_report_en.pdf , která hodnû napoví pfii formulaci nov˘ch projektÛ,
stejnû jako s projekty financovan˘mi programem PASR. 

Program se zamûfiuje na ãtyfii hlavní cíle (bezpeãnost obyvatelstva,  bez-
peãnost infrastruktur a sluÏeb,  bezpeãnost hranic a inteligentní ostraha,

obnovu bezpeãnosti
a ochrany v pfiípadû kri-
zí)  a tfii mezioborové
oblasti (integraci, intero-
perabilitu a propojení
bezpeãnostních systé-
mÛ,  bezpeãnost a spo-
leãnost, koordinaci
a strukturování bezpeã-
nostního v˘zkumu). 

Projekty této priority by
mûly b˘t multidiscipli-
nární a jasnû orientova-
né na splnûní cíle („mis-
sion oriented“). Pfiedpo-
kládá se, Ïe budou
podávány projekty na
vyuÏití existujících tech-
nologií pro oblast bez-
peãnosti, a nûkteré tech-

nologie pouÏívané ve vojenském obranném systému budou vyuÏívány
za koordinaãního vedení EDA (European Defence Agency) také pro ci-
vilní bezpeãnost (aplikace technologií, nikoliv v˘voj nov˘ch). Partnery
projektÛ mohou b˘t stejné typy organizací jako v jin˘ch ãástech progra-
mu - od univerzit po prÛmysl a malé firmy, jejichÏ úãast v projektech je
podporována, stejnû jako úãast uÏivatelÛ, kter˘mi jsou ãasto státní orgá-
ny a organizace odpovûdné za bezpeãnost obyvatelstva.

Bezpeãnostní v˘zkum vyvolává v mnoh˘ch z nás pfiedstavu o mnoÏství
utajovan˘ch informací a rÛzn˘ch omezení. Pracovní program pro první
v˘zvu jasnû fiíká, Ïe podávané projety nesmí obsahovat Ïádné utajova-
né informace, jinak budou diskvalifikovány.  Jak je patrno z pfiehledu ty-
pÛ projektÛ a jejich rozpoãtÛ, bude financováno jen málo projektÛ a bu-
de zapotfiebí, zejména u velk˘ch demonstraãních a integrovan˘ch pro-
jektÛ, velké aktivity pro zapojení do jejich pfiípravy. 

Typy projektů
1 – Demonstraãní projekty s pfiedpokládan˘m rozpoãtem 30 - 40 mil. €

a dvoustupÀovou pfiípravou. Pfiípravná fáze 1 (koordinaãní projekt)

Bezpečnostní výzkum
BEZPEâNOSTNÍ V¯ZKUM JE NOVOU PRIORITOU 7. RP (ZKRATKA SEC). OTEV¤ENÍ PROGRAMU P¤EDCHÁZELO P¤ÍPRAVNÉ OBDOBÍ, VE KTE-
RÉM BYL VYHLÁ·EN T¤ÍLET¯ P¤ÍPRAVN¯ PROGRAM PASR (PREPARATORY ACTION FOR SECURITY RESEARCH) S CELKOV¯M ROZPOâTEM
45 MIL. €, KTER¯ V PODSTATù MAPOVAL SITUACI V CIVILNÍM BEZPEâNOSTNÍM V¯ZKUMU V EVROPù. V¯SLEDKEM JE 23 VùDECK¯CH A 17
PODPÒRN¯CH A KOORDINAâNÍCH PROJEKTÒ. âESKÁ REPUBLIKA SE ÚâASTNÍ V OSMI Z NICH. INFORMACE O FINANCOVAN¯CH PRO-
JEKTECH LZE NAJÍT NA STRÁNCE ¤EDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ V SEKCI DOKUMENTY: HTTP://EC.EUROPA.EU/ENTERPRISE/SECURITY/IN-
DEX_EN.HTM . LZE P¤EDPOKLÁDAT, ÎE TVÒRCI NùKTER¯CH Z NICH BUDOU VE SVÉ OBLASTI P¤IPRAVOVAT NOV¯ PROJEKT DO 7. RÁM-
COVÉHO PROGRAMU. 

poãítá s rozpoãtem 0,5 -1 mil. € a dobou trvání 12 - 18 mûsícÛ.   Bu-
dou otevfiena pouze 2 témata pro 1. v˘zvu – pfiípravná fáze a finan-
covány budou 2 projekty, s rozpoãtem max. 1,7 mil. € . Cílem pro-
jektu bude vytvofiení strategického plánu v˘zkumu s ohledem na cel-
kovou situaci v oblasti. Druhou fází pak bude technická
implementace plánu pomocí systému men‰ích integrovan˘ch pro-
jektÛ a projektÛ budování potenciálu v dané oblasti („capability pro-
jects“). Rozpoãet druhé fáze by mûl b˘t 30 - 40 mil. €. Lze pfiedpo-
kládat, Ïe právû tyto projekty budou pfiipraveny z vhodn˘ch projek-
tÛ programu PASR. 

2 - Integrované projekty s rozpoãtem 10 - 25 mil.  € a dobou trvání 4
roky pro 11 témat; pfiedpokádá se financování 7 - 12 projektÛ z 1. v˘-
zvy, alokovan˘ rozpoãet ãiní 100 mil. €, coÏ je 59 % rozpoãtu.

3 – Tzv. „capability projects“ budou nejniÏ‰ím typem projektÛ, s roz-
poãtem 2 - 5 mil. € budující nebo posilující potenciál EU v pfiíslu‰-
né oblasti zamûfiené na adaptaci jiÏ dostupn˘ch technologií, pfiípad-
nû na v˘voj technologií nov˘ch. Doba trvání bude 2 - 4 roky a roz-
poãet 2 - 5 mil. € na projekt. Pro tyto projekty bude otevfieno 11 té-
mat a poãítá se s financováním 26 - 33 projektÛ. Bude to také jedin˘
typ projektÛ, pro které bude otevfiena spoleãná v˘zva s programem
IST (rozpoãet 20 mil. €) na tfii témata pro 6 - 12 projektÛ. 

4 - Koordinaãní a podpÛrné projekty budou stejnû jako v jin˘ch ãástech
7. rámcového programu i v bezpeãnostním v˘zkumu financovány
v oblastech specifikovan˘ch v pracovním programu.

5 - ERA NET projekty bude moÏno podat v první v˘zvû (podle souãasnû
dostupného návrhu) pouze na téma spolupráce mezi ãlensk˘mi ze-
mûmi.

Priorota bezpeãnostního v˘zkumu nepoãítá s financováním sítí excelen-
ce (NoE).

Závěr
V prÛbûhu 7. RP je pro téma bezpeãnosti plánováno celkem 6 v˘zev,
kaÏd˘ rok jedna. V prvním roce bude spoleãná v˘zva s programem ICT
s tématikou ochrany kritick˘ch infrastruktur.  Návrh pracovního progra-
mu s podrobnostmi v˘zkumn˘ch témat zvefiejnûn na webov˘ch strán-
kách http://www.fp7.cz, kde je uvedena také pozvánka na informaãní
den k tomuto programu, kter˘ bude v prosinci 2006 nebo v lednu 2007,
a fiada dal‰ích informací a dokumentÛ  vãetnû  prezentace programu
s pfiehledem v˘zkumn˘ch témat.  
ProtoÏe se jedná o novou v˘zkumnou prioritu, mapujeme moÏné bu-
doucí úãastníky projektÛ. Uvítáme proto na adrese security@tc.cz od
úãastníkÛ a zájemcÛ o úãast v této prioritû kontaktní e-mail se struãn˘m
popisem ãinnosti oblasti bezpeãnostního v˘zkumu, pfiípadnû s odkazem
na webové stránky fie‰itelského t˘mu ãi instituce. 

EVA HILLEROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HILLEROVA@TC.CZ
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Technologické platformy a společné technologické iniciativy 
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY (TECHNOLOGY PLATFORMS) SDRUÎUJÍ PRÒMYSLOVÉ PODNIKY, V¯ZKUMNÉ A FINANâNÍ INSTITUCE, NÁRODNÍ
ORGÁNY VE¤EJNÉ SPRÁVY, ASOCIACE UÎIVATELÒ A SPOT¤EBITELÒ PODÍLEJÍCÍ SE NA V¯ZKUMU, V¯VOJI A INOVACÍCH VE STRATEGICKY V¯-
ZNAMN¯CH TECHNOLOGICK¯CH OBLASTECH S CÍLEM VYTVO¤IT V DANÉ KONKRÉTNÍ OBLASTI ST¤EDNùDOBOU AÎ DLOUHODOBOU VI-
ZI BUDOUCÍHO TECHNOLOGICKÉHO V¯VOJE. ZÁKLADEM PRO KAÎDOU PLATFORMU JE VYPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU O
DANÉ V¯ZKUMNÉ OBLASTI (SRA – STRATEGIC RESEARCH AGENDA), DEFINUJÍCÍHO VùDECKO-V¯ZKUMNÉ PRIORITY A MOÎN¯ âASOV¯ HAR-
MONOGRAM JEJICH V¯ZKUMU. SOUâÁSTÍ SRA JSOU I POSTUPY, JAK MOBILIZOVAT ZDROJE  PRO USKUTEâNùNÍ VIZE, A NÁVAZNÉ UPLATNù-
NÍ V¯SLEDKÒ. NA PROVEDENÍ SRA BYLO MOÎNÉ VYUÎÍT VE¤EJNOU PODPORU V PODOBù NÁSTROJÒ 6. RP A STEJNù TAK I V RÁMCI 7. RP BU-
DE SPOLEâENSTVÍ P¤ISPÍVAT NA REALIZACI TùCH SRA, KTERÉ PROKÁÎÍ SKUTEâNOU EVROPSKOU P¤IDANOU HODNOTU. 

V nûkter˘ch specifick˘ch pfiípadech dosáhly evropské platformy takového am-
biciózního rozsahu, Ïe budou potfiebovat mobilizaci vût‰ích vefiejn˘ch i sou-
krom˘ch zdrojÛ k implementaci sv˘ch SRA. Pro efektivnûj‰í realizaci tûchto
SRA navrhla Komise  vytvofiení  partnerství vefiejného a soukromého sektoru
formou tzv. spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ (Joint Technology Initiati-
ves), a to na základû ãlánku 171 nebo 166 Smlouvy ES.

Potenciální JTI budou identifikovány otevfienou a transparentní cestou na zá-
kladû tûchto kritérií: pfiidaná evropská hodnota mûfiená na základû excelen-
ce, jasnû definovan˘ cíl, existence skuteãné sociální potfieby a uÏitku, nedo-
stateãnost existujících nástrojÛ pro dosaÏení stanoveného cíle, rozsah dopa-
du na prÛmyslovou konkurenceschopnost a rÛst, závaÏnost finanãních i jin˘ch
závazkÛ prÛmyslu vÛãi projektu, dÛleÏitost pfiíspûvku vÛãi ‰ir‰ím politick˘m
cílÛm, schopnost a kapacity pfiilákat dal‰í národní podporu.

V souãasnosti je navrÏeno ustanovení ‰esti JTI:
- Vodík a palivové ãlánky (H&FC JTI) – v souãasné dobû je prioritou vypraco-
vat prÛmyslov˘ závazek vÛãi JTI; na zaãátku fiíjna 2006 byla podepsána spo-
leãná deklarace zástupcÛ prÛmyslu (ãlenÛ Evropské technologické platfor-
my pro vodíkové a palivové ãlánky) o zaloÏení této iniciativy.

- Aeronautika a letecká doprava (Clean Sky JTI) – zámûrem v této fázi je zaji‰-
tûní maximalizace pfiidané hodnoty vytvofiení JTI.

-  Inovativní medicína (IMI JTI) – aktuálnû je hlavním zájmem nalézt zpÛsob,
jak je moÏné vytvofiením této iniciativy pfiekonat jednoznaãná trÏní selhání
v této oblasti.

- Nanoelektronika (ENIAC JTI).

- Zabudované elektronické systémy (ARTEMIS JTI) – v pfiípadû obou iniciativ
je tfieba  zamûfiit se na vyvinutí mechanismu zaji‰Èujícího, Ïe finanãní záva-
zek ãlenského státu povede k vyhnutí se riziku politizace nebo „znovuzná-
rodnûní“ v˘zkumného úsilí v tûchto oblastech. 

- Globální monitoring pro Ïivotní prostfiedí a bezpeãnost (GMES JTI) – zde je
úsilí aktuálnû zamûfieno na nalezení zpÛsobu, jak co nejefektivnûji uvést
partnerství vefiejného a soukromého sektoru do praxe.

Na zasedání skupiny komisafiÛ Rady pro konkurenceschopnost v ãervnu 2006
byl pfiijat informaãní dokument, kter˘ také stanovil následné kroky vytváfiení
JTI. V prvé fiadû bude vytvofiena cestovní mapa (v kontextu modifikovaného
návrhu specifick˘ch programÛ), která bude zahrnovat harmonogram  pro
pfiedkládání individuálních návrhÛ na JTI. Její souãástí by mûla b˘t i anal˘za
nákladÛ a ziskÛ, vytvofiená na základû dosavadních zku‰eností. Následnû po-
té, co bude 7. RP pfiijat  Radou a Parlamentem, budou pfiedneseny první for-
mální návrhy na vytvofiení JTI. Tyto návrhy by tak mûly b˘t pfiedkládány Radû
na zaãátku roku 2007 s cílem  pfiijmout je  na podzim 2007.

Vzhledem k v˘znamu, jak˘ Evropská komise ETP v rámci návrhu 7. RP
pfiikládá („ETP se mohou rozvinout a pfiedstavovat tak hlavní nástroj pro pod-
poru evropské konkurenceschopnosti“), a k pfiíleÏitostem, které se ETP nabí-
zejí, je potfiebné, aby se i ãeské firmy, státní správa i v˘zkumné instituce do
ETP aktivnû zapojovaly.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ

Průřezové aktivity programu Spolupráce

JEDNÍM Z KLÍâOV¯CH CÍLÒ VYBUDOVÁNÍ EVROPSKÉHO V¯ZKUMNÉHO PROSTORU JE SNÍÎENÍ ROZT¤Í·TùNOSTI V¯ZKUMNÉHO ÚSILÍ V
EVROPù. T¤I INICIATIVY TOMU MùLY NAPOMOCI JIÎ V RÁMCI 6. RP – CREST (SCIENTIFICAL AND TECHNICAL RESEARCH COMMITTEE), ERA-
NET A APLIKACE âLÁNKU 169 SMLOUVY.  TYTO INICIATIVY SE UKÁZALY DOBR¯M STARTEM PRO ZAHÁJENÍ VZÁJEMNÉ KOORDINACE NÁ-
RODNÍCH A REGIONÁLNÍCH V¯ZKUMN¯CH PROGRAMÒ, A PRÁVù I PROTO SE EVROPSKÁ KOMISE ROZHODLA ZAâLENIT TUTO OBLAST
DO 7. RP MEZI PRÒ¤EZOVÉ AKTIVITY PROGRAMU SPOLUPRÁCE (COOPERATION). 

Koordinace nekomunitárních výzkumných programů
Cílem projektÛ ERA-NET je podpofiení spolupráce a koordinace v˘zkumn˘ch
programÛ realizovan˘ch na národní ãi regionální úrovni ãlensk˘ch i kandidát-
sk˘ch státÛ prostfiednictvím vytváfiení sítí tûchto programÛ, vedoucích k jejich
vzájemnému otevírání a rozvoji a uskuteãÀování spoleãn˘ch aktivit.

Schéma ERA-NET bude jednak pokraãovat v roz‰ifiování a prohlubování sítí
vznikl˘ch v rámci 6. RP, souãasnû v‰ak bude podporovat zakládání sítí nov˘ch.
Kde to bude vhodné, mohou b˘t sítû vyuÏity pfii koordinaci programÛ evrop-
sk˘ch regionÛ a men‰ích ãlensk˘ch zemí s cílem usnadnit jejich zapojení do
iniciativ vût‰ího rozsahu. V omezeném poãtu pfiípadÛ poskytne Evropská ko-
mise dodateãnou finanãní podporu tûm projektÛm, jejichÏ úãastníci spojí zdro-
je za úãelem podání spoleãn˘ch tzv. ERA-NET PLUS v˘zev k pfiedkládání pro-
jektÛ propojujících jejich národní a regionální programy. V porovnání se 6. RP
nejsou ERA-NET  (ani ERA-NET PLUS) v 7. RP zcela samostatnou aktivitou. Stá-
vají se implementaãním nástrojem, zejména programu Spolupráce a jeho pri-

orit, vedle toho ale mohou pokr˘vat také projekty, které se nemusí pfiímo t˘kat
témat 7. RP, a to v pfiípadû, Ïe tyto projekty mají dostateãnou evropskou pfiida-
nou hodnotu.

Projekty ERA-NET
Aktivity spadající pod ERA-NET mohou b˘t jak koordinaãní, tak i podpÛrné ak-
ce spojující v˘zkumné programy administrované na národní a regionální úrov-
ni. V˘zkumné programy provádûné na národní a regionální úrovni jsou chá-
pány jako celistvé v˘zkumné programy, pfiíp. jejich ãásti nebo podobné inici-
ativy splÀující následující charakteristiky: jsou strategicky naplánované,
administrované na národní nebo regionální úrovni, jsou pfiedmûtem vefiejn˘ch
rozpoãtov˘ch závazkÛ a jsou buì financovány, nebo pfiímo fiízeny národní ãi
regionální institucí.

Nejménû tfii nezávislá právní uskupení, která fiídí vefiejnû financované národní
nebo regionální programy, pfiiãemÏ jsou vÏdy z jiného ãlenského nebo kandi-
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dátského státu EU, mohou vytvofiit seskupení ERA-NET. Je tfieba zdÛraznit, Ïe
v˘zkumné organizace ani vûdci samotní nejsou oprávnûn˘mi úãastníky ERA-
NET. ZpÛsobil˘mi partnery pro projekty ERA-NET jsou pouze:
- programoví vlastníci – národní / regionální ministerstva / vlády zodpovûdné
za definování, financování ãi fiízení v˘zkumn˘ch programÛ na národní ãi re-
gionální úrovni;

- programoví manaÏefii – organizace fiídící programy pod dohledem progra-
mov˘ch vlastníkÛ (v˘zkumné rady, grantové agentury);

- v˘‰e jmenovaní, ktefií v dobû podávání návrhÛ ERA-NET aktuálnû nefiídí v˘-
zkumn˘ program, ale ktefií ho plánují, pfiípadnû se zavázali k jeho vytvofiení.

Vedle tûchto klíãov˘ch úãastníkÛ se mohou ERA-NET zúãastnit také dal‰í or-
ganizace  operující na evropské úrovni fiídící vefiejnû financované národní ãi
regionální programy ze dvou odli‰n˘ch ãlensk˘ch ãi kandidátsk˘ch státÛ 
(napfi. EEIG - European Economic Interest Grouping) nebo jiná právní uskupe-
ní fiídící vefiejné v˘zkumné programy (napfi. charity).
Projekty ERA-NET budou provádûny pfiedev‰ím na základû pfiístupu zdola, aniÏ
by byla dávána pfiednost urãitému v˘zkumnému tématu pfied jin˘m, a mûly by
zahrnovat v‰echny oblasti vûdy a technologie, napfiíã disciplínami.

Samotné propojování programÛ mÛÏe zahrnovat rÛzné úrovnû spolupráce
a koordinace v závislosti na charakteru konkrétní aktivity ERA-NET. MÛÏe se
v‰ak také drÏet navrÏeného ãtyfistupÀového pojetí zahrnujícího ãtyfii typy akti-
vit: v˘mûnu informací, definici a pfiípravu spoleãn˘ch aktivit, implementaci
spoleãn˘ch aktivit, financování spoleãn˘ch nadnárodních v˘zkumn˘ch akti-
vit. Sítû ERA-NET by mûly mít ambiciózní cíle a v tomto smyslu pokr˘vat v‰ech-
ny uvedené úrovnû. Ty sítû, které byly vytvofieny jiÏ bûhem 6. RP a které chtû-
jí podat následn˘ návrh v rámci 7. RP, musí navrhnout siln˘ spoleãn˘ projekt
pfiímo zaãínající tfietím nebo ãtvrt˘m krokem. Nové projekty ERA-NET, které
pfiicházejí s nov˘mi tématy a nemají  zku‰enosti z 6. RP, by mûly zahrnovat ne-
jménû první tfii kroky, ale jsou vybízeny k tomu, aby se jejich cílem stal i krok
ãtvrt˘.
Oãekávan˘ pfiínos ERA-NET úzce koresponduje se ãtyfimi v˘‰e uveden˘mi kro-
ky. Jedná se o:  
1. Systematickou v˘mûnu informací a zku‰eností u existujících programÛ – sbí-

rání informací o struktufie a programech realizovan˘ch v národních v˘-
zkumn˘ch systémech (zlep‰ení komunikace, vybudování vzájemné dÛvûry
mezi vlastníky a manaÏery programÛ prostfiednictvím vzájemného vzdûlá-
vání apod.).

2. Definici a pfiípravu spoleãn˘ch strategick˘ch aktivit – anal˘za získan˘ch in-
formací, identifikace typu spolupráce a oblastí, kter˘mi je vhodné se zab˘-
vat; v‰e by mûlo vést k vytvofiení Akãního plánu, kter˘ urãí spoleãné strate-
gické oblasti a bude pfiípravou pro konkrétní uskuteãnûní spoleãn˘ch akti-
vit.

3. Uskuteãnûní spoleãn˘ch aktivit mezi národními a regionálními programy –
projekty jsou podporovány k rozvoji a implementaci spoleãn˘ch strategic-
k˘ch aktivit, jak˘mi mohou b˘t:

-   seskupování národnû nebo regionálnû financovan˘ch v˘zkumn˘ch projek-
tÛ (v pfiípadû jiÏ probíhajících národnû ãi regionálnû financovan˘ch v˘-
zkumn˘ch programÛ),

-   spoleãná hodnotící kritéria a metody implementace – z dlouhodobého hle-
diska by mûla vést ke sjednocení hodnotících postupÛ,

-  projekty pro spoleãné aktivity v oblasti odborné pfiípravy – napfi. spoleãn˘ do-
hled nad pracemi a mezinárodními postgraduálními projekty,

-  projekty pro vzájemné zpfiístupnûní zázemí a laboratofií,
-  spoleãná schémata pro monitoring a hodnocení programÛ vãetnû spoleãné-

ho monitoringu a hodnocení,
-  projekty pro personální v˘mûny,
-  specifické dohody o spolupráci nebo ujednání mezi úãastnícími se progra-

my – jako pfiíprava pro dal‰í nadnárodní v˘zkumné programy a odstranûní
právních pfiekáÏek.

4. Financování spoleãn˘ch nadnárodních v˘zkumn˘ch aktivit – mûlo by se jed-
nat o v˘raznûj‰í formu propojování zahrnující vytvofiení spoleãné strategie,

spoleãného pracovního programu, pilotních aktivit, pfiedkládání spoleãn˘ch
nebo jednotn˘ch v˘zev, vytvofiení spoleãného hodnotícího systému ãi spo-
leãného plánu pro ‰ífiení v˘sledkÛ nebo zku‰eností. 

Je v‰ak samozfiejmû moÏné rozvíjet ãi nacházet i jiné zpÛsoby implementace
spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch aktivit.

Projekty ERA-NET Plus
Tento nov˘ typ projektÛ bude moci, v omezeném mnoÏství pfiípadÛ, získat do-
dateãnou finanãní podporu od Komise, a to jako podnût pro ty národní a regi-
onální v˘zkumné programy, které shromaÏìují zdroje pro podávání spoleã-
n˘ch v˘zev pro návrhy.
Cílem tohoto modulu je zúÏení mezery mezi koordinací národních programÛ
v rámci ERA-NET a spoleãn˘m uplatÀováním vhodnû identifikovan˘ch národ-
ních v˘zkumn˘ch programÛ na základû ãlánku 169 Smlouvy.

Tyto projekty budou podporovány prostfiednictvím koordinaãních a podpÛr-
n˘ch akcí. Pfiíspûvek Spoleãenství bude urãen pfiedev‰ím na projektov˘ mana-
gement a bude omezen na maximálnû 1/3 celkov˘ch národních vkladÛ do roz-
poãtu spoleãné v˘zvy.
Projekty, které bude moÏné uskuteãÀovat v rámci ERA-NET+ musejí odpovídat
tûmto kritériím:
- kaÏdá v˘zva musí b˘t naplánována vãetnû jasného finanãního závazku od
úãastnících se národních nebo regionálních programÛ,

- pfiijatelní partnefii musí b˘t buì programoví vlastníci nebo manaÏefii a musí se
jednat o úãastníky nejménû z 5 rÛzn˘ch ãlensk˘ch nebo pfiidruÏen˘ch státÛ
poskytujících finance pro spoleãnou v˘zvu,

- celkov˘ plánovan˘ rozpoãet spoleãné v˘zvy musí dosahovat nejménû 
5 mil. €,

- musí b˘t pfiedloÏen spoleãn˘ revizní mechanismus pro hodnocení pfiedklá-
dan˘ch návrhÛ,

- kaÏd˘ projekt financovan˘ ze spoleãné v˘zvy by mûl b˘t nadnárodní a sou-
ãasnû by mûl splÀovat taková kritéria, jak˘mi jsou excelence, evropská pfii-
daná hodnota a podobnû.

Detailní pravidla pro úãast ve financovan˘ch nadnárodních projektech by mû-
la b˘t stanovena samotn˘mi úãastníky.

Článek 169
Úãast Spoleãenství v národních  v˘zkumn˘ch programech  spoleãnû imple-
mentovan˘ch na základû ãlánku 169 je relevantní  v pfiípadû evropské spolu-
práce ve velkém mûfiítku v oblastech vypl˘vajících ze spoleãn˘ch zájmÛ nebo
potfieb nûkolika ãlensk˘ch státÛ. Takové iniciativy, které mohou zahrnovat
i spolupráci s mezivládními programy, musí splnit stanoven˘ soubor kritérií:
- Musí se vztahovat k prioritám Spoleãenství.
- Musí b˘t stanoven jejich jasn˘ cíl, kter˘ bude v souladu s cíli rámcového pro-
gramu.

- Musí mít stávající základ (jiÏ existující nebo plánované národní v˘zkumné
programy).

- Musí mít evropskou pfiidanou hodnotu
- Velikost a poãet zahrnut˘ch programÛ a podobnost ãinností, které pokr˘vají,
musí dosahovat kritického mnoÏství. 

- âlánek 169 musí b˘t nejúãinnûj‰ím nástrojem pro dosaÏení stanoven˘ch
cílÛ.

Jako první byl v 6. RP pod touto iniciativou zahájen pilotní projekt European
and Developping Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Jedná se o spo-
leãn˘ projekt evropsk˘ch zemí a zemí subsaharské Afriky  zamûfien˘ na  boj
proti tfiem  nejroz‰ífienûj‰ím chorobám spojen˘ch s chudobou: AIDS, tuberku-
lóze a malárii.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ
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Tento program bude podporovat pfiedev‰ím tzv. „hraniãní v˘zkum“,
coÏ je termín oznaãující nové chápání základního v˘zkumu. V˘zkum
na hranicích souãasného poznání se totiÏ vyznaãuje tím, Ïe pro nûj
neplatí tradiãní hranice mezi vûdními disciplínami. 

Je‰tû pfied zahájením 7. RP EU byla vytvofiena Evropská v˘zkumná ra-
da (European Research Council) - dále jen ERC - s tím, Ïe jejím hlav-
ním úkolem bude právû realizace programu My‰lenky.  âinnost ERC
je rozdûlena mezi její dvû organizaãní sloÏky:  Vûdeckou radu (Sci-
entific Council) a Implementaãní odbor (Dedicated Implementation
Structure). Do Vûdecké rady ERC jmenovala Evropská komise 22
‰piãkov˘ch evropsk˘ch vûdcÛ, pfiiãemÏ jejich v˘bûr byl proveden ne-
závisle na politick˘ch strukturách. Pfiedsedou Vûdecké rady ERC je
v souãasné dobû fieck˘ biolog prof. Dr. Fotis Kafatos, generálním ta-

jemníkem je nûmeck˘ biochemik prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker.
Do Vûdecké rady ERC byl jmenován i prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.,
z Ústavu jaderné fyziky Akademie vûd âR.

Vûdecká rada ERC bude urãovat vûdeckou strategii specifického pro-
gramu My‰lenky, sestavovat pracovní program pro provádûní  speci-
fického programu My‰lenky, kontrolovat realizaci pracovního pro-
gramu, informovat vûdeckou vefiejnost a Evropskou komisi o prÛbû-
hu specifického programu My‰lenky a schvalovat panely odborníkÛ
pro hodnocení pfiedkládan˘ch návrhÛ projektÛ v rÛzn˘ch vûdních
oblastech.V pracovním programu budou stanovena pravidla pro hod-
nocení, v˘bûr a financování projektÛ.  Pracovní program bude v prÛ-
bûhu 7. RP EU aktualizován. Implementaãní odbor ERC bude zaji‰-
Èovat administrativu ERC a organizovat hodnocení, v˘bûr a financo-
vání projektÛ.

Nejvût‰í ãást rozpoãtu ERC bude pouÏita na financování dvou typÛ
grantÛ: Granty pro zaãínající v˘zkumné pracovníky (Starting Inde-
pendent Researcher Grants) a Granty pro zku‰ené v˘zkumné pra-
covníky (Advanced Investigator Grants).

Nejpozdûji na zaãátku roku 2007 bude uvefiejnûna v˘zva k pfiedklá-
dání návrhÛ na Granty pro zaãínající v˘zkumné pracovníky. V˘zva
k pfiedkládání návrhÛ na Granty pro zku‰ené v˘zkumné pracovníky
se oãekává ve druhé polovinû roku 2007. Pfiedpokládá se, Ïe v le-
tech 2008 – 2012 bude publikována jedna v˘zva roãnû pro kaÏd˘
z obou  typÛ grantÛ.

Granty pro začínající výzkumné pracovníky
Tyto granty budou poskytovány s podmínkou, Ïe musí b˘t pouÏity na

financování v˘zkumn˘ch projektÛ v ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch ze-
mích EU. Dal‰í podmínkou pro udûlení grantÛ bude písemná dohoda
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ s hostitelsk˘mi institucemi, ve kter˘ch  budou
projekty realizovány. Jeden projekt mÛÏe b˘t realizován v jedné nebo
v nûkolika hostitelsk˘ch institucích.  O granty se mohou ucházet pou-
ze v˘zkumní pracovníci, ktefií získali kvalifikaci PhD. ménû neÏ 10 let
pfied uzávûrkou pfiíslu‰né v˘zvy. Pfiedpisy, které by vymezovaly práv-
ní rámec financování projektÛ ze specifického programu My‰lenky, ne-
byly ke dni uzávûrky (10. 10. 2006) zvefiejnûny.
V˘‰e tûchto grantÛ by se mûla pohybovat v rozmezí 100 aÏ 
400 tis. € na projekt. Maximální délka financovan˘ch projektÛ bu-
de 5 let. V˘bûrové fiízení bude dvoukolové. V prvním kole budou
v‰ichni Ïadatelé pfiedkládat pouze struãn˘ popis projektu. Vybraní
Ïadatelé z prvního kola budou vyzváni, aby ve druhém kole pfied-
loÏili podrobn˘ návrh projektu. Návrhy projektÛ budou hodnotit pa-
nely odborníkÛ. V poãáteãní fázi specifického programu My‰lenky

Foto Z. Kuãera a B. Koã
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se poãítá s vytvofiením 20 panelÛ hodnotitelÛ, kaÏd˘ panel bude mít
svého pfiedsedu a asi 10 ãlenÛ.  Jednotlivé panely budou mít kom-
petenci hodnotit projekty z tûchto vûdních oblastí:

Vědy o neživé přírodě
Panel 1 Teoretická informatika, matematika, matematická fyzika
Panel 2 Fyzika elementárních ãástic, lasery, optika
Panel 3 Fyzika kondenzovan˘ch látek, nanovûdy, statistická fyzika
Panel 4 Analytická chemie, fyzikální chemie, molekulární systémy
Panel 5 Aplikovaná informatika, inteligentní systémy, komunikaã-

ní technologie
Panel 6 Elektronika, energetické systémy, mechanika
Panel 7 Astronomie, vûdy o vesmíru
Panel 8 Ekologie, geologie, oceánografie

Vědy o živé přírodě
Panel 1 Biochemie, biologie, embryologie
Panel 2 Genetika, genomika, biologické modelování
Panel 3 Fyziologie, parazitologie, toxikologie
Panel 4 Neurobiologie, neurofyziologie, neurochemie
Panel 5 Vûdy o Ïivotním prostfiedí
Panel 6 Farmakologie, lékafiství, zvûrolékafiství
Panel 7 Biotechnologie, vûdy o zemûdûlství

Společenské a humanitní vědy
Panel 1 Demografie, ekonomie, urbanistika
Panel 2 Politické vûdy, právo, sociologie
Panel 3 Filosofie, lingvistika, psychologie 
Panel 4 Hudba, literatura, v˘tvarné umûní 
Panel 5 Archeologie, historie

Alan Pompidou, prezident Evropského patentového úfiadu (EPO), se-
známil na v˘roãní konferenci, která se konala v Lisabonu 5. fiíjna, úãast-
níky se zámûry svého úfiadu. Pompidou fiekl: „Pokud chce Evropa b˘t do
roku 2010 ve vedoucí pozici v oblasti ekonomiky znalostí, je nezbytné
vyvinout patentovou síÈ“  a vyjádfiil uspokojení na podporou ‰ífiení „pa-
tentové kultury“, kterou má pfiinést 7. rámcov˘ program. 

Souãasn˘ systém je nutné  zevrubnû zlep‰it. Jedno okamÏité vylep‰ení
by mohlo pfiinést schválení Lond˘nského protokolu pfiekladu pfiihlá‰ek
patentÛ. Dal‰í zlep‰ení by jistû znamenala  realizace Dohody o evrop-
ském patentovém soudu, kter˘ by mohl zajistit „v˘znamné zv˘‰ení práv-
ní bezpeãnosti pro majitele patentÛ i vefiejnost“, protoÏe by nahradil stá-
vající systém paralelních sporÛ na národní úrovni. Bûhem konference
probûhly tfii paralelní semináfie,  které byly zamûfieny na praktické ukáz-
ky vyuÏití  epoline a esp@cenet  (viz dále) a na  „on-line produkty“ Ev-
ropského patentního úfiadu.

Evropsk˘ patentov˘ úfiad (EPO) udûluje evropské patenty smluvních ze-
mí na základû Evropské patentové úmluvy (EPC), která byla podepsána
5. fiíjna 1973 v Mnichovû a vstoupila v platnost 7. fiíjna 1977. EPO je v˘-
konn˘ orgán Evropské patentové organizace,  zfiízen˘ na základû EPC.
âlensk˘mi státy EPO jsou státy EU-25 a dále Bulharsko, Island, Lichten-
‰tejnsko, Monako,  Rumunsko, ·v˘carsko a Turecko.
Na aktivity Evropského patentového úfiadu dohlíÏí správní rada organi-
zace sloÏená ze zástupcÛ smluvních zemí (viz http://www.european-pa-
tent-office.org).

Úkolem EPO je podporovat evropské patenty vynálezÛ na základû cent-

V pfiípadû interdisciplinárních projektÛ bude rozdûlení panelÛ 
podle vûdních oblastí chápáno flexibilnû a je velmi pravdûpodob-
né, Ïe v prÛbûhu 7. RP EU bude ERC modifikovat poãet panelÛ, 
jejich personální sloÏení i rozdûlení kompetencí pro vûdní oblasti. 

Návrhy projektÛ budou hodnoceny pouze podle kvality, takÏe 
poãty projektÛ vybran˘ch k financování jednotliv˘mi panely se mo-
hou v˘znamnû li‰it. ERC rozhodla, Ïe pfiedloÏené návrhy budou  po-
suzovány podle tûchto kritérií:

1. Vûdeck˘ potenciál navrhovatele: kvalita publikací, intelektuální
kapacita a kreativita, mezinárodní reputace, manaÏerské schop-
nosti.

2. Kvalita navrhovaného projektu: dÛleÏitost fie‰en˘ch problémÛ,
netradiãní pfiístup a pfiimûfienû ambiciózní cíle, metody a pra-
covní postupy, potenciální pfiínos pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor.

3. Organizaãní zaji‰tûní navrhovaného projektu: v˘bûr vhodné hos-
titelské instituce, realistick˘ harmonogram projektu, v˘bûr vhod-
n˘ch spolupracovníkÛ, realistick˘ rozpoãet. 

Granty pro zkušené výzkumné pracovníky

Podrobnûj‰í informace o tûchto grantech Evropská komise ke dni
uzávûrky (10. 10. 2006) nezvefiejnila. Aktuální informace o speci-
fickém programu My‰lenky jsou dosaÏitelné na adrese http://erc.eu-
ropa.eu/

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Ochrana patentů - klíč k evropské ekonomice znalostí
ralizovaného postupu. Vyplnûním jedné Ïádosti v jednom ze tfií oficiál-
ních jazykÛ (angliãtina, francouz‰tina a nûmãina) je moÏné získat pa-
tentovou ochranu v nûkter˘ch nebo ve v‰ech smluvních zemích EPC.

Úkolem Národního úfiadu prÛmyslového vlastnictví Portugalska (INPI -
zaloÏen 1976) je podporovat a chránit prÛmyslové vlastnictví zemû na
národní a mezinárodní úrovni. INPI vytvofiilo 22 autonomní jednotky,
které mají zdynamizovat aktivity v oblasti podpory prÛmyslového vlast-
nictví v technologick˘ch centrech, na univerzitách, vûdeck˘ch a v tech-
nologick˘ch parcích a obchodních spoleãnostech; epoline® je znaãka
elektronick˘ch produktÛ a sluÏeb vyvinut˘ch Evropsk˘m patentov˘m
úfiadem pro uÏivatele evropského patentového systému. Tyto produkty
a sluÏby poskytují bezpeãné a integrované prostfiedí pro elektronickou
komunikaci mezi Evropsk˘m patentním úfiadem, Ïadateli, jejich zástup-
ci a národními patentov˘mi úfiady smluvních zemí. Informacejsou do-
stupné na http://www.epoline.org

„Databáze nápadÛ“ esp@cenet, , je celosvûtová bezplatná informaãní
sluÏba na Internetu Evropské patentové organizace. Pfies jednoduché roz-
hraní umoÏÀuje pfiístup k více neÏ 60 milionÛm dokumentÛ vydan˘ch
více neÏ 70 patentov˘mi úfiady na celém svûtû a vãetnû evropsk˘ch pa-
tentov˘ch Ïádostí vydan˘ch Svûtovou organizací du‰evního vlastnictví.
Databáze esp@cenet obsahuje aktuální patentové Ïádosti vydané pa-
tentov˘mi úfiady jak ãlensk˘ch tak i dal‰ích i státÛ. Informace lze získat
na adrese http://www.espacenet.com/

REDAKCE ECHO

(Zpracováno podle  mater iá lÛ  EPO)
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Pilotní projekt Regiony znalostí (Regions of Knowledge) byl navrÏen v roce
2003 Evropsk˘m parlamentem. Byl zamûfien na podporu experimentálních
akcí na regionální úrovni za úãelem rozvoje dan˘ch regionÛ v oblasti tech-
nologického rozvoje, spolupráce mezi univerzitami a v˘zkumem na regio-
nální úrovni a podpory integrace regionÛ v Evropû. 
Hlavním cílem bylo pfiedstavit klíãovou roli znalostí v rámci regionálního roz-
voje i zpÛsob, jak se mohou regionální úãastníci aktivnû podílet na budouc-
nosti svého regionu. Pilotní akce nabídly zajímav˘ pohled na rÛzné aspekty
cest, kter˘mi se regiony mohou ubírat pfii budování znalostní ekonomiky.
Projektu se úãastnily zejména regionální samosprávy, vysoko‰kolské institu-
ce, prÛmysl, sociální partnefii, zamûstnavatelé a odborové organizace, ob-
chodní komory a prÛmyslové federace. Bylo pfiijato celkem 53 návrhÛ, z to-
ho 14 bylo vybráno pro financování. Podpofieny byly zejména Ïádosti o stu-
die typu foresight pro politické rozhodování, projekty zamûfiené na vût‰í
zapojení univerzit do regionálního rozvoje, mentoring a v˘mûnu zku‰eností
ve v˘zkumu a investování.
Úspû‰né byly napfiíklad projekty Baltic Sea-KR (cílem vytvofiení tohoto regio-
nu bylo zformovat jádro panregionální sítû v okolí Baltického mofie za úãelem
usnadnûní transferu znalostí a technologií mezi akademick˘mi institucemi
a prÛmyslem), BlueBioNet (cílem projektu byla pfiemûna tradiãnû strukturo-
van˘ch pfiímofisk˘ch regionÛ na evropské znalostní regiony zamûfiené na apli-
kované biotechnologie), ERRIN (V˘zkumná regionální a inovaãní síÈ evrop-
sk˘ch regionÛ v Bruselu – cílem vytvofiení bylo napomoci regionÛm k efek-
tivnûj‰ímu zapojení se do ERA).

Regiony znalostí 2 –  6. RP
Na pilotní aktivity RegionÛ znalostí plynule navázal projekt Regiony znalostí
2, a to v rámci 6. RP. Ten byl orientován na podporu nadnárodních, meziregi-
onálních projektÛ spolupráce zamûfien˘ch na VaV rozhodování a na investi-
ce do v˘zkumu na regionální úrovni a v˘mûnu zku‰eností mezi podporova-
n˘mi projekty prostfiednictvím intenzivního vzájemného pÛsobení s IRE sítí
(inovující regiony v Evropû), pfiedstavující základnu pro jejich vzájemné vzdû-
lávání.
Úãastníky projektu byly zejména regionální správy, univerzity ãi vefiejné a sou-
kromé subjekty zamûfiené na VaV na regionální úrovni. Celkem bylo pfiijato
118 návrhÛ, 18 bylo vybráno pro financování. Pfiíklady úspû‰n˘ch projektÛ:

ROGRAM KAPACITY V RÁMCI 7. RP BUDE POPRVÉ OBSAHOVAT PRVKY ZAMù¤ENÉ NA P¤ÍMOU PODPORU V¯ZKUMN¯CH AKTIVIT VZTA-
HUJÍCÍCH SE K EVROPSK¯M REGIONÒM. NAVAZUJE TAK NA P¤EDCHOZÍ INICIATIVY V TÉTO OBLASTI.

E-Rain (organizace sítí regionálních agentur zodpovûdn˘ch za implementaci
regionálních politick˘ch plánÛ), LocoMotive (projekt byl zamûfien na posky-
tování informací tvÛrcÛm politik za úãelem lep‰ího pochopení VaV investiã-
ní politiky velk˘ch soukrom˘ch firem v jejich regionu ve srovnání s trendy v ji-
n˘ch evropsk˘ch regionech).

Regiony znalostí – 7. RP
Cílem podprogramu Regiony znalostí, navrÏeného v rámci specifického pro-
gramu 7. RP Kapacity, je posilování v˘zkumného potenciálu evropsk˘ch regi-
onÛ, zejména podporou rozvoje regionálních vûdeckov˘zkumn˘ch clusterÛ,
ve kter˘ch se spojují univerzity, v˘zkumná centra, podniky a regionální / míst-
ní úfiady. Akce v této oblasti by mûly usnadÀovat vytváfiení i roz‰ifiování tûchto
regionálních v˘zkumem taÏen˘ch clusterÛ, posilovat kapacity pro investice do
v˘zkumu a v˘voje, podporovat pfieshraniãní regionální spolupráci ve v˘zku-
mu bez ohledu na to, zda úãastnící se regiony spadají pod konvergentní cíl (re-
giony s HDP pod 75 % prÛmûru EU), to v‰e za úãelem napomáhání regionál-
nímu rozvoji v Evropû. Zvlá‰tní pozornost bude vûnována podpofie integrace
akcí jiÏ existujících RTD regionálních plánÛ v ‰ir‰ím evropském kontextu.
Iniciativa Regiony znalostí by mûla  zahrnovat regionální aktéry zapojené do
v˘zkumu – a to univerzity, v˘zkumná centra, vefiejné úfiady (regionální rady,
regionální rozvojové agentury), prÛmysl. Projekty by mûly pokr˘vat spoleãné
anal˘zy v˘zkumn˘ch agend regionálních nebo pfieshraniãních clusterÛ, pfií-
mou podporu vznikajících regionÛ znalostí, rozvoj spoleãn˘ch akcí na ev-
ropské úrovni a podrobné zpracování sady nástrojÛ – mentoring regionÛ s mé-
nû vyvinut˘m v˘zkumn˘m profilem vysoce rozvinut˘mi regiony a podobnû.
Nástroje budou zamûfieny na zlep‰ení v˘zkumn˘ch sítí a pfiístupu ke zdrojÛm
financování v˘zkumu, stejnû jako na integraci a propojování úãastníkÛ v˘-
zkumu a institucí v regionální ekonomice. V‰echny tyto aktivity by mûly pro-
bíhat v úzké spolupráci s komunitární regionální politikou (strukturální fondy),
Rámcov˘m programem pro konkurenceschopnost a inovace a evropsk˘mi
vzdûlávacími programy. âástka urãená z rozpoãtu na léta 2007 – 2013 je sta-
novena na 126 mil. €. Na zaãátku roku 2007 lze oãekávat uvefiejnûní prvních
tfií v˘zev pro tento typ projektÛ.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ

Výzkumný potenciál
Cílem této aktivity je stimulovat vyuÏití v‰ech v˘zkumn˘ch moÏností roz-
‰ífiené Unie prostfiednictvím odblokování a rozvoje existující nebo obje-
vující se excelence v ménû rozvinut˘ch a odlehl˘ch regionech EU a na-
pomáhat posilování v˘zkumn˘ch kapacit k jejich úspû‰nému zapojení
do v˘zkumn˘ch aktivit na úrovni Spoleãenství. Úãastníkem v rámci této
priority mÛÏe b˘t obvykle jakékoliv vefiejné nebo soukromé v˘zkumné
centrum z konvergujícího nebo odlehlého regionu EU, které je samo-
statnou pracovní jednotkou a souãasnû není dcefiinou spoleãností nebo
poboãkou organizace sídlící v jiné zemi.

Podporované aktivity v této oblasti:
- V˘mûna know-how a zku‰eností prostfiednictvím mezinárodního obou-

stranného sluÏebního pobytu v˘zkumníkÛ mezi vybran˘mi organiza-
cemi v konvergujících regionech a jednou ãi více partnersk˘mi organi-
zacemi, podpora existující ãi novû vznikající excelence pro nábor pfii-
cházejících zku‰en˘ch v˘zkumníkÛ z dal‰ích zemí.

- Získávání a v˘voj vybavení pro v˘zkum a v˘voj materiálového prostfie-
dí umoÏÀujícího plné vyuÏití intelektuálního potenciálu.

- Organizace workshopÛ a konferencí usnadÀujících transfer znalostí,
propagace aktivit a iniciativ zamûfien˘ch na roz‰ifiování a transfer v˘-
sledkÛ v˘zkumu v jin˘ch zemích a na mezinárodních trzích.

- Spoleãn˘ systém hodnocení, jehoÏ prostfiednictvím bude moci které-
koliv v˘zkumné centrum v konvergujícím regionu získat mezinárodní
nezávislé zhodnocení expertÛ o úrovni své v˘zkumné kvality a infra-
struktury a definovat tak Akãní plán pro zlep‰ení své v˘zkumné kapa-
city.

Tato aktivita bude také úzce spjata s regionální politikou Spoleãenství.
Akce budou identifikovat potfieby a pfiíleÏitosti pro posílení v˘zkumn˘ch
kapacit vznikajících i jiÏ existujících center excelence v konvergujících
regionech, které mohou b˘t následnû pokryty ze strukturálních fondÛ ãi
Fondu kohezního. âástka urãená z rozpoãtu na tuto aktivitu je ve v˘‰i
370 mil. €. První v˘zvy pro podávání návrhÛ projektÛ se oãekávají na
zaãátku roku 2007.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKE CENTRUM AV âR,  

HAVLICKOVA@TC.CZ
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7. RÁMCOV¯ PROGRAM - KAPACITY

Obecn˘m zámûrem mezinárodní spolupráce v rámci tohoto pro-
gramu je posílit a stimulovat úãast tfietích zemí v rámcovém progra-
mu, coÏ prakticky znamená: 

-  UmoÏnit evropsk˘m univerzitám, v˘zkumn˘m pracovi‰tím a pod-
nikÛm navázat kontakty ve tfietích zemích, a to s dvojím cílem -
získat pfiístup k v˘zkumu prostfiedí a vytváfiet synergie pro v˘zkum
v globálním mûfiítku.

- UmoÏnit nejlep‰ím vûdcÛm ze tfietích zemí spolupráci v evrop-
sk˘ch programech.

-  Na základû spoleãn˘ch zájmÛ urãit specifické problémy, na které
by se mûla zamûfiit budoucí spolupráce v oblasti vûdy a v˘zkumu.

- Zaji‰tûní koordinace mezinárodní spolupráce, tedy souhry s jin˘-
mi programy spolupráce a s politikou EU.

Akce programu nemají b˘t úzce zamûfieny na jedinou tematickou
oblast, jde spí‰e o zaji‰tûní zázemí, z nûjÏ by spolupráce ve vûdû
a v˘zkumu teprve mohla vyrÛst. Jedná se zejména o navázání dia-
logu, vznik diskusních fór a stanovení priorit a oblastí, které jsou za-
jímavé jak pro Evropu, tak pro cílené regiony. Program se fiídí regi-
onálním pfiístupem, cílem je podpora regionální integrace a také po-
krytí maximálního poãtu regionÛ. Kromû navazování nov˘ch
dialogÛ by mûly b˘t dále rozvíjeny dialogy existující a posilováno
partnerství se zemûmi, se kter˘mi EU uzavfiela dohody o spolupráci
v oblasti vûdy a v˘zkumu. Koordinace mezinárodní spolupráce by
mûla zahrnovat multilaterální koordinaci národních politik ãlen-
sk˘ch a pfiidruÏen˘ch státÛ na stranû jedné a tfietích zemí ãi regionÛ
na stranû druhé. Program je dále rozãlenûn na tfii oblasti.

Regionální koordinace, stanovení priorit a politiky 
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Hlavní prioritou této oblasti je posílení dialogu mezi evropsk˘m re-
gionem a jin˘mi svûtov˘mi regiony. Cílem dialogu bude napomáhat
úãasti tûchto regionÛ v 7. RP, napomáhat regionální integraci a sta-
novit oblasti spoleãného zájmu. V úvahu je pfiitom tfieba brát v˘-
zkumn˘ potenciál kaÏdého regionu. Dal‰í programovou prioritou
bude monitorovat fungování a dopady spolupráce v rámci specific-
k˘ch programÛ 7. RP. Pfii komunikaci s regiony by mûly hrát v˘-
znamnou roli organizace sdruÏující zemû kaÏdého z regionÛ (napfi.
ASEAN, MoCo, AU a dal‰í).

Nástrojem k realizaci programu bude vytváfiení takzvan˘ch INCO-
NET sítí, které by mûly spojovat relevantní instituce, osoby a podni-
ky, a propojit tak vûdeckou, politickou a investiãní sféru, aby stano-
vily spoleãné priority a smûr vzájemné spolupráce. Kromû horizon-
tálních témat by se konkrétní sítû INCO-NET mûly zamûfiovat na
specifické programy budoucí spolupráce v interdisciplinárních otáz-
kách globálního v˘znamu. Pfiíkladem mÛÏe b˘t dopad klimatick˘ch
zmûn na udrÏiteln˘ rozvoj nebo problematika spojující demografii
s tématy zemûdûlství, v˘Ïivy a zdraví. Na takto definované otázky
globální dÛleÏitosti pak bude moÏné Ïádat podporu v rámci pro-
gramu „Kapacity“.

SPOLUPRÁCE S T¤ETÍMI ZEMùMI (TJ. STÁTY, KTERÉ NEJSOU ANI âLENSK¯MI ZEMùMI EU, ANI ZEMÍ ASOCIOVANOU K RÁMCOVÉMU
PROGRAMU) JE V SEDMÉM RÁMCOVÉM PROGRAMU ROZDùLENA DO T¤Í RÒZN¯CH PROGRAMÒ. UÎ P¤IPRAVENÁ A TEMATICKY
ZAMù¤ENÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VùDY A V¯ZKUMU SPADÁ DO PROGRAMU „SPOLUPRÁCE“. PODPORA VùD-
CÒ A âINNOST V OBLASTI LIDSKÉHO POTENCIÁLU SPADÁ DO PROGRAMU „LIDÉ“. V TOMTO âLÁNKU SE ZAB¯VÁME MEZINÁ-
RODNÍ SPOLUPRACÍ V RÁMCI PROGRAMU „KAPACITY“, KONKRÉTNù JEHO ·EST¯M BODEM „âINNOST NA POLI MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE“.

Rámcov˘ program zde bude rozdûlen na dvû ãásti: v období 2007 -
2008 pÛjde o vytváfiení sítí a stanovení priorit, které pak budou mo-
ci vyústit v budoucí program spolupráce pokr˘vající danou oblast
a ucházet se o podporu na období 2009 - 2013. Nástrojem k zavá-
dûní INCO-NET budou koordinaãní akce (CA) a finanãní podpora
(maximálnû 3 mil. € na dobu nejv˘‰e ãtyfi let) by nemûla slouÏit na
podporu v˘zkumu. Ve druhém období bude moÏné vyuÏít také spe-
cifick˘ch podpÛrn˘ch akcí (SSA). Cílem EU je pokr˘t co nejvíce re-
gionÛ a také co nejvíce zemí kaÏdého daného regionu, coÏ bude zo-
hledÀováno pfii v˘bûru projektÛ. 

Pro úãely programu byly státy rozdûleny do ‰esti velk˘ch regionÛ:
západní Balkán, oblast Stfiedozemního mofie, v˘chodní Evropa
a stfiední Asie (fakticky zemû b˘valého SSSR), Latinská Amerika, Asie
a region Afrika - Karibská oblast - Pacifik.

Dvoustranná koordinace pro rozvoj partnerství

Tato oblast se t˘ká zemí, se kter˘mi EU uzavfiela dohodu o spolu-
práci v oblasti vûdy a v˘zkumu. Zde bude cílem programu zlep‰ení
jednak informovanosti o programech a jejich financování, jednak ve
sdílení praktik a v hledání spoleãn˘ch zájmÛ.

Pro financování projektÛ zapojujících tfietí zemû do prioritních te-
matick˘ch oblastí 7. RP budou slouÏit SSA. Maximální v˘‰e podpo-
ry je pfiitom 300 tis. € (v závislosti na vûdeckém potenciálu zemû)
na dobu trvání maximálnû ãtyfii roky. 

Podpora koordinace národních politik a aktivit členských
a přidružených států v mezinárodní spolupráci v oblasti
vědy a výzkumu
Cílem této priority je zlep‰it koordinaci a spolupráci národních pro-
gramÛ ãlensk˘ch a pfiidruÏen˘ch státÛ cílen˘ch na nûjakou tfietí ze-
mi nebo region a poloÏit pevné základy pro trvalou spolupráci s tím-
to regionem. Proto zde program naváÏe na sítû ERA-NET, které se
osvûdãily jako úãinn˘ nástroj k propojování národních programÛ.
Sítû by mûly pokr˘vat mezinárodní spolupráci v oblasti vûdy a tech-
niky s nûjak˘m regionem, s nûkolika regiony v pfiípadû globálnûj‰ích
témat, nebo s jedinou zemí, pokud mÛÏe b˘t sama povaÏována za
region.

Zavádûní sítí ERA-NET bude financováno koordinaãními akcemi
(CA), pfiiãemÏ celková dotace z EU by nemûla pfiesáhnout 3 mil. €,
a to na dobu maximálnû ãtyfi let. Pfiípravné akce – konference, se-
mináfie atd. – pro rozvoj sítí ERA-NET mohou b˘t financovány jako
specifické podpÛrné akce (SSA) s maximální dotací 300 tis. € na do-
bu maximálnû dvou let. Upfiednostnûny budou sítû zahrnující velk˘
poãet ãlensk˘ch a pfiidruÏen˘ch státÛ. Na tyto sítû by mûly navázat
konkrétní, oborovû orientované aktivity, které budou rozvíjeny pfie-
váÏnû v rámci jednotliv˘ch tematick˘ch priorit 7. RP.

MICHAL PACVO≈,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

PACVON@TC.CZ
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7. RÁMCOV¯ PROGRAM - KAPACITY

Cílem Komise v  oblasti Koherentní rozvoj v˘zkumn˘ch politik (Cohe-
rent Development of Policies) je zvy‰ovat efektivnost a návaznost ná-
rodních a komunitární v˘zkumné politiky a zlep‰it  dopad  vefiejného v˘-
zkumu a jeho vazby na prÛmysl.
Aktivity financované v rámci této sekce by mûly doplÀovat koordinaãní
aktivity specifického programu Spolupráce s cílem vytvofiit lep‰í rámco-
vé podmínky pro v˘zkum.
Mûlo by se jednat zejména o:
- monitorování a anal˘zu v˘zkumu vztahujícího se k vefiejn˘m politikám

a prÛmyslov˘m strategiím,
- posilování koordinace v˘zkumn˘ch politik vãetnû iniciativ nadnárod-

ní spolupráce realizované na národní nebo regionální úrovni v oblas-
tech spoleãného zájmu.

âástka urãená z rozpoãtu na tento program byla stanovena na 70 mil. €.

LENKA HAVLÍâKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.AV

Založení společné technologické iniciativy pro vodík 
Celkem 48 spoleãností úãastnících se Evropské technologické plat-
formy pro vodíkové a palivové ãlánky (H&FC ETP) podepsalo na za-
ãátku fiíjna 2006 spoleãnou deklaraci o zaloÏení spoleãné techno-
logické iniciativy (Joint Technology Initiative). 

JTI má b˘t dlouhodob˘m vefiejnûsoukrom˘m partnerstvím zamûfie-
n˘m na rozvoj technologií ve specifick˘ch oblastech s moÏností fi-
nancování od Evropské komise a Evropské investiãní banky. Pouze
omezen˘ poãet tûchto JTI splÀující stanovená kritéria v‰ak bude
ustanoven. JTI pro vodík byla v rámci návrhu 7. RP identifikována
jako jedna z ‰esti moÏn˘ch iniciativ, které by mohly b˘t vytvofieny,
vzhledem k velkému potenciálu jejího moÏného obsahu a dopadu.
DÛvodem jejího zaloÏení bylo definovat a vytvofiit cílovû oriento-
van˘ evropsk˘ program prÛmyslového v˘zkumu a technologické-
ho v˘voje pro tuto oblast a pfiedstavit vodíkové a palivové ãlánky
jako nejefektivnûj‰í zpÛsob zahájení vyuÏívání tohoto typu tech-
nologií  budoucnosti. Cílem je vytvofiení technologie vodíkov˘ch
a palivov˘ch ãlánkÛ pro dopravní aplikace pfiipravené ke komerci-
onalizaci do roku 2015 s v˘razn˘m trÏním roz‰ífiením do roku 2020
a poskytnutí technologické základny pro zahájení trÏního rÛstu pro
stacionární palivové ãlánky a pfienosné aplikace v letech 2010 aÏ
2015. 

âasov˘ plán vytvofiení iniciativy koresponduje s pfiijímáním návrhu
7. RP. První impulsy pro její vznik byly dány návrhem 7. RP pfiedlo-
Ïen˘m v listopadu 2005, poté mohli potenciální úãastníci této ini-
ciativy vyjadfiovat svÛj zájem o zapojení, kter˘ je v tomto pfiípadû
povaÏován za velmi dÛleÏit˘ a pfiedpokládan˘ vznik iniciativy byl

stanoven na zaãátek roku 2007. Nyní do‰lo k podpisu zakládající
deklarace a pfiedstavení Implementaãního plánu iniciativy. Prioritní
aktivity nastínûné v Implementaãním plánu zahrnují:

- V˘voj vozidla a technologií pro zahájení komercionalizace v roce
2015, pfiípadnû i dfiíve, s dÛrazem na úsporu nákladÛ a vybudová-
ní infrastruktury.

- Pokrytí 10 - 20 % poptávky po vodíkové energii technologiemi bez
oxidu uhliãitého do roku 2015.

- Uvedení palivov˘ch ãlánkÛ pro kombinované teplo a energii, ma-
jící kapacitu vût‰í neÏ 1 gigawatt do provozu v roce 2015.

- Nabídnout na trh nûkolik tisíc v˘robkÛ s palivov˘mi buÀkami do
roku 2010. 

Rozpoãet JTI uveden˘ v Implementaãním plánu byl stanoven na 
6,7 mld. € pro léta 2007 aÏ 2015 a mûl by b˘t pokryt jak z vefiej-
n˘ch, tak i soukrom˘ch zdrojÛ. Oãekává se, Ïe investice do v˘zku-
mu vodov˘ch technologií by mohly bûhem pfií‰tích deseti let pfie-
sáhnout 5 mil. €. Partnefii pfiedpokládají, Ïe úroveÀ prÛmyslov˘ch
investic v tomto odvûtví bude i nadále pokraãovat a rÛst, a to i po
roce 2016. Evropsk˘ komisafi pro v˘zkum a v˘voj Janez Potoãnik
podpofiil podpis deklarace o vytvofiení JTI, souãasnû ale neopomnûl
zdÛraznit, Ïe je nezbytnû nutné pfiesvûdãit také Radu a Evropsk˘
parlament o dÛleÏitosti jejího vytvofiení.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAVLICKOVA@TC.CZ

Kalendář akcí Českého inovačního centra na listopad 2006

Listopad 2006

15.11.2006 European Conference and Cooperation Exchange 2006 - Sustainable Energy Systems for Buildings: Challenges & Chances 

brokerage - Vídeň (Rakousko)

16.11.2006 Medical Technologies Partnering Event brokerage - Dusseldorf (Německo)

16.11.2006 Food and Drinks Biotechnologies Brokerage Event in Bulgaria brokerage BEMT - Sofia (Bulharsko)

22.11.2006 ECO-Matchmaking at Eco-Tech Scandinavia brokerage BEMT - Göteborg (Švédsko)

6.11.2006 Telecom Israel 2006 brokerage - Tel Aviv (Izrael)

8.11.2006 NANOTECH06: Valencian - Swiss Company Mission New brokerage BEMT - Paterna, Valencia (Španělsko)

13.11.2006 Be well connected - IT Conference and BE - Krakov (Polsko)

23.11.2006 2nd European Conference on Innovation Financing and Creation of new Technology Based Firms - Sevilla

(Španělsko)

27.11.2006 Brokerage Event on Safety and Security Systems in Europe brokerage BEMT - Potsdam (Německo) Říjen 2006
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

V PRIORITù V¯ZKUM A INOVACE BYLO V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU PRO V¯ZKUM A TECHNOLOGICK¯ ROZVOJ (6. RP) VYHLÁ·ENO
CELKEM DESET V¯ZEV K P¤EDKLÁDÁNÍ NÁVRHÒ PROJEKTÒ. VE V·ECH V¯ZVÁCH SE JEDNALO O PROJEKTY TYPU SPECIFICKÁ PODPÒRNÁ
AKCE (SSA) NEBO KOORDINAâNÍ AKCE (CA).

V˘zvy FP6-2003-INNOV-1 s uzávûrkou 29. 4. 2003 a FP6-2004-INNOV-5
s uzávûrkou 10. 2. 2005 byly zamûfieny na pfiedkládání návrhÛ projektÛ, kte-
ré podpofií v˘raznûj‰í zapojení mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP) a jejich sva-
zÛ do  projektÛ 6. RP. Jednalo se o projekty známé pod zkratkou ETI (Stepping
up Economic and Technological Intelligence). V˘zva FP6-2003-INNOV-2
s uzávûrkou 2. 7. 2003 byla zamûfiena na pfiedkládání návrhÛ organizací ne-
bo konsorcií, která chtûjí pÛsobit jako inovaãní centra a podporovat meziná-
rodní transfer technologií v rámci mezinárodní sítû IRC (Innovation Relay Cent-
res). Cílem v˘zvy FP6-2004-INNOV-3 s uzávûrkou 16. 6. 2004 bylo vytvofie-
ní poradenského stfiediska pro fie‰itele projektÛ 6. RP v oblasti ochrany
du‰evního vlastnictví (IPR - Intellectual Property Rights Helpdesk), v˘zva FP6-
2004-INNOV-4 s uzávûrkou 16. 6. 2004 podporovala vznik regionálních in-
ovaãních strategií a politik (Regional Innovation Policies including New Tools
and Approaches – IRE).

Dal‰í v˘zva FP6-2004-INNOV-6 s uzávûrkou 27. 1. 2004 byla zamûfiena na
tvorbu sítí a klastrÛ, které podpofií inovace v podnikatelském sektoru, v˘zva
FP6-2005-INNOV-7 s uzávûrkou 15. 6. 2005 podpofiila  identifikaci nov˘ch
metod podpory a stimulace mezinárodního transferu technologií (Identifica-
tion of New Methods of Promoting and Encouraging Trans-national Techno-
logy Transfer). V˘zva FP6-2005-INNOV-8 s uzávûrkou 19. 7. 2005 smûfiova-
la k vypracování nov˘ch standardÛ v oblasti v˘roby, sluÏeb a fiízení procesÛ.
V˘zva FP6-2005-INNOV-9 s uzávûrkou 5. 1. 2006 byla spoleãnou v˘zvou pri-
orit V˘zkum a inovace a Podpora koherentnímu v˘voji politik. Jejím cílem byl
rozvoj  a v˘uka inovaãních politik. Poslední v˘zva FP6-2006-INNOV-10
s uzávûrkou 28. 6. 2006 byla vyhlá‰ena v rámci iniciativy Pro Inno Europe
a byla zamûfiena na monitorování, perspektivy a posouzení inovaãních poli-
tik. 
Bûhem celého 6. RP bylo podáno 734 formálnû správn˘ch návrhÛ (tab. 1).
Kvalitativní kritéria splnilo 480 projektÛ, coÏ pfiedstavovalo 65 % hodnoce-
n˘ch návrhÛ. Rozpoãet priority umoÏnil financovat  224 projektÛ, to je 30 %
hodnocen˘ch návrhÛ. Zájem navrhovatelÛ se v˘raznû li‰il podle zamûfiení v˘-
zev. Nejvût‰í zájem byl o projekty ETI, kde bylo do dvou uzávûrek pfiedloÏe-
no celkem 237 formálnû správn˘ch návrhÛ a vybráno 42 projektÛ pro finan-

cování (tab.1). Na v˘zvu FP6-2004-INNOV-6 (sítû a klastry) bylo pfiedloÏeno
100 návrhÛ, 22 z nich bylo vybráno pro financování. Velk˘ zájem byl rovnûÏ
o zapojení do sítû IRC (90 návrhÛ, 71 projektÛ vybran˘ch pro financování)
a o nové metody technologického transferu (rovnûÏ 90 formálnû správn˘ch
návrhÛ, 15 projektÛ vybran˘ch pro financování). Nejménû projektÛ bylo pfied-
loÏeno do v˘zev, kde bylo pfiedem deklarováno, Ïe bude financován vÏdy
pouze jeden projekt daného zamûfiení - v˘zvy FP6-2004-INNOV-3 (IPR Help-
desk – 8 návrhÛ) a INNOV-10 (Pro Inno Europe – 11 formálnû správn˘ch ná-
vrhÛ). ProtoÏe se v této prioritû nejedná o v˘zkumné projekty, mezi navrho-
vateli a fie‰iteli byly zastoupeny rovnûÏ poradenské, regionální a státní orga-
nizace.   

Procedura hodnocení se mírnû li‰ila v jednotliv˘ch uzávûrkách. Návrhy pro-
jektÛ byly hodnoceny vÏdy v jednom stupni, obvykle podle ‰esti kritérií. V kaÏ-
dém kritériu bylo moÏno získat maximálnû 5 bodÛ. Pro splnûní kvalitativních
poÏadavkÛ bylo  nutno získat v kaÏdém kritériu minimálnû 3 body, pfiípadnû
ve vybraném kritériu nejménû 4 body.
Nejlep‰í návrhy byly pfiedloÏeny na v˘zvu FP6-2004-INNOV-4 (regionální
strategie), kde v‰ech 90 formálnû správn˘ch návrhÛ vyhovûlo poÏadavkÛm
hodnocení. Dal‰í v˘zvou s vysokou úrovní návrhÛ byla v˘zva na vytvofiení in-
ovaãních center IRC, kde z 90 formálnû správn˘ch návrhÛ splnilo 82 návrhÛ
(91 %) kvalitativní kritéria. NejniÏ‰í procento návrhÛ, které splnily kvalitativ-
ní kritéria bylo u v˘zvy FP6-2005-INNOV-7 (New Methods of Technology
Transfer), kde pouze 19 návrhÛ (21 %) z 90 formálnû správn˘ch návrhÛ splni-
lo tato kritéria. DÛvodem zfiejmû byla ne zcela vhodnû nastavená v˘bûrová
kritéria.  NejniÏ‰í poãet formálnû správn˘ch návrhÛ byl u v˘zvy FP6-2006-
INNOV-10, kde vyhovûlo pouze 11 návrhÛ ze 23 pfiedloÏen˘ch. Vût‰ina chyb-
n˘ch návrhÛ byla mimo téma v˘zvy, pfiedkladatelé se zfiejmû pokou‰eli na
konci 6. RP je‰tû získat financování pro své projekty. 
Nejvy‰‰í projektová úspû‰nost – 79 % -  byla u návrhÛ na inovaãní centra IRC.
DÛvodem mÛÏe b˘t, Ïe se obvykle jedná o pokraãování jiÏ probíhajících ak-
tivit. Vysoká úspû‰nost 50 % byla u v˘zvy FP-2004-INNOV-4, zamûfiené na
regionální inovaãní strategie. NejniÏ‰í úspû‰nost (13 %) byla u v˘zvy zamû-
fiené na vytvofiení poradenského stfiediska v oblasti ochrany du‰evního vlast-

Výzva FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- FP6- 6. RP 
2003- 2003- 2004- 2004- 2004- 2004- 2005- 2005- 2005- 2006- celkem

INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV- INNOV-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaměření ETI IRC IPR region. ETI klastry nové nové výuka monitor
středisko strategie metody standardy inov. ing

TT politik inov.
politik

E předložené návrhy 115 90 8 93 135 104 93 29 84 23 774
hodnocené návrhy 107 90 8 90 130 100 90 28 80 11 734
návrhy splňující

37 82 8 90 58 100 19 28 50 8 480kvalitativní kritéria
návrhy pro 20 71 1 45 22 22 15 6 19 3 224
financování
úspěšnost  (%)

19 79 13 50 17 22 17 21 24 27 30(financované
/ hodnocené 
návrhy)

ČR hodnocené návrhy 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 7
návrhy pro

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2financování

Tab. 1  – Poãty projektÛ (koordinátorÛ)
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