
toto ãíslo Echa je pfieváÏnû zamûfieno na problematiku
mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP), které jsou aktivní jak
ve v˘zkumu, tak zejména ve v˘voji a inovacích. Obvyk-
le se fiíká, Ïe zatímco v˘zkum promûÀuje peníze na no-
vou znalost, prostfiednictvím inovací lze naopak znalost
promûnit na peníze. I kdyÏ je zfiejmé, Ïe ne kaÏd˘ v˘-
zkum vede k nové znalosti a zejména ne kaÏd˘ pokus
o inovaci vede k zisku, statistické údaje z regionÛ, ãi do-
konce z cel˘ch státÛ uvedenou charakteristiku potvrzují:
regiony s vy‰‰ími v˘daji na v˘zkum a v˘voj a s vy‰‰í mí-
rou inovací mívají i vy‰‰í míru prosperity, tedy napfi. více
exportují, mají niÏ‰í nezamûstnanost a i vy‰‰í míru kva-
lity Ïivota. Vytváfiet prostfiedí pfiíznivé pro inovace se prostû vyplácí. Ev-
ropská unie nyní pfiichází s návrhem druhého evropského akãního plá-
nu pro inovace a právû jím a porovnáním souvisejících statistik se zab˘-
vá hlavní ãlánek tohoto ãísla. 
Zku‰enosti ãesk˘ch MSP z jejich zapojování do evropského v˘zkumu
a inovací jsou pfiedmûtem nûkolika rozhovorÛ, které ECHO vedlo s je-
jich pfiedstaviteli. I kdyÏ je pfiíprava projektÛ velmi nároãná (tedy vlastnû
velmi drahá) a úspû‰nost je celoevropsky dosti nízká, rozhovory nazna-
ãují, Ïe i u na‰ich MSP pfievaÏují v této oblasti pozitiva nad negativy. 

Nov˘m komisafiem pro v˘zkum se má stát Slovinec J. Potoãnik. Není vylou-
ãeno, Ïe k této volbû pfiispûla téÏ velmi dobrá pozice slovinského v˘zkumu
v rámcov˘ch programech. Potoãnik v jednom interview prohlásil, Ïe pokud
jde o budoucnost evropského v˘zkumu, „chce podporovat evoluci, nikoliv
revoluci“. Nicménû souãasná celoevropská diskuse ho fakticky staví pfied re-
voluãní úkol zdvojnásobit rozpoãet pfií‰tího rámcového programu. 
O tomto skokovém nárÛstu hovofií i sdûlení Evropské komise „Vûda a tech-

nika, klíã k budoucnosti Evropy – smûrnice pro budoucí
politiku Evropské unie k podpofie v˘zkumu“
(COM(2004) 353) 16. 6. 2004), které dalo podnût k ná-
rodním diskusím a k formování stanovisek k 7. RP
(http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.htm).
O dotazníkové akci k pfiípravû ãeského stanoviska krátce
informujeme na protûj‰í stranû. Poãínaje pfií‰tím ãíslem bu-
de Echo poskytovat diskusi o pfiípravû 7. RP na sv˘ch strán-
kách patfiiãn˘ prostor. 
Není pochyb o tom, Ïe dotazníkové akce hrají dÛleÏitou
roli pfii formování evropského v˘zkumného prostoru.
Jejich narÛstající frekvence v‰ak b˘vá doprovázena

odkladem jejich uzávûrek na pozdûj‰í data. Odklad zfiejmû plyne 
z nedostateãného poãtu odpovûdí získan˘ch do pÛvodní uzávûrky 
(o mûsíc byla prodlouÏena i anketa Evropské komise o 7. RP, srv. http//eu-
ropa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch.jsp?form=348&lang=EN). V na‰em
prostfiedí se nyní k ãasté stíÏnosti, Ïe v˘zkumnou práci doprovází nadmûr-
ná administrativní zátûÏ, pfiidává i povzdych nad ztrátou ãasu, kterou zpÛ-
sobuje vyplÀování v‰ech „zvídav˘ch anket“. MoÏná Ïe je‰tû pfied vlastní
diskusí o budoucnosti v˘zkumu a zejména o jeho financování z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ by stálo za to vyjasnit, jak by taková diskuse vlastnû mûla vypa-
dat a co jsou pfiedpoklady její efektivity. Echo chce b˘t fórem pro tyto dis-
kuse a redakce se tû‰í na va‰e pfiíspûvky.

VLADIMÍR ALBRECHT
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Evropská komise jiÏ koncem roku 1996 vyhlásila první akãní plán pro
inovace – „Inovace pro rÛst a zamûstnanost“ [1] – jehoÏ hlavním cílem
byl rozvoj inovaãní kultury v ekonomice a ve spoleãnosti, vytvofiení
vhodného prostfiedí pro inovace a efektivnûj‰í propojení v˘zkumu a inova-
cí. PfiestoÏe vûdecká v˘konnost je v EU na porovnatelné úrovni jako
v USA a Japonsku, ekonomická v˘konnost podnikÛ, pfiedev‰ím v tech-
nologicky ‰piãkov˘ch sektorech, je stále niÏ‰í. Poãátkem dubna tohoto
roku proto pfiedstavilo generální fieditelství DG Enterprise nov˘ akãní
plán pro inovace, nazvan˘ „Inovovat pro konkurenceschopnou Evropu“
[2], kter˘ je zamûfien na celko-
vé zlep‰ení inovaãního pro-
stfiedí a povzbuzení inovaã-
ních aktivit v podnikové sféfie.

Inovační prostředí v EU
Graf 1 ukazuje porovnání
USA, EU-15 a âR v 11 obvykle
sledovan˘ch inovaãních uka-
zatelích. Z grafu je patrné, Ïe
EU zaostává za USA v 10
z tûchto 11 ukazatelÛ a Ïe âR
je v 8 z tûchto ukazatelÛ je‰tû
hluboko pod evropsk˘m prÛ-
mûrem.
Celkové porovnání státÛ je
moÏné provést podle tzv. sou-
hrnného inovaãního indexu
(Summary Innovation Index1,
SII-2) a je uvedeno v grafu 2.
Hodnoty inovaãních ukazate-
lÛ pro jednotlivé státy lze po-
tom nalézt v Evropské databázi inovaãních ukazatelÛ (European innova-
tion scoreboard) [3]. Porovnáním inovaãního prostfiedí v evropsk˘ch stá-
tech se zab˘vá i fiada souhrnn˘ch zpráv (napfi. [4], [5]). O situaci v âR
v oblasti inovací bude pojed-
náno v druhé ãásti tohoto
ãlánku.
Inovaãní aktivita podnikÛ je do
znaãné míry ovlivnûna prostfie-
dím, které tuto ãinnost mÛÏe
stimulovat nebo naopak brzdit.
Proto je jiÏ od roku 1990
inovaãní prostfiedí v EU sledo-
váno i pomocí anket a vefiej-
n˘ch prÛzkumÛ, provádûn˘ch
mezi manaÏery podnikÛ. Roz-
sáhl˘ prÛzkum inovaãního
prostfiedí zaji‰Èuje Eurostat, tfie-
tí prÛzkum CIS3 (Community
Innovation Survey) probûhl
v letech 2000 aÏ 2002 i v âR
[6-8]. Dal‰í informace lze zís-

kat z prÛzkumu Innobarometer, kter˘ byl provádûn v letech 2001, 2002
a 2003 [9].
Z v‰ech prÛzkumÛ vypl˘vá, Ïe potfiebu inovací si uvûdomuje naprostá
vût‰ina manaÏerÛ. Vût‰ina dotázan˘ch spoleãností uvedla bûhem roku
na trh inovovan˘ produkt a podíl inovujících podnikÛ stále roste. Znaã-
né rozdíly jsou v‰ak mezi mal˘mi a velk˘mi podniky, inovace provádí ve
státech EU-15 77 % velk˘ch podnikÛ, 60 % stfiedních a necel˘ch 40 %
mal˘ch podnikÛ. V âR je pak podíl inovujících podnikÛ je‰tû niÏ‰í,
inovuje 64 % velk˘ch podnikÛ, 39 % stfiedních a pouze 23 % mal˘ch

podnikÛ.
V celé Evropû jsou velice zne-
pokojující zji‰tûní t˘kající se
spolupráce podnikÛ s v˘zkum-
n˘mi pracovníky na vysok˘ch
‰kolách a v ústavech. Se
spoluprací s v˘zkumn˘mi pra-
covi‰ti a univerzitami je spo-
kojeno pouze 28 % manaÏerÛ
inovujících firem. Univerzity
a v˘zkumné ústavy povaÏuje
za velmi v˘znamn˘ zdroj in-
formací pro inovace mizivé
procento respondentÛ (univer-
zity 6 % a v˘zkumné ústavy
pouze 3 %).
PfiekáÏky, které brzdí inovaãní
aktivity podnikÛ, jsou uvedeny
v grafu 3. Za nejv˘znamnûj‰í
jsou povaÏovány ekonomické
pfiekáÏky, zejména vysoké ná-
klady na inovace a s tím sou-

visející vysoká ekonomická rizika. Finanãní pfiekáÏky uvádûjí daleko ví-
ce podniky s inovaãními aktivitami neÏ ty, které se teprve chystají
inovace provádût (viz graf 3). Z grafu 3 je také patrné, Ïe ãeské podniky

tyto pfiekáÏky uvádûjí ãastûji
neÏ podniky ve státech EU-15,
coÏ zfiejmû souvisí s ekono-
mickou situací v na‰í podniko-
vé sféfie.
Za dÛleÏitou pfiekáÏku je také
povaÏován nedostatek kvalifi-
kovan˘ch pracovníkÛ, pfii-
ãemÏ tuto pfiekáÏku uvádûjí
opût více inovující podniky
neÏ podniky bez inovaãních
aktivit (viz graf 3). V souvislos-
ti s nízk˘m poãtem v˘zkum-
n˘ch pracovníkÛ v podnikové
sféfie pfiekvapí (viz graf 4 v dru-
hé ãásti ãlánku), Ïe v âR je ne-
dostatek kvalifikovan˘ch pra-
covníkÛ uvádûn ménû ãasto,

Inovace v Evropě a nový akční plán pro inovace
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JE V·EOBECNù ZNÁMOU SKUTEâNOSTÍ, ÎE HDP NA JEDNOHO OBYVATELE JE V EU P¤IBLIÎNù O 30 %  VY··Í NEÎ V USA. TENTO ROZDÍL
JE VYSVùTLOVÁN JAKO SPOLEâN¯ DÒSLEDEK MEN·Í ZAMùSTNANOSTI, KRAT·Í PRACOVNÍ DOBY A NIÎ·Í PRODUKTIVITY PRÁCE. ZA V¯-
ZNAMNOU P¤ÍâINU TOHOTO NEP¤ÍZNIVÉHO STAVU JE V·AK POVAÎOVÁNA I NÍZKÁ INOVAâNÍ AKTIVITA PODNIKÒ, KTERÁ SE ODRÁÎÍ
ZEJMÉNA V NIÎ·Í PRODUKTIVITù PRÁCE V EU. 

Počet high-tech patentů U SPTO na 1 obyvatele

Počet patentů U SPTO na 1 obyvatele

Počáteční rizikový kapitál (% HDP)

Počet high-tech patentů EPO na 1 obyvatele

Populace s ukončeným terciálním vzděláním

Přidaná hodnota v high-tech výrobních odvětvích

Podnikové výdaje na VaV (%HDP)

Výdaje na IT (% HDP)

Veřejné výdaje na VaV (% HDP)

Počet patentů EPO na 1 obyvatele

Počet absolventů ve vědecko-technických oborech

Porovnání inovačních ukazatelů pro ČR, EU-15 a USA. Údaj představuje procento hod-
noty příslušného parametru v ČR, resp. v USA, z jeho hodnoty udávané jako průměr 
EU - 15. Procenta uvedená v grafu se vztahují na ukazatele pro ČR (údaje z roku 2001,
podle [3]). EPO – European Patent Office, USPTO – United States Patent and Trademark
Office.
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Porovnání evropských zemí z hlediska souhrnného inovačního indexu SII-2 (údaje z ro-
ku 2001, podle podle [3]).

Graf 2:

1 Souhrnn˘ inovaãní index SII-2 je stanoven z 10 ukazatelÛ, které jsou dostupné pro vût‰inu státÛ a jímÏ je podle dÛleÏitosti pfiisouzena váha 1 nebo 0,5 [3].
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neÏ v zemích EU-15. Tento v˘-
sledek v‰ak pravdûpodobnû
souvisí s niÏ‰ím podílem inovu-
jících firem v âR a lze pfiedpo-
kládat, Ïe s rostoucí inovaãní
aktivitou bude nedostatek kva-
lifikovan˘ch pracovníkÛ vní-
mán daleko intenzivnûji.
Znaãná ãást respondentÛ je
zklamána mal˘m zájmem zá-
kazníkÛ o inovované produkty
a v âR je toto procento opût
vy‰‰í. Pozitivním zji‰tûním
v âR naopak je, Ïe bariéry
související s nepruÏností ve
vlastní organizaci nebo v ob-
lasti regulací a norem povaÏu-
je za dÛleÏité pouze 5 % re-
spondentÛ, coÏ je ménû neÏ ve státech EU-15 (viz graf 3). Ze v‰ech prÛ-
zkumÛ také vypl˘vá, Ïe v‰echny bariéry pociÈují více prÛmyslové firmy
neÏ firmy s aktivitami v oblasti sluÏeb a malé firmy ve srovnání s velk˘-
mi podniky [7].

Evropský akční plán pro inovace a jeho nejdůležitější cíle

Akãní plán pro inovace vychází ze sdûlení Evropské komise o inovaãní po-
litice [11] a ze sdûlení o politice v prÛmyslu v roz‰ífiené Evropû [12]. Jeho
hlavním cílem je zlep‰ení prostfiedí pro inovace v podnikovém sektoru a je
zamûfien zejména do oblastí, ve kter˘ch byly zji‰tûny pfiekáÏky v posled-
ním prÛzkumu CIS3. Akãní plán vytyãuje ‰est základních cílÛ a souãasnû
jsou ke kaÏdému cíli navrÏeny pfiíslu‰né akce.
I. Inovace na kaÏdém místû. Hlavním cílem je prosazení inovací v‰ech
forem (technologické i netechnologické inovace, inovaãní fiízení) v pod-
nicích. Akce budou zamûfieny na získání informací o inovacích v jednot-
liv˘ch odvûtvích, na jejich anal˘zu a hodnocení. Dal‰ím smûrem bude
vytváfiení sítí podnikÛ umoÏÀujících v˘mûnu osvûdãen˘ch metod a pro-
pagaci excelence.
II. Prosazení inovací na trhu. Pro zlep‰ení inovaãního prostfiedí je ne-
zbytné, aby inovované produkty byly kladnû pfiijaty trhem a tím byly vy-
tvofieny pfiíznivé podmínky a dal‰í stimuly pro inovace. Akce budou za-
mûfieny na hodnocení vlivu regulací a norem na inovace a sledování re-
gulaãních trendÛ. Dále bude podporován vzájemn˘ dialog v‰ech
zainteresovan˘ch stran
s cílem vytvofiit prostfiedí,
které bude zvy‰ovat dÛvû-
ru zákazníkÛ v inovované
produkty.
III. Znalosti na kaÏdém
místû. Inovace ãasto pfied-
pokládají znalosti, které
pracovníci uvnitfi podniku
nemají. Cílem je vytvofie-
ní podmínek, které budou
podporovat ‰ífiení a vstfie-
bávání znalostí a techno-
logií. Akce budou zamû-
fieny na podporu vyuÏívá-
ní du‰evního vlastnictví,
transferu technologií, roz-
‰ífiení spolupráce mezi

vûdou a prÛmyslem a na pod-
poru aplikovaného v˘zkumu
a inovací v MSP.
IV. Investice do inovací. Cílem
je mobilizovat soukromé a ve-
fiejné zdroje pro inovace, vãet-
nû rizikového kapitálu, se za-
mûfiením na inovaãní firmy,
zaãínající podniky a MSP. Ak-
ce se budou mj. snaÏit o posí-
lení finanãních nástrojÛ ve
spolupráci s Evropskou inves-
tiãní bankou a o zv˘‰ení podí-
lu financování inovací z ev-
ropsk˘ch strukturálních fondÛ.
V. Dovednosti pro inovace. Pro
inovace jsou nezbytní vysoce
kvalifikovaní pracovníci. Akce

mají proto za cíl identifikovat dovednosti, jichÏ je zapotfiebí pro inovace
v podnicích, podporu vzdûlávání a uznání profesí zamûfien˘ch na in-
ovace. Podporována bude také mobilita pracovníkÛ mezi sektory, pfiede-
v‰ím smûrem k MSP.
VI. Úãinné fiízení inovací. V‰echny akce je nezbytné koordinovat, defi-
novat spoleãné cíle a vytvofiit úãinn˘ mechanismus pro vyhodnocování
dosaÏen˘ch v˘sledkÛ. Jedním z cílÛ je proto koordinace inovaãní politi-
ky na evropské, národní i regionální úrovni a vytvofiení celoevropského
konsensu v oblasti inovací. 
Akce navrÏené v akãním plánu jsou jiÏ zahrnuty v nov˘ch v˘zvách akti-
vity V˘zkum a inovace 6. rámcového programu EU, které byly publiko-
vány v nové verzi jejího pracovního programu [13]. Jednou z oblastí, do
kter˘ch jsou smûfiovány nové v˘zvy této aktivity, je podpora úãasti MSP
v evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektech, zvy‰ování pfiipravenosti MSP se
tûchto programÛ zúãastnit, a podpora meziregionální a mezinárodní
spolupráce MSP, vãetnû vytváfiení nadnárodních uskupení MSP.
Druhou oblastí je propagace podnikatelsk˘ch inovací. Vybrané projekty
budou zamûfieny na identifikaci inovaãních stimulÛ a bariér v jednotli-
v˘ch odvûtvích, definici oborov˘ch inovaãních indikátorÛ a na jejich
vzájemné porovnávání. Dal‰í oblastí je podpora spolupráce podnikov˘ch
uskupení v oblasti inovací a propagace vzájemné v˘mûny znalostí, in-
formací a zku‰eností. Podporováno bude i vytváfiení oborov˘ch sítí pod-
nikÛ a vzájemná diskuse mezi v‰emi zúãastnûn˘mi stranami – investory,
v˘zkumn˘mi pracovi‰ti, podniky a uÏivateli nov˘ch produktÛ.

Situace v ČR
âeská republika je sice z hlediska
inovaãního prostfiedí na nejlep‰í
pozici mezi nov˘mi státy EU (viz
graf 2), ale v naprosté vût‰inû sle-
dovan˘ch parametrÛ hluboko za-
ostává za evropsk˘m prÛmûrem. 
V âR je ve srovnání se zemûmi
EU-15 nízk˘ poãet v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ2. Vztáhneme-li jej
k poãtu pracovních sil3 a pfiepoãí-
táme na plnou pracovní dobu, do-
staneme zhruba poloviãní hodnotu
proti prÛmûru EU-15. V tomto po-
ãtu jsou zahrnuti spoleãnû v˘-
zkumní pracovníci ve státním,
vzdûlávacím i v podnikovém sek-

5
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Bariéry pro inovace v ČR a Evropské unii. Podíl respondentů, kteří považují danou ba-
riéru  za velmi významnou (data ČSÚ [8] a Eurostat [10]).
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toru. Z hlediska inovací jsou nejdÛleÏitûj‰í v˘zkumní pracovníci v pod-
nicích. V âR pracuje v podnicích necel˘ch 40 % z celkového poãtu v˘-
zkumn˘ch pracovníkÛ, ve státech EU-15 témûfi polovina, a v USA do-
konce 80 %. V âR je tak poãet v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v podnikovém
sektoru pfiibliÏnû na úrovni 40 % prÛmûru EU-15, navíc se jejich poãet
v posledních letech prakticky nemûní (graf 4).
Pro rozvoj inovaãních aktivit v podnicích je nepfiízniv˘ také nízk˘ poãet
absolventÛ vûdeck˘ch a technick˘ch oborÛ (viz graf 1). Poãet absolven-
tÛ v tûchto oborech má v‰ak vzrÛstající trend a od roku 1998 do roku
2002 se jejich poãet zv˘‰il témûfi o ãtvrtinu. Rozdíl v poãtu absolventÛ
mezi âR a EU je zpÛsoben i tím, Ïe v údaji jsou zahrnuti absolventi ba-
kaláfisk˘ch studií. V âR se ba-
kaláfiské studium postupnû za-
vádí, kdeÏto v EU má tato for-
ma studia dlouholetou tradici,
a poãet bakaláfiÛ je zde proto
vy‰‰í.
Z hlediska v˘chovy kvalifiko-
van˘ch odborníkÛ je nepfiíz-
niv˘ také poãet v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ na vysok˘ch ‰ko-
lách, kter˘ je v porovnání
s prÛmûrem EU-15 zhruba
poloviãní. Je v‰ak pozitivní,
Ïe za posledních pût let
(1997 aÏ 2002) stoupl v âR
poãet v˘zkumn˘ch pracovní-
kÛ v tomto sektoru zhruba
o 40 %, kdeÏto v EU-15 pou-
ze o 15 % [10].
Nízká inovaãní aktivita ães-
k˘ch podnikÛ je nejvíce patr-
ná v podnikov˘ch v˘dajích na
inovace4 (graf 5). âeské podni-
ky investují do inovací pouze
1,5 % svého obratu, coÏ je
prakticky nejménû ze v‰ech
zemí EU-15. V grafu naopak
pfiekvapí pozice Slovenska,
kde jsou v˘daje na inovace ve
v˘robním sektoru nejvy‰‰í
z celé Evropy. Na první pohled
se mÛÏe zdát, Ïe nízké firemní
v˘daje na inovace jsou zpÛso-
beny nepfiíli‰ dobrou ekono-
mickou situací v ãesk˘ch pod-
nicích. Graf 5 v‰ak ukazuje
i znaãné rozdíly mezi státy
EU-15, jejichÏ ekonomická
úroveÀ je porovnatelná. To svûdãí o tom, Ïe na inovaãní aktivity firem
mají vliv i jiné faktory neÏ ekonomické.
âeská republika velice zaostává v patentové aktivitû, napfi. poãet pfiihlá-
‰ek u Evropského patentového úfiadu nedosahuje ani 10 % evropského
prÛmûru (viz graf 6). Poãet ãesk˘ch pfiihlá‰ek aÏ do roku 2000 narÛstal,
av‰ak od roku 2000 do roku 2002 poklesl témûfi o 20 %. U Úfiadu prÛ-
myslového vlastnictví âR poãet ãesk˘ch pfiihlá‰ek na 1 mil. obyvatel si-

ce znaãnû pfievy‰uje poãet zahraniãních pfiihlá‰ek, ale jejich poãet v po-
sledních letech klesá, zatímco poãet pfiihlá‰ek z nûkter˘ch státÛ (napfi.
Nûmecko, Velká Británie, Dánsko, Francie, USA) narÛstá [15].

Podpora inovací v ČR
Aãkoliv je v âR situace v oblasti podnikov˘ch inovací neuspokojivá, do
roku 2003 neexistovala koncepce, která by byla zamûfiena na podporu
inovací. V bfieznu tohoto roku v‰ak vláda schválila Národní inovaãní stra-
tegii âR (NIS) [16], která se tak stala prvním krokem k vytvofiení prostfie-
dí podporujícího rozvoj inovaãních aktivit.
NIS vychází z nového akãního plánu EU pro inovace a definuje priority

a strategické zámûry v oblasti
inovaãního podnikání. Strate-
gie se zab˘vá i financováním
inovací vãetnû návrhu nástro-
jÛ pro efektivní podporu inovaã-
ních aktivit. Znaãná pozornost
je vûnována lidsk˘m zdrojÛm
a právním aspektÛm ochrany
du‰evního vlastnictví. V NIS je
téÏ analyzováno souãasné 
inovaãní prostfiedí v âR a jeho
systémové nedostatky.
Na inovaãní strategii bude na-
vazovat pfiijetí Národní ino-
vaãní politiky pro období do
roku 2006. Její souãástí budou
konkrétní programy pro pod-
poru inovaãního podnikání.
V Národní inovaãní strategii je
navrÏena i pfiíprava zákona
o inovacích, kter˘ by vymezil
právní rámec pro inovaãní
proces v âR.
Pro podporu prÛmyslového
v˘zkumu a spolupráce podni-
kÛ s v˘zkumn˘mi pracovi‰ti
vyhlásilo MPO âR v roce
2004 tfii dlouhodobé progra-
my: Pokrok, Tandem a Impuls
[17], které budou periodicky
pokraãovat aÏ do roku 2010.
Pro rok 2004 bylo vybráno
a schváleno celkem 237 pro-
jektÛ a poskytnutá podpora ãi-
ní 657 mil. Kã.
Podpora prÛmyslového v˘zku-
mu a v˘voje je zahrnuta
i v programu „V˘zkumná cen-

tra“ (PP2-DP01), kter˘ vyhlásilo M·MT âR. Cílem programu je soustfie-
dit v˘zkumné kapacity do center, která zajistí úãinn˘ pfienos poznatkÛ
mezi jednotliv˘mi stadii v˘zkumu k subjektÛm, které je vyuÏívají. Uzá-
vûrka pro podávání projektÛ byla v polovinû dubna tohoto roku.
Pfiímá podpora inovací je obsaÏena také v 6. rámcovém programu EU
v aktivitû „V˘zkum a inovace“ a ve „Specifick˘ch aktivitách pro
MSP“.
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Závěr
PfiestoÏe podpora inovací byla jiÏ zahrnuta v 5. RP a pokraãuje i nadále,
nepodafiilo se inovaãní aktivity podnikÛ dostateãnû stimulovat, a zaostá-
vání EU za USA se zatím v˘raznû nesníÏilo. Ve‰keré prÛzkumy názorÛ
navíc ukazují, Ïe v EU stále existuje fiada pfiekáÏek, které inovace brzdí.
Evropská komise proto pfiipravila nov˘ akãní plán pro inovace [2], kter˘
je zamûfien na celkové zlep‰ení inovaãního prostfiedí a zv˘‰ení inovaãní
aktivity podnikÛ. Nové v˘zvy aktivity V˘zkum a inovace 6. RP, zvefiej-
nûné na podzim tohoto roku, jsou jiÏ pfiipraveny v duchu nového akãní-
ho plánu.
âeská republika v porovnání s vyspûl˘mi státy EU zaostává ve vût‰inû sle-
dovan˘ch inovaãních ukazatelÛ. Trendy, které jsou patrné v poslední le-
tech, nesvûdãí o tom, Ïe by se situace v oblasti inovací zlep‰ovala. Pfii-
jatá Národní inovaãní strategie âR a navrhovaná Národní inovaãní poli-
tika, které z nového akãního plánu vycházejí, jsou prvním krokem, kter˘
je nezbytné udûlat pro zlep‰ení na‰í situace v oblasti inovací.
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Dne 23. záfií 2004 zahájilo své aktivity nové podpÛrné centrum pro gen-
derovou rovnost ve vûdû a v˘zkumu a pro podporu mlad˘ch v˘zkum-
n˘ch pracovnic a pracovníkÛ ve stfiední a v˘chodní Evropû. Stfiedoev-
ropské centrum pro Ïeny a mladé lidi ve vûdû (Central European Centre
for Women and Youth in Science, CEC-WYS) je financováno Evropskou
komisí v rámci 6. rámcového programu. Centrum je prvním regionálním
centrem, jeÏ bude podporovat postavení Ïen a mlad˘ch lidí ve vûdû ve
stfiední Evropû. 
Centrum se zamûfií na pfiedkládání doporuãení politik rovn˘ch pfiíleÏi-
tostí ve vûdû a v˘zkumu v regionu a na poskytování sluÏeb badatelkám
a mlad˘m lidem ve vûdû. Kromû vytvofiení uÏivatelsky pfiátelské webo-
vé stránky zfiídí centrum i databázi expertek s cílem zv˘‰it zastoupení ba-
datelek z regionu v evropském v˘zkumu. 
V rámci projektu probûhne trénink t˘kající se kvality v˘zkumu, odpo-
vûdné autorské a publikaãní praxe a supervize. V návaznosti na potfieby
a problémy zmiÀované mlad˘mi vûdkynûmi a vûdci na workshopu
Young Scientists, kter˘ se konal v roce 2003 v Praze bûhem projektu

ENWISE, bude pfiipraveno doporuãení ke zlep‰ení postavení mlad˘ch li-
dí ve vûdû. Bude také vytvofien manuál, t˘kající se zahrnutí genderové
dimenze do v˘zkumn˘ch projektÛ s cílem podpofiit vûdeckou excelenci
tím, Ïe bude vûnována pozornost v˘zkumn˘m a metodologick˘m otáz-
kám z genderového hlediska. 
Tfiílet˘ projekt CEC-WYS získal finanãní podporu v hodnotû témûfi 700
tis. €. Konsorcium zahrnuje celkem 7 partnerÛ. Z nov˘ch ãlensk˘ch stá-
tÛ EU jsou zastoupeny âR, Maìarsko, Slovinsko a Slovensko, jeden par-
tner je z asociované zemû (Rumunsko) a dva ze star˘ch ãlensk˘ch zemí
(Francie, Itálie). 
Kontakt: Marcela Linková, koordinátorka projektu, Národní kontaktní
centrum – Ïeny a vûda, Sociologick˘ ústav AV âR, Jilská 1, 110 00 Pra-
ha 1, tel. + 420 222 222 322, 
e-mail marcela@zenyaveda.cz
Dal‰í informace jsou na adrese: www.cec-wys.org

(Zpracováno podle tiskové zprávy CEC)

Centrum pro ženy a mladé lidi ve vědě
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V 6. rámcovém programu (6. RP) je podpora mal˘ch a stfiedních podni-
kÛ (MSP) zamûfiena dvûma smûry. Prvním je formulace poÏadavku, aby
15 % rozpoãtu tematick˘ch priorit ãerpaly MSP ve standardních typech
nástrojÛ (zejména STREP, integrované projekty a sítû excelence). Druh˘m
smûrem je vypsání speciálních typÛ projektÛ, urãen˘ch pro MSP. Jde
o projekty kooperativního v˘zkumu (CRAFT) a kolektivního v˘zkumu
(Coll. R.). Zvlá‰tní skupinou jsou projekty Stepping up economic and
technological intelligence (ETI), jejichÏ náplní jsou aktivity smûfiující
k posílení úãasti MSP v projektech 6. RP. Tyto projekty jsou urãeny spí‰e
pro organizace poradenského charakteru.

Úãast MSP ve standardních typech nástrojÛ sleduje skupina expertÛ
z tematick˘ch priorit „SME Task Force“ a vydává nevefiejné „Progress Re-
port“. Vefiejnû pfiístupná je zpráva panelu expertÛ vedená profesorem
Marimonem „Evaluation of the Effectiveness of the New Instruments of
the Framework Programme VI“ (htpp://www.tc.cz/dokums/marimon_fi-
nal_ en_1314_1.pdf). V této zprávû se uvádí, Ïe zapojení MSP do nov˘ch
nástrojÛ ãiní 13 %, a je tedy niÏ‰í neÏ plánovan˘ cíl. Pro nás dÛleÏit˘ údaj
o podílu zapojení ãesk˘ch MSP do standardních nástrojÛ nelze bohuÏel
ze statistik EK zjistit.

Ve svém pfiíspûvku se zamûfiím na úãast ãesk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ v pro-
jektech pro MSP. Ve sledovaném ãasovém období probûhly dvû uzávûr-

ky CRAFT, jedna uzávûrka projektÛ kolektivního v˘zkumu a jedna uzá-
vûrka projektÛ ETI.
Jak je patrné z tabulky 1, v‰echny typy projektÛ jsou velmi populární a sou-
hrn poÏadovan˘ch pfiíspûvkÛ na projekty nûkolikanásobnû pfiesahuje roz-
poãty jednotliv˘ch uzávûrek. Nejvíce je to v pfiípadû 2. uzávûrky projektÛ
kooperativního v˘zkumu, kdy poÏadavek na pfiíspûvky ãiní více neÏ dese-
tinásobek rozpoãtu. S tím pochopitelnû souvisí i nízká úspû‰nost získání fi-
nanãního pfiíspûvku, která v pfiípadû 2. uzávûrky CRAFT ãiní 9,5 %.  
Nízká celoevropská úspû‰nost má dvû hlavní pfiíãiny. Jsou jimi nedosta-
teãn˘ rozpoãet a vysoké mnoÏství a kvalita pfiedkládan˘ch návrhÛ pro-
jektÛ. Ve druhé uzávûrce CRAFT bylo pfiedloÏeno témûfi tisíc návrhÛ pro-
jektÛ (viz tab. 2)! O jejich kvalitû svûdãí to, Ïe 41 % z nich splnilo krité-
ria hodnocení. Pfiitom zpÛsob hodnocení byl proti 5. rámcovému
programu modifikován smûrem k vy‰‰í nároãnosti. 

S vysok˘m poãtem podan˘ch návrhÛ projektÛ souvisí i vysok˘ poãet fie-
‰itelsk˘ch t˘mÛ. Ten ãinil v druhé uzávûrce CRAFT ve v‰ech návrzích
8760 t˘mÛ (tab. 3).

Hodnocení české účasti
Úspû‰nost ãesk˘ch t˘mÛ, které jsou v roli úãastníka projektu, zhruba od-
povídá evropské úspû‰nosti. To je patrné z tabulky 1. Finanãní úspû‰nost
ãesk˘ch t˘mÛ ve 2. uzávûrce CRAFT (9,6 %) je porovnatelná s úspû‰ností
celoevropskou (9,5 %). Pfii porovnání poãtu fie‰itelsk˘ch t˘mÛ v návrzích
projektÛ s projekty, vybran˘mi pro financování vychází, Ïe úspû‰nost ães-
k˘ch t˘mÛ je mírnû niÏ‰í neÏ celoevropská. To je patrnû tím, Ïe ãe‰tí úãast-
níci figurují v ménû kvalitních návrzích projektÛ. Napfiíklad u druhé uzá-
vûrky CRAFT je celoevropská úspû‰nost t˘mÛ 9,4 % a ãeská jen 7,4 %. 

Vysok˘ poãet ãesk˘ch t˘mÛ v návrzích projektÛ CRAFT (132 v první
a 216 v druhé uzávûrce) je rozhodnû nutno hodnotit pozitivnû. V˘-
znamnûj‰í ambicí je ale pfiíprava návrhu projektu a jeho koordinace.
PfiestoÏe ãeské t˘my jsou schopny pfiipravit kvalitní návrh projektu, stá-
le pfietrvává ze strany Evropské komise (EK) nedÛvûra ve finanãní sílu
a manaÏerské schopnosti tohoto partnera. V 5. rámcovém programu by-
ly nûkteré ãeské projekty pozitivnû hodnoceny a vybrány pro financo-
vání, ale k dohodû s EK pfiesto nedo‰lo. V 5. a 6.RP nûkteré ãeské pro-
jekty splnily hodnotící kriteria, ale nedostaly se mezi projekty vybrané
pro financování.

Zapojení  malých a středních podniků z ČR do projektů 6. RP
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Tabulka 1 – Požadovaný příspěvek EK (mil. €)

Tabulka 1 

Region 1. uz. CRAFT 2.uz. CRAFT 1.uz. Coll. R. 1. uz. ETI

29.4.2003 27.11.2003 24.6.2003 1. 3.2003

Evropa v podan˘ch 531 808.5 103 133
návrzích v 2. stupni
v návrzích
pro financování

95 76,5 48,8 20

úspû‰nost (%) 17,8 9,5 47,3 15
âR v podan˘ch 

návrzích
8,4 14 0,291 2,146

v návrzích 
pro financování

1,3 1,3 0,095 0,315

úspû‰nost (%) 15,5 9,6 32,6 14,6

Tabulka 2 – Počty projektů (koordinátorů)

Tabulka 2 

Region 1. uz. CRAFT 2.uz. CRAFT 1.uz. Coll. R. 1. uz. ETI

29.4.2003 27.11.2003 24.6.2003 1. 3.2003

Evropa podané návrhy 652 (668) 942 (968) 125 112
v 1. stupni

50 v 2. stupni
pozitivnû 
hodnocené n.

227 392 52 v 1. stupni 37

návrhy pro 
financování

122 86 22 20

úspû‰nost (%) 19 9 17,6 17.8
âR podané návrhy 4 8 0 0

návrhy pro 
financování

1 0

úspû‰nost (%) 25 0
Rakousko podané návrhy 25 36 0 (2. st.) 1

návrhy 8 3 1 poz.
pro financování hodn.
úspû‰nost (%) 32 8

Tabulka 3 – Počty  řešitelských  týmů

Tabulka 3 

Region 1. uz. CRAFT 2.uz. CRAFT 1.uz. Coll. R. 1. uz. ETI

29.4.2003 27.11.2003 24.6.2003 1. 3.2003

Evropa v podan˘ch 
návrzích

5739 8760 941 v 2. st. 1244

v návrzích pro 1092 825 500 478 poz. 
financování hodn.
úspû‰nost (%) 19,0 9.4 53

âR v podan˘ch 
návrzích

132 216 11 (2. st.) 36

v návrzích pro 23 16 4 13  poz. 
financování hodn.
úspû‰nost (%) 17 7.4 36

Rakousko v podan˘ch 
návrzích

189 249 19 39

v návrzích pro 48 22 9 15 poz. 
financování hodn.
úspû‰nost (%) 25 8,8 47
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Tento problém se t˘ká v‰ech nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU. Napfiíklad
ve druhé uzávûrce CRAFT byl z tûchto zemí schválen jedin˘ návrh projek-
tu k financování. Domnívám se, Ïe tento trend se s rostoucí zku‰eností t˘-
mÛ z nov˘ch ãlensk˘ch zemí rozhodnû zmûní, a je na ãesk˘ch fie‰itelích,
aby si získali a udrÏeli pozici mezi prvními koordinátory z tûchto zemí.

Projekty kolektivního v˘zkumu se zatím zdají b˘t spí‰e doménou vel-
k˘ch státÛ. Z âR nebyl podán Ïádn˘ návrh, ale zámûry v tomto smûru
existují. Obdobnû jako u projektÛ CRAFT je rozsah úãasti ãesk˘ch fie‰i-
telÛ v tûchto projektech pfiízniv˘ (11 t˘mÛ v návrzích, 4 v projektech vy-
bran˘ch pro financování).

Obdobná situace je i v projektech „pro prostfiedníky“ ETI. Îádn˘ ãesk˘ sub-
jekt sice nepodal návrh projektu, ale poãet 36 firem v návrzích a 13 v pozitiv-
nû hodnocen˘ch projektech je témûfi tak vysok˘ jako v sousedním Rakousku.

Aktuální informace
Publikování nov˘ch v˘zev kooperativního a kolektivního v˘zkumu se
oãekává 15. 12. 2004. Uzávûrka CRAFT je plánována na 14. 9. 2005

a uzávûrka 1. stupnû projektÛ kolektivního v˘zkumu na 26. 5. 2005.
Informace o v˘zvách jsou zvefiejnûny na adrese http://
fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=529 .

Od 1.1.2005 bude platit nová definice MSP. V ní se nemûní poãet za-
mûstnancÛ (ménû neÏ 250), zvy‰uje se maximální obrat na 50 mil. € za
rok a zvy‰ují se aktiva firmy na 43 mil. €. Novû je definována nezávis-
lost podniku a zavádûjí se kategorie nezávisl˘ podnik (maximálnû 25 %
kapitálu nebo hlasovacích práv vlastní firma, která není MSP), propoje-
né podniky (jeden podnik vlastní vût‰inu kapitálu nebo hlasovacích práv
ve druhém podniku) a partnerské podniky (matefisk˘ a dcefiin˘). 
Nová definice byla publikována v Úfiedním vûstníku ES (Official Journal
of the European Communities L 124 z 20. 5. 2003) na adrese http://
europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? smartapi!celexapi!prod!CELEX
numdoc&lg=EN&numdoc=32003H0361&model=guichett.

MARTIN ·KARKA

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR 

SKARKA@TC.CAS.CZ

9

PfiipomeÀme, Ïe pÛvodní zámûr Evropské komise fiíkal, Ïe malé a stfied-
ní podniky se mají zapojovat do velk˘ch integrovan˘ch projektÛ (IP) a sí-
tí excelence (NoE) tak, aby nakonec ãerpaly aÏ 15 % rozpoãtu tûchto
projektÛ. Zatím nejsou k dispozici Ïádné finanãní údaje o úãasti organi-
zací v 6. RP, nicménû panel expertÛ veden˘ prof. Marimonem, kter˘ byl
povûfien zkoumat efektivnost nov˘ch nástrojÛ, tj. IP a NoE, dospûl ke sta-
tistikám zapojení MSP do tûchto projektÛ v jednotliv˘ch tematick˘ch
prioritách 6. RP. V˘sledky jsou uvedeny v tabulce a udávají zastoupení
MSP v integrovan˘ch projektech a sítích excelence, které mûly uzávûr-
ku do listopadu 2003. Zprávu Marimonova panelu lze stáhnout z adre-
sy http://www.euractiv.com/ndbtext/science/marimon%20report.pdf).

PfiedbûÏné v˘sledky uzávûrky 1. stupnû projektÛ kolektivního v˘zkumu
z dubna tohoto roku jsou následující: bylo podáno 278 návrhÛ, 107 
z nich splnilo prahová kritéria a postoupilo do druhého stupnû. Oãeká-
vá se, Ïe po skonãení hodnocení bude schváleno pro financování 20 – 25
projektÛ, coÏ pfiedstavuje celkovou úspû‰nost 7 – 9 %.

M. ·KARKA,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, SKARKA@TC.AV.CZ 

Šance malých a středních podniků ve velkých projektech 6. RP

Tabulka – Zastoupení MSP v integrovaných projektech a sítích excelence 
(do 30. 11. 2003)

Tabulka

Tematická priorita IP (%) NoE (%)

1. Vûdy o Ïivé pfiírodû, genomika 
a biotechnologie pro zdraví

11 6

2. Technologie informaãní spoleãnosti 19 10

3. Nanotechnologie a nanovûdy... 20 6

4.1 Leteck˘ v˘zkum 18 7

4.2 Kosmick˘ v˘zkum 20 25

5. Kvalita a bezpeãnost potravin 18 5

6.1 UdrÏitelné energetické systémy 17 6

6.2 UdrÏitelná povrchová doprava 15 12

6.3 Globální zmûny a ekosystémy 7 7

7. Obãané a vládnutí ve znalostní   spoleãnosti 0 0

Úãast MSP v nov˘ch nástrojích 6. RP 13 %

Úãast MSP ve v‰ech nástrojích  6. RP 16 %

Na mezinárodní konferenci v PafiíÏi byla 30. ãervna 2004 slavnostnû za-
hájena ãinnost Evropské sítû center mobility, která vznikla na základû ini-
ciativy Evropské komise  rozhodnutím ministerstev odpovûdn˘ch za vû-
du v ãlensk˘ch a asociovan˘ch zemích EU. 
K 30. 6. 2004 pracovala centra mobility jiÏ ve 20 ãlensk˘ch a asociova-
n˘ch zemích EU. V nûkter˘ch zemích existuje zatím pouze jedno cen-
trum, v jin˘ch zemích jich bylo zfiízeno nûkolik. V âeské republice za-
ãalo pracovat Centrum mobility Evropské unie na adrese: Národní  3, 
117 20  Praha 1, kontaktní osoba: J. Emmerová,  tel.:  224 240 612,  
e-mail emmerova@kav.cas.cz.
Centra podporují mobilitu vûdeck˘ch pracovníkÛ v Evropû tím, Ïe bez-

platnû poskytují ãesk˘m v˘zkumn˘m pracovníkÛm vyjíÏdûjícím do za-
hraniãí konzultaãní sluÏby, zahrnující praktické informace zejména
v oblastech pracovních pfiíleÏitostí, pracovních povolení, mezd a daní,
dÛchodového zabezpeãení, zdravotního poji‰tûní, sociálních dávek,
ubytování, ‰kolní docházky dûtí a jazykov˘ch kursÛ.
Základní údaje o centrech mobility v jednotliv˘ch zemích lze získat klik-
nutím na zkratku pfiíslu‰né zemû na webové stránce: http://
europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm?l1=4. 

EMIL  KRAEMER

TECHNOLOGICKÉ  CENTRUM, KRAEMER@TC.CAS.CZ

Evropská síť center mobility 
– zdroj informací pro výzkumné pracovníky
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Za t˘m akciové spoleãnosti GEO Group odpovídali na otázky Echa
RNDr. Vojtûch Zikmund, fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva spoleã-
nosti, a RNDr. Zuzana Boukalová, hydrogeoloÏka a koordinátorka
úãasti firmy v „evropsk˘ch“ projektech. V souãasné dobû je firemní
t˘m devítiãlenn˘, posily jsou pfiibírány úãelovû, pro jednotlivé kon-
krétní akce a projekty.

Můžete čtenáře Echa seznámit s vaší společností?

V. Zikmund: GEO Group, a. s., je specializovaná inÏen˘rská, konzul-
taãní a realizaãní spoleãnost, ãinná ve vût‰inû oborÛ aplikované geolo-
gie, pÛvodnû pfiedev‰ím v oblastech spojen˘ch s inÏen˘rskou geologií,
geochemií a s ochranou Ïivotní-
ho prostfiedí. Nyní k tomu pfiibyly
oblasti vodního hospodáfiství, na-
kládání s odpady, vodohospodáfi-
ské infrastruktury, ochrany a tvor-
by Ïivotního prostfiedí.
Na Letohradsku jsme napfiíklad
provádûli komplexní sanaci pod-
zemní vody v oblasti Ky‰perské
synklinály, kde jsou starou eko-
logickou zátûÏí ohroÏeny v˘-
znamné vyuÏívané zásoby pod-
zemní vody. Ve Vítkovicích byla
na‰ím úkolem odborná supervi-
ze nad sanací, demolicí a odstra-
nûním koksovny v oblasti tradiã-
ní prÛmyslové aglomerace v cen-
tru Ostravy a v Louãné nad
Desnou jsme se podíleli na bu-
dování vodního zdroje a úprav-
ny pro tuto obec. 

Jaká je vaše účast v rámcových
projektech EU? 

Z. Boukalová: Mezi projekty, na
kter˘ch se firma podílí, jsou i práce v rámci t˘mÛ zúãastnûn˘ch 
v 5. a 6. rámcovém programu EU. Ná‰ první kontakt s evropsk˘m v˘-
zkumn˘m prostfiedím se uskuteãnil pfii na‰í úãasti v RTD projektu 
5. rámcového programu IRON CURTAIN – Integrovan˘ model pro
podporu udrÏitelného rozvoje venkova a optimálního regionálního
managementu vyuÏívání krajiny v oblastech b˘valé tzv. Ïelezné opo-
ny, v rámci tematické priority „Kvalita Ïivota“ – a také v projektu 
IMPACT – V˘zkum procesÛ a kvantifikace nejistot extrémních povodÀo-
v˘ch situací v tematické prioritû „Energie, Ïivotní prostfiedí a trvale udr-
Ïiteln˘ rozvoj“, které jsou rozvrÏeny na tfiíleté období 2001 – 2004.
Aktuálnû se podílíme i na projektu TRANSCAT – Integrované fiízení
vodního hospodáfiství pfieshraniãního povodí. Pfiíprava tohoto projek-
tu zaãala v Adr‰pachu jiÏ v kvûtnu 2001, kde vznikl t˘m projektu, by-
ly definovány poãáteãní cíle a priority, zájmové oblasti a probûhla vol-
ba koordinátora. Ná‰ podíl na pfiípravû projektu byl spolu s Norskem
a odborníky z V·B Ostrava nejvût‰í, a ná‰ hlas má proto nyní v obdo-
bí realizace projektu relativnû velkou váhu.

Pfii definování zájmov˘ch území jsme vyhledávali lokality se v‰e-
strannû odli‰n˘mi podmínkami, v rÛzn˘ch zemích, s odli‰nou geo-
grafickou polohou, rozdíln˘mi klimatick˘mi, hydrogeologick˘mi
a uÏivatelsk˘mi pomûry, s rÛzn˘m pfiístupem k hospodafiení s vodou,
vÏdy v‰ak na hranicích dvou státÛ, protoÏe pfiedmûtem na‰eho zájmu
byla právû pfieshraniãní problematika.

Co a kde projekt řeší?

Z. Boukalová: Hlavním cílem projektu TRANSCAT bude vytvofiení
operativního a integrovaného systému podpory pro rozhodování
o problémech vodního hospodáfiství v povodí pfiíhraniãních oblastí.

Projekt zahrnuje v˘zkumn˘ pro-
gram, jehoÏ cílem je pfiedcháze-
ní kontaminací území, zlep‰ení
kvality podzemní i povrchové
vody a omezení rizika záplav. 
V rÛzn˘ch ãástech Evropy – od
oblasti za polárním kruhem aÏ po
oblast Stfiedozemí – bylo vybráno
pût referenãních oblastí s rÛzn˘mi
podmínkami a specifickou pro-
blematikou. Na hranicích Ruska
a Norska se zab˘váme problema-
tikou hraniãní fieky Pasvik, mezi
·panûlskem a Portugalskem jde
o fieku Guadianu, zajímá nás krys-
talinikum na ãesko-nûmeckém
pomezí na ·umavû i fieka Nestos,
tekoucí z Bulharska do ¤ecka. Na
hranicích âR a Polska jsou pfied-
mûtem na‰eho zájmu problémy
související s povodím fiíãky Bûlá.
Problematika sledovan˘ch území
je velmi rozdílná. Na norsko-rus-
ké hranici je nejvût‰ím problé-
mem kontaminace z úpravny rudy

a niklové hutû, pfiiãemÏ ruská strana s t˘mem fie‰ícím tento problém pfií-
li‰ nekomunikuje. Mezi Bulharskem a ¤eckem jde o nadmûrné vyuÏívá-
ní vody fieky Nestos pro závlahy na bulharské stranû – do ¤ecka uÏ moc
vody nedoteãe. U nás ve Slezsku je problémem existence ãistiãky od-
padních vod u Mikulovic s vyústûním do fiíãky v pfiíli‰ malé vzdálenosti
od mûsta Glucholazy, které vody rovnûÏ vyuÏívá. Dále je to problemati-
ka povodní. V souãasnosti je prevence povodní na ãeské stranû fie‰ena
narovnáním toku fiíãky Bûlé a vydláÏdûním koryta vodoteãe. Odtok z ães-
kého území je tak urychlen na úkor polsk˘ch sousedÛ. Proto je nutná
vãasná signalizace moÏn˘ch povodÀov˘ch situací do Polska. Problémy,
aÏ konflikty v povodí fiíãky Bûlá trvají více jak 10 let.

V čem vidíte přínosy účasti v projektu TRANSCAT pro vaši společ-
nost?

V. Zikmund: Úãastí v evropsk˘ch projektech se uãíme evropsk˘m pra-
vidlÛm hry, tedy postupovat tak, jak je zvykem v západních zemích.
Získáváme kontakty pro pfií‰tí spolupráci, vãetnû kontaktÛ na pfií‰tí

Aby voda evropské země nerozdělovala
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¤ÍâKY, ¤EKY ANI VELETOKY NERESPEKTUJÍ TO, JAK SI ZEMI ROZDùLILI LIDÉ HRANICEMI NA JEDNOTLIVÉ STÁTY. PRÁVù VODNÍ TOK âI PLO-

CHA B¯VAJÍ NEZ¤ÍDKA V JISTÉM ÚSEKU SAMY HRANIâNÍ LINIÍ. âASTO V·AK SDÍLEN¯ VODNÍ TOK S SEBOU NESE I PROBLÉMY, VYPL̄ VAJÍ-

CÍ Z RÒZNÉHO P¤ÍSTUPU STÁTÒ NA OPAâN¯CH STRANÁCH HRANICE K VODù JAKO K NENAHRADITELNÉMU P¤ÍRODNÍMU ZDROJI. TOU-

TO P¤ESHRANIâNÍ PROBLEMATIKOU SE ZAB¯VÁ PROJEKT 5. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EU V PRIORITù „ENERGIE, ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ 

A UDRÎITELN¯ ROZVOJ“  TRANSCAT,  JEHOÎ ÚâASTNÍKEM JE I AKCIOVÁ SPOLEâNOST GEO GROUP Z PRAHY.

RNDr. Zuzana Boukalová, hydrogeoložka a koordinátorka účasti firmy GEO
Group v projektech 5. a 6. RP, a RNDr. Vojtěch Zikmund, ředitel společnosti.

FOTO B. KOČ
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moÏné uÏivatele v˘sledkÛ projektÛ i dal‰í ãinnosti firem pÛsobících
v oblasti prací a sluÏeb pro Ïivotní prostfiedí. Evropa nás pfiipravila na
zmûnu ve struktufie na‰ich budoucích klientÛ. Dfiíve to byly pfiedev‰ím
státní zakázky nebo práce pro prÛmyslové podniky, nyní se „spotfiebi-
teli“ v˘sledkÛ vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ ãastûji neÏ dfiíve stávají
regiony a regionální spoleãnosti, místní úfiady, obce, správy tokÛ a po-
vodí, vodárenské a kanalizaãní spoleãnosti. V rámci Transcatu jsme
navázali spolupráci s Vysokou ‰kolou báÀskou v Ostravû. To souãas-
nû pfiineslo nové vûdecké a technické pfiístupy a pomohlo i k zapoje-
ní lidí, potenciálních koncov˘ch uÏivatelÛ systému ze zájmové oblas-
ti do projektu.

Projekt – byť úspěšný – je jedna věc. Podstatné jsou však finance, ze-
jména pokud nemá zůstat na papíře… 

Z. Boukalová: Dosavadní zpÛsob na‰í ãinnosti byla práce na danou za-
kázku. Nyní to ale v rámci práce na projektech pro EU, napfiíklad právû
v pfiípadû Transcatu, funguje jinak: definujeme území a jeho problém,
hledáme financující organizaci a partnery, ktefií se na fie‰eních a také fi-
nancování budou podílet. Stranou nezÛstávají ani uÏivatelé na‰ich v˘-
stupÛ. A mûlo by tomu tak b˘t i v budoucnosti, pfii rutinním fie‰ení pro-
blémÛ. Je tfieba vidût nefie‰en˘ problém a oblast a konkrétní situaci pak
fie‰ení u‰ít na míru. 
A neměli jste ambice stát se přímo koordinátorem celého týmu?

Z. Boukalová: B˘t koordinátorem? Rozhodnû ne. S ohledem na teh-
dej‰í pozici âeské republiky jako neãlena EU to nebylo vhodné.
Úspû‰né podání projektu zahrnuje totiÏ i vhodné sloÏení realizaãního
konsorcia vãetnû volby vhodného koordinátora s potfiebn˘mi referen-
cemi. Mimoto role koordinátora zahrnuje obrovské mnoÏství admi-
nistrativy a odpovûdnosti vãetnû finanãních garancí za celé konsor-
cium. Práce koordinátora by nás navíc odvádûla od odbornosti. Proto

jsme tuto roli odmítli, byÈ nám s ohledem na ná‰ podíl v etapû pfiípra-
vy projektu byla nabízena.

Jsou s účastí v projektech spojeny nějaké problémy? 

V. Zikmund: Samozfiejmû, napfiíklad to, Ïe podstatnou dobu trvání pro-
jektu je nutno financovat náklady z vlastních prostfiedkÛ. Je to dáno
zãásti pomal˘m tokem schválen˘ch financí, zãásti tím, Ïe financová-
ní zahrnuje zádrÏné, které se vyplácí aÏ po skonãení projektu. Navíc
kaÏdá nepfiesnost v pravidelnû vykazované finanãní evidenci vede
k pozastavení procesu, vût‰inou pro celé konsorcium. V projektu je
zapojeno hodnû partnerÛ. ZpoÏdûní mÛÏe zpÛsobit i drobná chyba
kohokoliv z konsorcia. Norové napfiíklad vykázali své náklady v nor-
sk˘ch korunách, takÏe se v‰e muselo opravovat na eura, coÏ spolu
s následn˘m vysvûtlováním vedlo k nûkolikat˘denním odkladÛm. Po-
kud se s takovou eventualitou ve finanãním plánu nepoãítá, mÛÏe to
nemile pfiekvapit, protoÏe zpravidla jde o ãástky v fiádu milionÛ. 

Poslední otázka: myslíte si, na základě vašich zkušeností, že voda na
hranicích státy spojuje, nebo rozděluje?

V. Zikmund: To je fieãnická otázka... ¤eky, stejnû jako hory, pfiece vÏdy
rozdûlovaly! Je otázkou, ale spí‰e pro nûkoho jiného neÏ pro pfiírodo-
vûdce, zda jednotn˘ evropsk˘ prostor tuto roli fiek v Evropû potlaãí...
Ná‰ v˘bûr lokalit jako míst pfieshraniãního stfietu legislativ a praxe stá-
tÛ, a to dokonce na obou stranách b˘valé Ïelezné opony, je dán prá-
vû tím, Ïe fieky zatím pfiedev‰ím rozdûlují.
Budoucnost mÛÏe tuto situaci zmûnit nebo aspoÀ oslabit, v˘voj jde
zcela jistû, aspoÀ v Evropû, tímto smûrem. A jednotn˘ evropsk˘ pro-
stor a spoleãné programy tomu mohou napomoci.

PTAL SE: B¤ETISLAV KOâ
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Do nové Evropské komise, která mûla pÛvodnû pod vedením J. M. Barrosa
zaãít pracovat jiÏ 1. listopadu roku 2004 s pûtilet˘m mandátem, byl na post
komisafie pro vûdu a v˘zkum nominován Janez Potoãnik ze Slovinska.
Potoãnik se narodil v roce 1958. Studoval Ekonomickou fakultu Uni-
verzity v Lublani a roku 1993 zde dokonãil Ph.D. studia. V rozmezí
let 1983 – 2001 pracoval v rÛzn˘ch ekonomick˘ch ústavech, v letech
1993 – 2001 byl fieditelem Institute of Macroeconomic Analysis and
Development v Lublani. Od roku 1998 vedl jednání o vstupu Slovinska
do EU.  Roku 2002 se stal slovinsk˘m ministrem pro evropské záleÏi-
tosti a v této funkci dovedl rozhovory o pfiistoupení Slovinska ke zdár-
nému konci. Jeho zku‰enosti a renomé spoleãnû s tím, Ïe není ãlenem
Ïádné politické strany, zpÛsobily, Ïe se stal jednoznaãn˘m kandidá-
tem na post evropského komisafie za Slovinsko. 
Potoãnik povede DG Research v období, bûhem kterého má b˘t zaloÏena
Evropská rada pro v˘zkum (European Research Council – ERC). Její roz-
poãet, urãen˘ na základní v˘zkum, má zdvojnásobit v˘daje EU na vûdu
v letech 2007 – 2013 a pfiispût tak k dosaÏení cílÛ Lisabonského summitu.

Potoãnik je ãlenem pracovní skupiny „Lisbon Strategy Commissioners
Group“, které pfiedsedá  J. M. Barroso, a téÏ ãlenem „Competitiveness
Council Commissioners Group“. 

Odkazy
• stránky komisafie Potoãnika na serveru europa 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/potocnik/cv_en.htm
• ãlánek o Potoãnikovi jako o komisafii pro vûdu a v˘zkum v ãasopise

Scientist www.biomedcentral.com/news/20040906/04/
• sly‰ení v Evropském parlamentu:

– komisafii z nov˘ch ãlensk˘ch zemí – odpovûdi komisafie Potoãnika
www.europarl.eu.int/hearings/commission/2004_enlarg/questionnaires_en.htm
– nastupující Barrosova komise – odpovûdi Potoãnika jako komisafie
pro vûdu a v˘zkum 
www.europarl.eu.int/hearings/commission/2004_comm/questionnai-
res_en.htm

EVA HANU·KOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV

Janez Potočnik navržen jako nový komisař pro vědu a výzkum

Ve dnech 29. – 30. záfií 2004 se v nizozemském Haagu uskuteãnila mezi-
národní konference s názvem „Brain Gain“ (opak brain drain). Na konfe-
renci byly prezentovány rÛzné moÏnosti, jak zv˘‰it atraktivitu evropského
v˘zkumného prostoru pro evropské i mimoevropské vûdecké pracovníky.
Hlavní pfiíspûvky pfiednesli zástupci nizozemské vlády, akademické a pod-

nikatelské sféry a Evropské komise. V diskusi vysvûtlili své názory i vûdeãtí
pracovníci z ménû rozvinut˘ch zemí, které velmi trpí odchodem kvalifiko-
van˘ch pracovních sil do zemí EU a Severní Ameriky.

E.  KRAEMER, TC AV âR

Konference „Brain Gain“ v Haagu
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Zkratka INTAS je vytvofiena z anglického názvu INTernational ASsociation
for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent
States of the former Soviet Union. INTAS je tedy mezinárodní sdruÏení pro
spolupráci se státy b˘valého Sovûtského Svazu.
INTAS byl zaloÏen v roce 1993 jako nezisková organizace, umoÏÀující nej-
lep‰ím vûdeck˘m pracovníkÛm ze zemí b˘valého Sovûtského Svazu po-
kraãovat ve vûdecké práci, s cílem prospût jejich vlastním i ostatním ev-
ropsk˘m zemím. âinnost INTAS se fiídí statutem, kter˘ byl od svého první-
ho zvefiejnûní v roce 1993 nûkolikrát inovován, naposledy roku 2003. Statut
INTAS pfiedpokládá existenci této organizace do konce roku 2006, s moÏ-
ností prodlouÏení existence na dal‰í období po zhodnocení v˘sledkÛ dosa-
vadní ãinnosti. V souãasné dobû jsou ãleny INTAS v‰echny zemû EU a dá-
le tzv. zemû NIS (New Independent States): Bulharsko, Island, Izrael, Nor-
sko, Rumunsko a ·v˘carsko. Partnersk˘mi zemûmi INTAS jsou Arménie,
ÁzerbájdÏán, Bûlorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko,
Rusko, TádÏikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán. 
Rozdûlení státÛ na ãleny INTAS a partnery z NIS je dobré zaregistrovat, ne-
boÈ podmínkou pro pfiijetí nûkter˘ch projektÛ je spolupráce pfiedepsaného
minimálního poãtu ãlenÛ INTAS a minimálního poãtu partnerÛ z NIS. 
INTAS má k dispozici roãnû kolem 19 mil. € ze zdrojÛ Evropské unie a z pfií-
spûvkÛ ostatních ãlenÛ INTAS. Hlavním prostfiedkem pro financování vû-
decké práce je udûlení grantÛ na vûdecké projekty. Îádosti o granty se po-
dávají ve vyhlá‰en˘ch termínech (jeden termín roãnû) nebo i mimo tento
termín, jsou-li splnûny urãité podmínky. Dále je moÏné z prostfiedkÛ INTAS
získat podporu pro mladé vûdce, finanãní podporu pro konání konferencí,
letních ‰kol a také úhradu cestovních nákladÛ spojen˘ch s pfiípravou INTAS
projektÛ. PrÛbûÏnû hledá INTAS evaluátory projektÛ pfiicházejících v úva-
hu pro finanãní podporu.
INTAS je spravován vûdeckou radou (Council of Scientists) s funkcí porad-
ního orgánu, dále valn˘m shromáÏdûním (General Assembly) a koneãnû
(a hlavnû) sekretariátem se sídlem v Bruselu. Zájemci o spolupráci s INTAS
by mûli zaãít tím, Ïe nav‰tíví webovou stránku www.intas.be a kontaktním

pracovi‰tûm pro âeskou republiku je Technologické centrum Akademie vûd
âeské republiky, e-mail kraemer@tc.cas.cz
Tematika v˘zkumu, která je ze zdrojÛ INTAS financovatelná, byla v roce
2004 rozdûlena do ‰esti oblastí, zahrnujících informaãní technologie, de-
tektory indikující polohu, spoleãenské vûdy, aeronautiku, ekologii a vyuÏi-
tí místních zdrojÛ v zemích NIS. Tematické okruhy pro rok 2005 se v sou-
ãasné dobû (záfií 2004) finalizují. 
Kdo se chce ucházet o finanãní podporu z fondÛ INTAS, musí absolvovat
pomûrnû komplikované administrativní procedury, dobfie známé tûm, kdo
se jiÏ ucházeli o finanãní podpory ze zdrojÛ EU. Na webové stránce INTAS
jsou uvefiejÀovány smûrnice pro formální náleÏitosti podávan˘ch projektÛ,
které je moÏné poslat i v elektronické podobû. Najdeme zde také v˘zvy
tûch, ktefií hledají spolupracovníky pro vlastní pfiipravované projekty. Pokud
se nûkdo pfiipojí k takovému tvofiícímu se projektu, u‰etfií si vût‰inou dost
administrativní práce. Musí ale poãítat s tím, Ïe mu z pfiidûlené penûÏní ãást-
ky bude nabídnut jen men‰í díl. UÏiteãné jsou i kontaktní adresy na INTAS
koordinátory, pracující v jednotliv˘ch zemích NIS.

Zku‰en˘ Stfiedoevropan najde v logice organizace INTAS nûkterá úskalí.
Úplná apriorní skepse v‰ak není na místû. Zfiejmû po zku‰enostech s nûkte-
r˘mi jin˘mi rozvojov˘mi programy je v podmínkách INTAS stanoveno, Ïe
ve spoleãn˘ch projektech musí na zemû NIS pfiipadnout nejménû 70 % ne-
bo i 80 % rozpoãtované ãástky. Není v‰ak stanoveno, Ïe partner z NIS musí
pfiidûlenou ãástku nutnû probádat doma. Jednání s centrálou v Bruselu je nut-
no vést v angliãtinû. To badatelÛm ze zemí NIS vÏdy nevyhovuje, hlavnû
proto, Ïe zde je pfievládajícím druh˘m jazykem stále je‰tû ru‰tina, nikoliv
angliãtina. Pro partnery z NIS jsou tak na‰i badatelé vítan˘mi spolupracov-
níky, neboÈ se vût‰inou dokáÏí domluvit jak rusky, tak anglicky. 
Ti, ktefií pfiipou‰tûjí, Ïe v‰echna vûda nutnû nekonãí na dvacátém polední-
ku, by se mûli s podmínkami pro financování v˘zkumu ze zdrojÛ INTAS blí-
Ïe seznámit a pfiípadnû zkusit se v nûjakém projektu uplatnit.

MIROSLAV MA≈AS

Financování výzkumu ze zdrojů INTAS
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P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Evropská komise vyhlásila jako jeden z cílÛ své vûdecko-v˘zkumné po-
litiky posílení úãasti mal˘ch a stfiedních podnikÛ v 6. rámcovém pro-
gramu EU pro v˘zkum, v˘voj a inovace v letech 2002-2006. Malé a stfied-
ní podniky by mûly ãerpat na projekty v rámci jednotliv˘ch tematick˘ch
priorit 15 % rozpoãtu, kter˘ ãiní na 4 roky celkem 11,2 mil. €. Jednou
ze sedmi tematick˘ch priorit 6. RP je i oblast „Kvalita a bezpeãnost po-
travin“, která zahrnuje v˘zkum v celém potravinovém fietûzci „od stolu
po farmu“ a má rozpoãet 685 mil € na roky 2002-2004. 
Evropská iniciativa s názvem „SMEs for Food“ (SMEs – small and medium
enterprises = malé a stfiední podniky do 250 zamûstnancÛ), specifická pod-
pÛrná akce financovaná také z rozpoãtu 6. rámcového programu, si klade
za cíl posílit úãast MSP v projektech zamûfien˘ch zejména na oblast kvali-
ty a bezpeãnosti potravin, a to zejména v Integrovan˘ch projektech nebo
Sítích excelence, které jsou nosn˘mi nástroji pro v˘zkum v 6. RP. Projektu
SMEs for Food se úãastní 19 partnersk˘ch institucí ze 16 evropsk˘ch zemí.
Projekt koordinuje francouzská organizace ANVAR, za âeskou republiku se
úãastní Technologické centrum AV âR, které na projektu úzce spolupracuje
s Potravináfiskou komorou âR. Partnefii projektu SMEs for Food
v jednotliv˘ch zemích mají za úkol najít vhodné MSP, které mají zájem 
a potenciál úãastnit se mezinárodních projektÛ, ve spolupráci s nimi vy-

tvofiit jejich technologické profily, zjistit jejich inovaãní a v˘zkumné po-
tfieby a vytipovat vhodné projekty fie‰ené nebo pfiipravované v 6. RP, které
by mohly k fie‰ení jejich v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch potfieb pfiispût.
Na druhé stranû jsou v rámci SMEs for Food zji‰Èovány potfieby koor-
dinátorÛ a klíãov˘ch úãastníkÛ jiÏ probíhajících nebo pfiipravovan˘ch
v˘zkumn˘ch projektÛ na spolupráci s MSP. Podniky mohou hrát v pro-
jektech rÛznou roli – mohou se podílet na v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch
pracích, na ovûfiování v˘sledkÛ v˘zkumu v praxi nebo i ‰ífiení v˘sled-
kÛ projektu. V rámci iniciativy SMEs for Food jsou pfii pfiíleÏitosti ko-
nání v˘znamn˘ch odborn˘ch akcí organizována také vzájemná set-
kání mezi firmami a koordinátory projektÛ s cílem navázat spoluprá-
ci a zapojit firmy do projektu. V leto‰ním fiíjnu probûhlo takové
partnerské setkání, na kterém se pfiedstavilo více neÏ 20 projektÛ hle-
dajících partnery z fiad firem pfii mezinárodní konferenci „Integrating
Safety and Nutrition research along the Food Chin“ v Lille. 
Stránky projektu SMEs for Food jsou dostupné na http://www.smes-
forfood.org.

N. KONÍâKOVÁ, 

NÁRODNÍ KONTAKT PRO FOOD, KONICKOVA@TC.CAS.CZ 

Příležitosti MSP v 6. RP – priorita Kvalita a bezpečnost potravin
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Pfii pfiípravû integrovan˘ch projektÛ je moÏné rezervovat finanãní pro-
stfiedky na práce, které jsou pro projekt nezbytné, ale v dobû podání pro-
jektu nejsou vybráni konkrétní partnefii. V dobû, kdy je úloha nového
partnera jasná, mÛÏe konsorcium podle pfiedem dan˘ch pravidel vyhlá-
sit vefiejnou soutûÏ formou v˘zvy. Integrovan˘ projekt CLINICIP v IST pro-
gramu je prvním projektem 6. RP, kter˘ této pfiíleÏitosti vyuÏil. V dobû zve-
fiejnûní tohoto ãísla jiÏ bude po uzávûrce, ale chci vás tímto upozornit, Ïe
je nutné prÛbûÏnû sledovat stránku IST programu www.cordis.lu/ist, na
které budou tyto v˘zvy také zvefiejÀovány formou „call for partners“, ale
nikoliv v rubrice „calls“. DÛleÏitá je v tomto pfiípadû rychlá a dobfie pfii-
pravená reakce.
Zájemci o úãast v programu IST se jiÏ pfiipravují k podávání projektÛ do
ãtvrté a páté v˘zvy. Pracovní program pro období 2005-2006 jiÏ pro‰el
v‰emi schvalovacími procedurami, a aãkoliv bude oficiálnû zvefiejnûn
aÏ v listopadu na v˘roãní konferenci IST 2004 v Haagu, je moÏné jeho draft
najít na mnoha místech internetu. Sledujte i informace na na‰í stránce.
âtvrtá v˘zva k podávání projektÛ s rozpoãtem 1120 mil. € bude vyhlá‰e-
na v listopadu 2004 s uzávûrkou 22. bfiezna a pátá v˘zva s rozpoãtem 638
mil. € skonãí 21. záfií 2005. Na jednotlivé strategické cíle je pfiedem alo-
kováno 90 % rozpoãtu, desetina bude rozdûlena podle kvality podan˘ch
projektÛ na jednotlivá témata. U kaÏdého z témat je uveden Ïádan˘ po-
mûr nov˘ch a klasick˘ch nástrojÛ, kter˘ se mûní od 0 : 100 ve prospûch
klasick˘ch typÛ projektÛ do 100 : 0 u projektÛ FET pro aktivní iniciativy. 

Souãástí 4. v˘zvy bude speciální téma zamûfiené na nové ãlenské zemû.
Projekty typu STREP, adresující cíle akãního plánu eEurope 2005 – eLear-
ning, eHealth, eGovernment, eBusiness, tedy v oblastech dÛleÏit˘ch pro
harmonick˘ sociální a ekonomick˘ rozvoj EU – by mûly urychlit integ-
raci nov˘ch ãlensk˘ch zemí do ERA. Pfiedpokládá se, Ïe v projektech fií-
zen˘ch nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi budou vyuÏity dobré zku‰enosti
z praxe. Podrobnosti ke v‰em plánovan˘m tématÛm vãetnû rozdûlení fi-
nanãních zdrojÛ najdete v draftu pracovního programu.
Integrované projekty by mûly mít v˘znamné zastoupení prÛmyslov˘ch
partnerÛ vãetnû SME. IP s tematikou nanotechnologií mají definována
je‰tû dal‰í pomocná kritéria pro vûdecko-technickou hodnotu. Podrob-
nosti a rozpis cílÛ jednotliv˘ch témat a kritéria pro hodnocení projektÛ
jsou v pracovním programu. 
Témata 4. a 5. v˘zvy k podávání projektÛ jsou uvedena v tabulkové pfií-
loze.
Kromû v˘zev k podávání projektÛ budou je‰tû zvefiejnûny tendry na
uspofiádání IST konference, vypracování rÛzn˘ch studií a na monitoro-
vání v˘sledku programu. Celková v˘‰e nákladÛ na vypsané tendry bude
12 mil. €, v˘zvy budou na jafie 2005 a 2006. 

EVA HILLEROVÁ, 

NÁRODNÍ KONTAKT PRO IST, 

HILLEROVA@TC.CAS.CZ

Technologie informační společnosti (IST)

Spoleãná v˘zva IST-NMP má uzávûrku 14. 10. 2004. V listopadu 2004
probûhne hodnocení návrhÛ, v prosinci 2004 se uskuteãní tzv. „hearings“
(pouze u IP), tedy osobní projednávání doporuãen˘ch návrhÛ IP mezi
konsorcii a hodnotiteli, a od února 2005 budou probíhat kontraktaãní jed-
nání, která mají skonãit do ãervna 2005 podepsáním kontraktÛ. V pfiípadû
spoleãné v˘zvy NMP-NSF budou návrhy hodnoceny aÏ v lednu 2005.

V prosinci 2005 bude vyhlá‰ena 3. v˘zva NMP: 

• k podávání návrhÛ IP (FP6-2004-NMP-NI-4) s rozpoãtem 150 mil. €
a s uzávûrkou 1. kola 17. 3. 2005;

• k podávání návrhÛ STREP, CA a SSA (FP6-2004-NMP-TI-4) s rozpo-
ãtem 120 mil. € a s uzávûrkou 15. 9. 2005;

• k podávání návrhÛ IP pro malé nebo stfiední podniky (FP6-2004-NMP-
SME-4) s rozpoãtem 100 mil. € a s uzávûrkou 1. kola 17. 3. 2005.

S ohledem na rozpoãet se oãekává, Ïe finanãní pfiíspûvek komise mÛÏe
dostat asi 15 návrhÛ IP, 65 návrhÛ STREP, CA nebo SSA a 20 návrhÛ IP
pro malé nebo stfiední podniky. Témata, která mají b˘t ve v˘zvû vypsána,
jsou uvedena v pfiiloÏené tabulce.

J .  KUBÁTOVÁ,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO NMP

KUBATOVA@TC.CAS.CZ

Nanotechnologie a nanovědy,
nové inteligentní materiály a výrobní procesy (NMP)
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P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

V fiíjnu byly otevfieny dvû nové v˘zvy V˘zkum a inovace:

FP6-2004-INNOV-5. Zvy‰ování ekonomické a technologické inteli-
gence
V˘zva je zamûfiena na zapojení MSP a jejich uskupení do projektÛ 6. RP
a na zv˘‰ení jejich pfiipravenosti pro úãast v tûchto v˘zkumn˘ch aktivi-
tách. V˘zva má uzávûrku 10. 2. 2005, celkov˘ rozpoãet je17 mil. € (pro
rok 2005) a 5 mil. € (pro rok 2006), podávají se projekty typu SSA, CA.

FP6-2004-INNOV-6. Podnikatelské inovace: vytváfiení sítí hráãÛ
a uÏivatelÛ
Ve v˘zvû byla otevfiena tato témata:
1.2.1.1. Propagace podnikatelsk˘ch inovací - rozpoãet 1 mil. €, servis-
ní smlouva.

1.2.1.2. V˘voj nástrojÛ pro hodnocení podnikatelsk˘ch inovací (innoSelf)
a zvy‰ování znalostí (innoCoach) – rozpoãet 7,5 mil. €, projekty typu SSA.
1.2.1.3. Podnikatelské inovace a sektory – rozpoãet 4 mil. €, projekty ty-
pu SSA.
1.2.1.4. Podnikatelské inovace a klastry – rozpoãet 8 mil. €, projekty ty-
pu CA.
1.2.1.5. Vytváfiení sítí v sektorech – rozpoãet 8 mil. €, projekty typu CA.
Uzávûrka pro v‰echna témata je 27. 1. 2005.
Podrobnûj‰í informace o uveden˘ch v˘zvách a v‰echny dokumenty lze na-
lézt na internetové adrese http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_
ACTIVITY=577 . 

Z.  KUâERA,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO V¯ZKUM A INOVACE, KUCERA@TC.CAS.CZ

Výzkum a inovace (Innovation)
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Evropská komise uvefiejnila 13. záfií 2004 novou v˘zvu na pfiedklá-
dání návrhÛ na V˘zkumné ‰kolicí sítû (Mobility 1), ·kolicí místa pro
zaãínající v˘zkumné pracovníky (Mobility 2) a specifické podpÛrné
akce V˘zkumní pracovníci v Evropû (Mobility 13). Návrhy na Mobi-
lity 1 a Mobility 2 budou vyhodnocovány dvoustupÀovû, Mobility 13
pouze jednostupÀovû. 
Zatímco V˘zkumné ‰kolicí sítû a ·kolicí místa pro zaãínající v˘zkumné
pracovníky jiÏ patfií mezi dobfie známé „klasické“ akce Marie Curie,
specifická podpÛrná akce V˘zkumní pracovníci v Evropû pfiedstavuje
nov˘ prvek. Cílem tohoto nového typu akcí Marie Curie je zv˘‰it prestiÏ
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ ve spoleãnosti, podpofiit zájem mlad˘ch lidí
o práci ve v˘zkumu a zv˘‰it zájem v˘zkumn˘ch pracovníkÛ ze tfietích
zemí o práci v evropském v˘zkumném prostoru. Tûchto cílÛ mÛÏe b˘t
dosaÏeno napfi. formou celoevropsk˘ch mediálnû prezentovan˘ch akcí.

Podrobné informace najdete prostfiednictvím webové stránky
http://cordis.lu/fp6/calls.cfm.

E.  KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, KRAEMER@TC.CAS.CZ

Nová výzva k předkládání návrhů na 3 typy akcí Marie Curie (HRM)

Paralelnû s 6. RP byl vyhlá‰en program PASR (Preparotory Actions for Se-
curity Research) na období 2004-2006, jehoÏ úkolem je pfiipravit nov˘ pro-
gram v˘zkumu ESRP (European Security research Programme), kter˘ bude
souãástí 7. RP. 
V leto‰ním roce zaãne pracovat poradní orgán pro tuto oblast (European
Security Research Advisory Board), kde bude mít âR své zástupce. Vzni-
ká odpovídající politick˘ rámec, jmenovitû spoleãná zahraniãní a bez-
peãnostní politika (ESDP), Evropská bezpeãnostní a obranná politika
(ESDP) a nová evropská agentura European Defence Agency (EDA), kte-
rá bude mít vlastní finanãní zdro-
je a vlastní v˘zkum. Nûkteré pro-
jekty spoleãného zájmu mohou
b˘t v budoucnu financovány
z obou zdrojÛ (EK a EDA). 
Problematika bezpeãnosti je fie-
‰ena nûkolika direktoráty EK –
DG Research, DG INFSO, DG
Enterprise. Odpovûdnost za toto
odvûtví novû pfiipadne na po-
slední jmenovan˘. Nové téma
a jeho souvislosti pomohou
ozfiejmit dokumenty: „Security
Research: The Next Steps: Com-
munication from the Commission
to the Council, the European Par-
liament, the European Economic
and Social Committee and the
Committee of the regions“ ze zá-
fií 2004 a „Research for a Secure
Europe: Report of the Group of
Personalities in the field of Secu-
rity Research“ z bfiezna roku
2004 (http://europa.eu.int/comm/research/security/index_en.html). 
EK byla velmi spokojena s odezvou evropsk˘ch organizací na první v˘-
zvu. Do priorit první v˘zvy (Zlep‰ení znalosti souãasné situace; Ochra-
na propojen˘ch systémÛ; Ochrana proti terorismu, vãetnû bioterorismu
a napadení biologick˘mi, chemick˘mi nebo jin˘mi látkami; Zlep‰ení kri-
zového fiízení; Interoperabilita a integrované systémy), která mûla uzá-
vûrku 23. ãervna 2004 s rozpoãtem 10 mil. €, bylo podáno 170 projek-

tÛ, ze kter˘ch bude financováno 12. Podané projekty Ïádaly 14krát 
více finanãních prostfiedkÛ, neÏ bylo k dispozici. 
âeská republika je zastoupena ve 3 projektech navrÏen˘ch k financo-
vání. V hodnocen˘ch projektech bylo celkem 1206 úãastníkÛ (z toho
z âR 16). Doba trvání projektÛ byla 1-2 roky a vût‰inou byly oriento-
vány na fie‰ení konkrétního úkolu nebo se vztahovaly k interoperabi-
litû ãi obyvatelstvu. Projekty byly multidisciplinární, zamûfiené na jed-
nu nebo více priorit a fie‰ení se úãastnili i uÏivatelé. EK byla potû‰ena
velk˘m zájmem navrhovatelÛ a zejména uÏivatelÛ v˘sledkÛ, Polovi-

na úãastníkÛ byla z prÛmyslu,
ãtvrtina v‰ech úãastníkÛ splnila
kritéria SME. 
V souãasné dobû probíhají kontrak-
taãní jednání, po jejichÏ ukonãení
budou abstrakty projektÛ zvefieinû-
ny na internetu. 
Podrobnosti k tematice najdete na
web stránce programu PASR: http://
europa.eu.int/comm/research/
security/index_en.html.
V roce 2005 bude rozpoãet zv˘-
‰en na 25 mil. €, druhá v˘zva
programu je pfiedpokládána v led-
nu s uzávûrkou v dubnu 2005. Té-
mata pro druhou v˘zvu budou
rámcovû stejná jako v 1. v˘zvû,
ale budou více specifikována,
protoÏe byla ãásteãnû pokryta ví-
tûzn˘mi projekty první v˘zvy. Ak-
tualizovan˘ pracovní program bu-
de zvefiejnûn v lednu 2005. 
Témata vybran˘ch projektÛ jsou

konzultována v nûkolika direktorátech EK, aby nedo‰lo k duplicitû fi-
nancování. 
Z v˘sledku první v˘zvy je vidût, Ïe âR má potenciál aktivnû se úãastnit
dal‰ích akcí.

EVA HILLEROVÁ,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO PASR, HILLEROVA@TC.CAS.CZ

Výzkum v oblasti bezpečnosti (PASR) 

14

Typ akce Uzávûrka Rozpoãet

V˘zkumné ‰kolicí sítû
(Research Training Networks) 02.12.2004 45 mil. €
·kolicí místa pro zaãínající v˘zkumné pracovníky
(Host Fellowships for Early Stage Research Training)15.12.2004 170 mil. €
V˘zkumní pracovníci v Evropû 
– specifické podpÛrné akce
(Researchers in Europe – Specific Support Action) 02.12.2004 3 mil. €

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

FOTO B. KOČ
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Projekt ETISMARLAND (navrÏeno pfiejmenovat na EUROTRANS) je pro-
jektem typu specifické podpÛrné akce (SSA) 6. rámcového programu Ev-
ropské unie pro v˘zkum a v˘voj. Projekt spadá do 6. tematické priority –
udrÏitelná povrchová doprava. Projekt byl zahájen 1. ãervence 2004.
Doba trvání projektu je 24 mûsícÛ, celkov˘ rozpoãet projektu ãiní 600
tis. €. Projekt je ‰iroce zamûfien na obor povrchové dopravy (lodní, sil-
niãní, Ïelezniãní) a na problémy logistiky, paliv, intermodality, fiízení, in-
formatiky a podobnû. 
Cílem projektu je podpofiit a motivovat malé a stfiední podniky do 250 za-
mûstnancÛ (MSP) k úãasti v projektech 6. rámcového programu. Souãástí
projektu je identifikace technologick˘ch a ekonomick˘ch potfieb a moÏ-
ností MSP ve v‰ech zemích EU, prohloubení mezinárodní spolupráce, za-
‰kolení podnikÛ, aby byly schopny podávat návrhy projektÛ do 6. rámco-
vého programu EU nebo se do projektÛ zapojit v pozici úãastníka.
Projekt ETISMARLAND je urãen jak pro podporu MSP s v˘zkumn˘mi
a v˘vojov˘mi kapacitami, tak pro MSP, které tyto kapacity nemají. Podle
úrovnû v˘zkumu a v˘voje mohou tyto firmy fie‰it napfiíklad úkoly v˘-
zkumné, demonstraãní, zku‰ební, v˘robní, aplikaãní, implementaãní, ko-
merãní a dal‰í. 
Firmy, podpofiené v rámci projektu ETISMARLAND, se mohou zapojit do
celé ‰kály typÛ projektÛ 6. RP. Jde o standardní typy projektÛ (zejména spe-
cifické projekty cílovû orientovaného v˘zkumu STREP, integrované pro-
jekty IP, sítû excelence NoE) a specifické typy v˘zkumn˘ch projektÛ, kde
MSP mají preferenãní práva k vyuÏívání v˘sledkÛ projektu (projekty koo-
perativního v˘zkumu CRAFT a projekty kolektivního v˘zkumu).

Projekt koordinuje francouzská firma Réseau Scientifique et Technique –
RST. ¤e‰itelské konsorcium tvofií 10 firem z Francie, Velké Británie, Nû-
mecka, Nizozemska, âeské republiky, Polska a Itálie:

1. Réseau scietifique et technique du METAM (RST), Francie 
2. Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR), Francie 
3. SIREHNA SA, Francie
4. Cliff Funnell Associates (CFA), Velká Británie 
5. BALance Technology Consulting GmbH, Nûmecko 
6. EG-Liaison, Nizozemsko
7. Technologické centrum AV âR, Praha, âeská republika 
8. Institute of Fundamental Technological Research, Polsko
9. TechnologiezentrumIinformationstechnik GmbH, VDI/VDE, Nûmecko 
10. Agencia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ¤ím, Itálie 

Mezi pfiínosy pro ãeské MSP, které projeví zájem o úãast v projektu 
ETISMARLAND, patfií získání informací o 6. RP a jeho financování (v˘-
zkumné projekty a projekty pro MSP, pfiístup k v˘sledkÛm projektÛ), pora-
denství pfii návrhu a formulaci projektu, pfii hledání partnerÛ pro projekt, 
a moÏnost úãasti na informaãních a kontaktních akcích. Nezanedbateln˘m
pfiínosem pro firmu je i získání zku‰eností z mezinárodní spolupráce, pfií-
padnû uvefiejnûní firmy v mezinárodních databázích. Dal‰í informace je
moÏno obdrÏet v Technologickém centru AV âR, které je  fie‰itelem projek-
tu v âR.

M. ·KARKA, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 

SKARKA@TC.CAS.CZ

Mezinárodní projekt ETISMARLAND 
na podporu MSP z oboru povrchové dopravy

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

Dne 8. 9. 2004 byla vyhlá‰ena v˘zva (FP6-2004-Energy-3) pro pfiedkládá-
ní projektÛ v oblasti „UdrÏitelné energetické systémy“ 6. rámcového pro-
gramu EU. V˘zva je zamûfiena na aktivity s dopadem ve stfiednû- aÏ
dlouhodobém horizontu. Návrhy projektÛ pfiedloÏené k této v˘zvû by mû-
ly pfiinést v˘sledky, které budou ‰iroce komerãnû vyuÏitelné v ãasovém ho-
rizontu roku 2010 a dále. V projektech by mûly pfievaÏovat v˘zkumné 
a v˘vojové aktivity (vãetnû prenormativního a socio-ekonomického v˘-
zkumu), ‰kolicí aktivity a aktivity zamûfiené na ‰ífiení v˘sledkÛ. 

V˘sledky projektÛ by mûly rovnûÏ pfiispût k pfiípravû energetick˘ch politik.
Uzávûrka v˘zvy s rozpoãtem 190 mil. € (124 mil. € pro integrované pro-
jekty a sítû excelence a 66 mil. € pro projekty typu STREP a SSA) je 
8. 12. 2004. Témata v˘zvy jsou uvedena v pfiíloze v tabulce.
Podrobné informace: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=167.

J .  âEJKOVÁ,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO SustDev, CEJKOVA@TC.CAS.CZ

Udržitelné energetické systémy (SustDev)

âeská firma CS-PROJECT, s. r. o., a francouzská firma Nef Sud se poprvé
setkaly 2. 5. 2002 na dvoustranném jednání  v Praze. Setkání bylo orga-
nizováno Technologick˘m centrem AV âR v rámci mise francouzsk˘ch fi-
rem do âeské republiky pfii spoleãné akci ãlenÛ mezinárodní sítû inovaã-
ních center IRC – Technologického centra AV âR  a  francouzského kon-
sorcia MED’IN.
Spoleãnost CS-PROJECT se jiÏ více neÏ 8 let soustfiedí na zavádûní systé-
mÛ jakosti podle rÛzn˘ch mezinárodních norem a zamûfiení. V souãasné
dobû je jedinou firmou v âR, která vytváfií rozsáhlé integrované systémy
jakosti (ISO, EMS, OHAS, HACCP). Francouzská spoleãnost Nef Sud, po-
zdûji pfiejmenovaná na PROTIS, zastupovala v oblasti jakosti francouz-
skou spoleãnost ALSTOM Transport.
Na základû jednání byla podepsána dohoda mezi francouzskou a ãeskou
firmou o provádûní klasifikaãních auditÛ pro firmu ALSTOM Transport 
v oborech strojírenství, automobilov˘ prÛmysl, elektrotechnika, infor-

maãní a komunikaãní technologie. Tyto audity bude provádût a vyhod-
nocovat CS-PROJECT ve vybran˘ch ãesk˘ch a slovensk˘ch firmách podle
instrukcí firmy PROTIS. 
V této dobû zamûstnanci CS-PROJECT provedli pro PROTIS dva zákaz-
nické audity, v listopadu 2002 ve Vagonce Tatra Poprad a v lednu 2003
ve spoleãnosti METAZ, T̆ nec nad Sázavou. Cílem klasifikaãních auditÛ
bylo zafiadit vybrané spoleãnosti do klasifikace vytvofiené spoleãností 
ALSTOM. Pfii klasifikaci se hodnotilo, nakolik auditovan˘ podnik splÀuje
poÏadavky, normy a vnitfiní pfiedpisy vyÏadované firmou  ALSTOM. Po
provedení auditu firmy byl spoleãností CS-Project vystaven protokol o sta-
vu systémÛ jakosti. Na základû tohoto protokolu se spoleãnost ALSTOM
rozhodla o dal‰ích krocích smûrem k auditované spoleãnosti.

M. ·KARKA, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 

SKARKA@TC.CAS.CZ

Mezinárodní transfer technologie „Hodnocení kvality“
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K podání projektu je tfieba získat a vstfiebat velké mnoÏství informací. Pro
zpfiístupÀování takov˘ch informací je tfieba kvalitní a spolehlivá platfor-
ma – tou je server Cordis (www.cordis.lu). Stránky vytvofiené pfiímo pro
6. RP jsou na adrese http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm. Naleznete na nich
kromû novinek a akcí i dvû dÛleÏitá menu – v pravém sloupci odkazy na
jednotlivé ãásti 6. RP (napfi. tematické priority), v levém sloupci pak odkazy
na „pomocníky“ v orientaci na tomto webu a v 6. RP. 
Jedním z „pomocníkÛ“ je interaktivní úvod k 6. RP (s oznaãením „FP6
Step by step“; lze ho téÏ nalézt pfiímo na www.cordis.lu/fp6/stepbystep).
Tento úvod není návodem, jak psát projekt, spí‰e pomáhá odpovûdût na
nûkteré zásadní otázky pfii poãáteãních úvahách o projektu (viz První ná-
ãrt projektu). Jsou v nûm pfiehlednû popisovány základy 6. RP – od cílÛ
programu a jeho struktury pfies typy projektÛ a pravidla úãasti, hodnoce-
ní projektÛ aÏ po prÛbûh samotného projektu.
Pomocníkem pro orientaci v problematice je i v˘znamov˘ slovník („Glossa-
ry“ na http://fp6.cordis.lu/fp6/glossary.cfm), kter˘ objasÀuje základní termí-
ny pouÏívané v rámcov˘ch programech. Tento slovník termínÛ byl téÏ pfie-
veden do ãe‰tiny a je k dispozici pod názvem „Malá terminologie 6. RP“ na
www.tc.cz/publikace.) Pomocníkem je i knihovna dokumentÛ (v menu pod
„Find a document“ nebo na www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm). V tomto ãlán-
ku se na ni odvolávám ãasto, protoÏe obsahuje mnoÏství dokumentÛ k 6. RP
– od oficiálních rozhodnutí Rady EU pfies pracovní programy, texty modelo-
vé smlouvy aÏ po prÛvodce pro navrhovatele projektÛ. 

První „náčrt“ projektu
Pfii rozhodování, zda vÛbec projekt do 6. RP pfiipravovat a jak ho po-
jmout, je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe 6. RP je program na podporu cílenû
orientovaného v˘zkumu. Témata i nástroje (typy projektÛ), kter˘mi se ma-
jí témata fie‰it, jsou pfiesnû vymezeny. 

Jaká témata je možno řešit v 6. RP?
• Velmi struãn˘ seznam v˘zkumn˘ch oblastí pro 6. RP naleznete na

http://fp6.cordis.lu/fp6/list_areas.cfm. 
• Pracovní programy (workprogrammes) obsahují pfiesná vypsaná témata

– snadno je vyhledáte na stránkách k jednotliv˘m v˘zvám (viz Pod-
klady k pfiípravû projektu) nebo trochu komplikovanûji v knihovnû do-
kumentÛ. Pracovní program b˘vá téÏ na stránkách „podprogramÛ“ 
6. RP, jejich umístûní zde se ov‰em li‰í. 

Chci na základě projektu provádět výzkum nebo vytvořit síť či vypraco-
vat studii a podobně? Jaký nástroj (= typ projektu) mám/mohu použít?

• Struãn˘ popis nástrojÛ (= typÛ projektÛ) je v interaktivním úvodu pod
odkazem „Instruments & project types“ nebo na http://www.cordis.lu/
fp6/stepbystep/instruments.htm. 

• BliÏ‰í popis nástrojÛ se nachází v interaktivním úvodu pod „Choosing
the instrument“ nebo na http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/choo_in-
strument.htm. 

• Dokumenty k jednotliv˘m typÛm projektÛ popisující je podrobnû – tzv.
„Provisions for implementing“ – jsou umístûny v knihovnû dokumentÛ. 

Mohu návrh podat sám, nebo potřebuji konsorcium? Jaká má být
skladba konsorcia a kdo se v něm může účastnit?

• Struãnû o tom, kdo se mÛÏe projektÛ úãastnit, se doãtete v interaktiv-
ním úvodu pod „Who can participate“ nebo na http://www.cordis.lu/
fp6/stepbystep/who.htm.

• Dokument Pravidla úãasti („Rules for participation“) je ponûkud ne-
vhodnû skryt – pod „Council decisions“ v dokumentu „Regulation (EC)
No 2321/2002“.

Kde najdu partnery pro konsorcium?

Na Cordisu je nûkolik databází specializovan˘ch na hledání partnerÛ, napfi.:

• Hlavní stránka „Partners“ na http://partners-service.cordis.lu.
• Vyhledávání partnerÛ pfiímo pro projekty 6.RP (v levém sloupci homepa-

ge k 6. RP „Find a partner“ nebo na http://fp6.cordis.lu/fp6/partners.cfm). 

DÛleÏit˘mi databázemi, ze kter˘ch lze ãerpat aÈ uÏ pfii hledání partnera,
nebo pfii ovûfiování námûtu na projekt, jsou tyto: 
• Databáze bûÏících projektÛ – pro 5. RP na www.cordis.lu/fp5/

projects.htm, pro 6. RP je pfiipravována na (stejnû strukturované) adrese
www.cordis.lu/fp6/projects.htm.

• Databáze tzv. „Expressions of Interest“, coÏ je databáze námûtÛ na pro-
jekty, na http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm.

Podklady k přípravě projektů
Podrobné informace k pfiípravû projektÛ naleznete na stránce vûnované
konkrétní v˘zvû, dokumenty k pfiípravû zde i v knihovnû dokumentÛ. Na
stránku k v˘zvû se dostanete rÛzn˘mi zpÛsoby – ze stránek jednotliv˘ch
„podprogramÛ“ 6. RP ãi vyhledáním v˘zvy (v levém sloupci homepage
k 6. RP na „Find a call“ nebo pfiímo na http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm).
Stránka k v˘zvû obsahuje potfiebné informace (datum uzávûrky, rozpo-
ãet v˘zvy) a dokumenty pro pfiípravu projektu (napfi. pracovní program
obsahující vypsaná témata a prÛvodce pro navrhovatele). Jako pfiíklad
uvádím stránku v˘zvy pro prioritu „Vûdy o Ïivé pfiírodû, genomika a bio-
technologie pro zdraví“ s uzávûrkou 16. listopadu 2004, kterou najdete
na adrese http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=148. 
Nûkteré dÛleÏité dokumenty k pfiípravû projektu nenaleznete na stránce
k v˘zvû, jsou uvefiejnûny pouze v knihovnû dokumentÛ. Jde napfi. o tzv.
„Provisions for implementing“, coÏ jsou dokumenty popisující podrob-
nû jednotlivé typy projektÛ.
Cordis zvefiejÀuje téÏ kontakty („Get support“ nebo www.cordis.lu/fp6/
getsupport.htm) na národní kontakty/konzultanty k 6. RP (tzv. NCPs = Natio-
nal Contact Points), ktefií vám mohou pomoci pfii pfiípravû projektu, a infor-
maãní centra komise (tzv. „infodesks“), která odpovídají na konkrétní dotazy.
Cordis bohuÏel aÏ na v˘jimky neposkytuje kontakty na pracovníky Evropské
komise.

Elektronická příprava projektů
Cordis zpfiístupÀuje v˘znamnou novinku, kterou 6. RP pfiinesl – podávání
projektÛ v elektronické podobû. Zasílat vyti‰tûn˘ projekt se uÏ v souãasné
dobû nedoporuãuje. Pokus o elektronické podávání projektÛ byl uãinûn jiÏ
v 5. RP. Nicménû ani softwarov˘ nástroj jménem ProTool, ani cel˘ systém
elektronického podávání projektÛ nefungoval tak, jak mûl. Pro 6. RP je pou-
Ïíván program s názvem „Electronic Proposal Submission System“ (EPSS),
coÏ je webová aplikace, která umoÏÀuje ãlenÛm konsorcia pfiipravovat pro-
jekt spoleãnû v zabezpeãeném prostfiedí (je heslován). EPSS je pfiátelsk˘ sys-
tém s dosti intuitivním ovládáním a srozumitelnû psan˘m návodem.
Najdete ho v levém sloupci homepage k 6.RP nebo na http://fp6.cordis.lu/
fp6/subprop.cfm. Tento nástroj umoÏÀuje 3 zpÛsoby pfiípravy a zaslání
návrhu projektu: 

• On-line pfiíprava a odeslání návrhu.

• Pfiíprava off-line s pouÏitím EPSS, pak on-line zaslání prostfiednictvím
EPSS. 

• Off-line pfiíprava s pouÏitím EPSS, pak zaslání (off-line) na CD nebo disketû. 
Pro pfiípravu projektu v EPSS je tfieba zaÏádat o heslo ke vstupu do sys-
tému. Heslo dostanete e-mailem v fiádu hodin po zaÏádání. Pro kaÏd˘
projekt je tfieba Ïádat o heslo zvlá‰È – registrace je vázána na projekt (vy-
branou uzávûrku a typ projektu), nikoliv na instituci. Pro finální odeslá-
ní projektu doporuãujeme neãekat do posledních minut pfied uzávûrkou,
server mÛÏe b˘t tou dobou zahlcen.

EVA HANU·KOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, HANUSKOVA@TC.CAS.CZ

Co nabízí server Cordis zájemcům o 6. RP?

16

585-ECHO2-Ma  3.12.2003  1:11  Stránka 16



17

Pravidla hospodafiení s prostfiedky poskytovan˘mi Evropsk˘m spoleãen-
stvím pro fie‰ení projektÛ 6. rámcového programu v˘zkumu a v˘voje 
(6. RP) se v‰ak nijak zásadnû neodli‰ují od pravidel, která platí v domá-
cích soutûÏích a která jsou dána zákonem ã. 130/2002 Sb. o podpofie v˘-
zkumu a v˘voje, a navazujícími provádûcími pfiedpisy. VÏdyÈ pfiece pro-
jekty 6. RP budou procházet auditem, kter˘ nakonec musí dospût k roz-
hodnutí, zda finanãní prostfiedky poskytnuté pro fie‰ení projektu
Evropskou komisí byly pouÏity ve shodû s tím, jak jsou pouÏívány v té
které zemi vefiejné prostfiedky pro fie‰ení v˘zkumn˘ch projektÛ, ãi zda ta-
to pravidla byla poru‰ena. Nicménû urãité odli‰nosti, ãi spí‰e specifika
zpÛsobu vykazování nákladÛ existují a toto sdûlení chce pfiispût k jejich
projasnûní. Sdûlení vychází z pravidel uveden˘ch v Pfiíloze II Modelové
smlouvy1 (Model Contract and Annex II)2, dále z dokumentu Guide to Fi-
nancial Issues Relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Pro-
grammes, kapitola 2.4, pfiíloha 6.1.13, s pfiihlédnutím k „ãasto kladen˘m
dotazÛm“, uvefiejnûn˘m na portálu CORDIS4.
Pravidla 6. RP rozli‰ují tfii modely pro vykazování nákladÛ (cost models),
pfiiãemÏ povaha a rozsah pfiíspûvku Evropského spoleãenství závisí na tom,
jak˘ nákladov˘ model organizace pouÏívá. PouÏití jednotliv˘ch náklado-
v˘ch modelÛ není otázkou „optimalizace nákladÛ na projekt“, n˘brÏ se od-
víjí od toho, s jakou pfiesností mÛÏe pracovi‰tû urãit a vykázat pfiímé a ne-
pfiímé náklady na svou úãast v projektu. Pfiesnost je dána úãetním systé-
mem pracovi‰tû, pfiiãemÏ stále platí, Ïe „obvyklá úãetní praxe“ je pro
posouzení oprávnûnosti nákladÛ klíãová. V˘robní podniky mohou zpra-
vidla pfiesnû urãit jak pfiímé, tak nepfiímé náklady na svou úãast v projek-
tu. Soukromá v˘zkumná pracovi‰tû v‰ak ve své úãetní praxi uÏ velmi ãas-
to nepfiímé náklady pouze odhadují. Akademická a univerzitní pracovi‰tû
mnohdy nemohou pfiesnû uvést ani nûkteré pfiímé náklady: typick˘m pfií-
kladem jsou mzdy pracovníkÛ, ktefií se sice na projektu podílejí, ale na je-
jich mzdách se to nikterak neprojevuje. Zvolen˘ nákladov˘ model kaÏdé-
ho úãastníka fie‰itelského konsorcia je nakonec uveden i ve smlouvû o fie-
‰ení projektu, kterou s ním uzavírá Evropská komise (jako poskytovatel
dotace), a z toho plyne i právní závaznost modelu.
Místo ob‰írného „úãastník fie‰itelského konsorcia“ hovofiíme dále
o kontrahentovi, neboÈ jde o smluvní stranu ve zmínûné smlouvû. 

Nákladové modely v 6. RP
Kontrahenti mohou pouÏít jeden ze tfií nákladov˘ch modelÛ:
• FC – full costs with actual indirect costs – plné náklady se skuteãn˘mi
nepfiím˘mi náklady. Tento model poÏívají kontrahenti – instituce, jejichÏ
vnitfiní finanãní systém umoÏÀuje pfiesnû vykázat jak pfiímé, tak nepfiímé
náklady na úãast v projektu. To speciálnû znamená, Ïe kontrahent musí
b˘t pfiipraven prokázat pfii auditu v˘‰i sv˘ch reÏijních nákladÛ.
• FCF – full costs with flat rate for indirect costs – plné náklady s pau-

‰ální reÏií. Tento model pouÏívají instituce, jejichÏ finanãní systém

umoÏÀuje vykázat pfiesnû pouze pfiímé náklady na úãast v projektu.
Nepfiímé náklady umoÏÀuje Evropská komise pak odhadnout, a to
pau‰ální sazbou jako 20 % v‰ech pfiím˘ch nákladÛ kontrahenta, me-
zi které ov‰em nejsou zahrnuty náklady na subkontrakty (neboÈ ze sub-
kontraktÛ, které jsou realizovány na jin˘ch pracovi‰tích, kontrahento-
vi Ïádné reÏijní náklady nevznikají).
• AC – additional direct costs with flat rate for indirect costs – dodateãné
náklady s pau‰ální reÏií. Tento tfietí model pouÏívají instituce, které nemo-
hou doloÏitelnû vykázat nejenom nepfiímé, ale i nûkteré pfiímé náklady. Me-
zi nejvy‰‰í pfiímé náklady ov‰em patfií v˘daje na mzdy pracovníkÛ, ktefií se
podílejí na aktivitách projektu. V mnoha evropsk˘ch univerzitách a akade-
mick˘ch institucích ale právû v˘daje na mzdu konkrétního pracovníka ne-
souvisejí s tím, zda se podílí na aktivitách projektu EU, ãi nikoliv. V tomto
modelu kontrahent vykazuje pouze ty pfiímé náklady, které mu dodateãnû
vznikly jeho úãastí v projektu. Pro nepfiímé náklady je opût stanovena pau-
‰ální sazba jako 20 % ze v‰ech pfiím˘ch dodateãn˘ch nákladÛ (kam stejnû
jako v pfiedchozím pfiípadû nejsou zahrnuty náklady na subkontrakty.

Pfiímé náklady, pfiímé dodateãné náklady a nepfiímé náklady jsou defi-
novány takto: 
• Pfiímé náklady jsou v‰echny náklady, které mají pfiím˘ vztah k projek-
tu (tj. jsou nutné pro fie‰ení projektu) a jsou takto urãeny kontrahentem
v souladu s jeho bûÏn˘mi úãetními zvyklostmi.
• Pfiímé dodateãné náklady jsou pfiímé uznané náklady, které v‰ak ne-
mohou kontrahentovi kr˘t jeho bûÏné a opakující se náklady ani jejich
ãást a které nejsou pokryty Ïádn˘m jin˘m zdrojem financování. To spe-
ciálnû znamená, Ïe kontrahent nemÛÏe poÏadovat Ïádnou ãást pravi-
delnû se opakujících nákladÛ na osobní v˘daje, tedy na tu ãást mezd,
kterou pracovníci podílející se na aktivitách projektu pobírají pravidel-
nû, opakovanû a bez ohledu na jejich podíl na tûchto aktivitách. V pfií-
padû pfiím˘ch dodateãn˘ch nákladÛ lze v‰ak v tûchto tfiech pfiípadech
uplatÀovat i osobní náklady: 
– u zamûstnancÛ s pracovní smlouvou na dobu urãitou pro práci na
kontraktu s Evropsk˘m spoleãenstvím;
– u doktorandÛ s pracovní smlouvou na dobu urãitou pro dokonãení dok-
torátu v rámci aktivit projektu;
– u zamûstnancÛ, jejichÏ pracovní smlouva závisí zcela nebo ãásteãnû
na dodateãném externím financování. ZdÛraznûme je‰tû jednou, Ïe
v tomto pfiípadû nelze hradit Ïádnou ãást pravidelnû se opakující mzdy
(tedy napfi. pevnou – tabulkovou sloÏku). Je-li to v‰ak v pracovní smlou-
vû fiádnû o‰etfieno, lze zamûstnanci po dobu jeho úãasti na fie‰ení pro-
jektu zv˘‰it napfi. jeho osobní hodnocení a zv˘‰ení vykázat mezi pfiím˘-
mi dodateãn˘mi náklady. Tady si myslím, Ïe by se je‰tû mohlo doplnit,
Ïe to musí b˘t v rámci instituce fie‰eno systémovû, a ne ad hoc na bázi
pro individuální projekt.

1 KaÏdé konsorcium, které fie‰í projekt 6. RP, uzavírá s Evropskou komisí smlouvu, která obsahuje v‰echna právnû závazná ujednání o právech a povinnostech smluvních stran. Smlouva je uzavírána podle jednot-
ného vzoru (modelu) a je doplnûna pfiílohami specifick˘mi pro rÛzné typy projektÛ... Se smlouvou a jejími pfiílohami by se mûl seznámit kaÏd˘, kdo se chce aktivnû úãastnit projektÛ 6. RP... Pozorné prostudo-
vání základního modelového kontraktu a zejména jeho pfiílohy II (v‰eobecn˘ch podmínek) pomÛÏe k pochopení pravidel, která by mûla b˘t respektována jiÏ pfii pfiípravû projektu. Právnû závazn˘ je pouze 
anglick˘ originál, uvefiejnûn˘ na informaãním portálu CORDIS. (Pfievzato z pfiedmluvy k publikaci „Modelová smlouva a Pfiíloha II“, vydané Technologick˘m centrem AV âR, http://www.tc.cz/poskytdocs/
sesit_04_CZ.pdf.) 
2 http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#modelcontracts 
3 hftp://ftp.cordis.lu/pub/documents_r5/natdir0000060/s_2034005_20040430_100041_2034en.pdf 
4 http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS& RCN=EN_RCN:2134005&CALLER=FP6_LIB

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNI ÚâASTI ZDEJ·ÍCH T¯MÒ V PROJEKTECH 6. RP JE STÁLE OBEST¤ENA JISTOU NEDÒVùROU, ZDA FI-

NANâNÍ ZÁLEÎITOSTI LZE VÒBEC USPO¤ÁDAT SPRÁVNù. DOTAZUJÍCÍ SE âASTO DOÎADUJÍ ODPOVùDI, ZDA MOHOU MEZI SVÉ NÁ-

KLADY NA ÚâAST V PROJEKTU ZAÚâTOVAT TU âI ONU POLOÎKU, P¤ÍPADNù ZDA MOHOU PRO SVÉ PRACOVNÍKY POÎADOVAT STEJ-

NOU HODINOVOU MZDU JAKO SOUSEDNÍ NùMECKÉ PRACOVI·Tù. MNOHO DOTAZUJÍCÍCH POVAÎUJE RADU „VYKAZUJTE SVÉ NÁ-

KLADY PODLE SKUTEâNOSTI“ ZA OBZVLÁ·Tù MATOUCÍ.

Ještě k financování projektů 6. rámcového programu
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• Nepfiímé náklady jsou pro kontrahenty pracující v modelu FC v‰ech-
ny uznané náklady stanovené kontrahentem v souladu s jeho bûÏn˘mi
úãetními zvyklostmi, které nelze pfiímo pfiisuzovat k projektu, jeÏ v‰ak
vznikly ve vztahu k pfiím˘m nákladÛm projektu. Pro ty kontrahenty, 
ktefií pouÏívají jeden ze dvou modelÛ s pau‰ální sazbou (FCF, AC), je
vedle pfiím˘ch nákladÛ úãtována pau‰ální sazba urãená k pokrytí ne-
pfiím˘ch (reÏijních) nákladÛ.

Použití nákladového modelu
•  Nákladové modely jsou pouÏitelné pro v‰echny nástroje 6. RP, kde pfií-
spûvkem Spoleãenství je grant pro integraci (NoE – Networks of Excel-
lence) nebo grant k rozpoãtu (IP – Integrated Projects, STREP – Specific
Target Research Projects, specifické projekty cílovû orientovaného 
v˘zkumu, CA – Coordination 
Actions a vût‰inu SSA – Specific
Support Actions).
• Nedají se pouÏít pro ty nástro-
je, kde pfiíspûvkem Spoleãenství
je úhrnná jednorázová ãástka
(lump sum grant), tj. pau‰ální pfií-
spûvek (nûkteré SSA a Akce Ma-
rie Curie na podporu lidsk˘ch
zdrojÛ a mobility).
•  Pro nûkteré akce na podporu
lidsk˘ch zdrojÛ a mobility (Akce
Marie Curie) se pouÏívá speciální
verze nákladového modelu.
•  Kontrahent musí pouÏívat stej-
n˘ nákladov˘ model pro v‰echny
své smlouvy v rámci 6. RP s tím,
Ïe mÛÏe pfiejít na pfiesnûj‰í model
(tj. z AC na FCF, z FCF na FC), pfii-
ãemÏ pak uÏ musí u pfiesnûj‰ího
modelu setrvat. Právnická osoba, která je oprávnûna pouÏívat AC mo-
del pfii prvním kontraktu, tedy mÛÏe zmûnit tento model v pozdûj‰ím
kontraktu na model FCF nebo FC. Pokud tak uãiní, musí jiÏ ve v‰ech
následn˘ch kontraktech aplikovat nákladov˘ model FC. Právnická oso-
ba, která je oprávnûna pouÏívat FCF model pfii prvním kontraktu, mÛ-
Ïe zmûnit tento model v pozdûj‰ím kontraktu na model FC. Pokud tak
uãiní, musí jiÏ ve v‰ech následn˘ch kontraktech aplikovat nákladov˘
model FC.
•  FC model mohou pouÏívat v‰echny právnické osoby s v˘jimkou fy-
zick˘ch osob.
•  Fyzické osoby jsou povinny pouÏívat AC model.
•  Nekomerãní nebo neziskové organizace zfiízené podle vefiejného ãi
soukromého práva a mezinárodní organizace mohou pouÏít AC, FCF ne-
bo FC model. Nicménû pouze ty nekomerãní a neziskové organizace zfií-
zené podle vefiejného ãi soukromého práva a mezinárodní organizace,
jejichÏ úãetní systém neumoÏÀuje urãit podíl pfiím˘ch a nepfiím˘ch ná-
kladÛ vztahujících se k projektu, mohou volit model AC.
•  Právnické osoby definované jako MSP (malé a stfiední podniky) mohou
aplikovat buì model FC, nebo FCF.

Maximální refundační sazby pro nákladový model
Maximální refundaãní sazby za vzniklé náklady jsou stanoveny podle ty-
pu aktivity:
•  Pro kontrahenty pouÏívající AC model: 100 % jejich dodateãn˘ch ná-
kladÛ pro v‰echny typy aktivit.
• Pro kontrahenty pouÏívající FC nebo FCF model: 
– v˘zkumné a inovaãní aktivity: 50 % uznan˘ch nákladÛ;

– demonstraãní aktivity: 35 % uznan˘ch nákladÛ;
– ‰kolicí aktivity: 100 % uznan˘ch nákladÛ;
– aktivity t˘kající se fiízení konsorcia (management): 100 % uznan˘ch ná-
kladÛ, pokud náklady na fiízení nepfiekroãí 7 % celkového pfiíspûvku Spo-
leãenství na fie‰ení projektu; 
– dal‰í specifické aktivity, které jsou vymezeny v technické pfiíloze
Smlouvy s EK (Annex I): 100 % uznan˘ch nákladÛ. 
Popis rÛzn˘ch druhÛ pfiíjmÛ, které lze do uznan˘ch nákladÛ zahrnout,
je uveden v kap. II.23 publikace „Modelová smlouva a Pfiíloha II“.

V projektech typu CA a SSA nesmûjí kontrahenti pouÏívající model FC
nárokovat své skuteãné nepfiímé náklady. U tûchto projektÛ je pro v‰ech-
ny kontrahenty pouÏívána pro nepfiímé náklady pau‰ální sazba, která se

rovná 20 % pfiím˘ch uznan˘ch
nákladÛ po odeãtení nákladÛ na
subkontrakty.
S ohledem na to, Ïe pfii urãování
celkového finanãního pfiíspûvku
Spoleãenství musí b˘t brány v úva-
hu pfiíjmy projektu, pfiedstavují v˘-
‰e zmínûné refundaãní sazby maxi-
mální moÏnou sazbu (maximální
sazba je tedy redukována o pfií-
padné pfiíjmy v projektu). Souãas-
nû je tfieba mít na zfieteli, Ïe jak po-
dle pravidel Evropské komise, tak
podle na‰ich domácích smûrnic ne-
mÛÏe podpora danému úãastníko-
vi z vefiejn˘ch prostfiedkÛ, mezi kte-
ré ov‰em spadá pfiíspûvek EK, pfie-
kroãit 75 % rozpoãtu pro aktivity
VaV, resp. 50 % pro demonstraãní
aktivity. 

Poznamenejme závěrem
•  6. RP nezavazuje k pouÏití stejn˘ch nákladov˘ch modelÛ, jaké praco-
vi‰tû uplatÀovalo v 5. RP. 
• Pokud je kontrahent pouÏívající AC model zároveÀ koordinátorem
projektu, mÛÏe úãtovat své pfiímé uznané náklady stál˘ch zamûstnancÛ
na fiízení projektu za pfiedpokladu, Ïe tato ãinnost mÛÏe b˘t pfiesnû vy-
ãíslena a doloÏena. Vedle tûchto uznan˘ch pfiím˘ch nákladÛ bude k po-
krytí nepfiím˘ch nákladÛ opût pouÏita pau‰ální sazba. Jde tak o dal‰í
moÏnost, kdy lze v AC modelu vykazovat osobní náklady na zamûst-
nance. 
•  V‰eobecnû platí, Ïe ãas stráven˘ na projektu by mûl b˘t po celou do-
bu jeho trvání efektivnû zaznamenáván zpÛsobem, kter˘ je obvykl˘ v in-
stituci (pouh˘ dodateãn˘ odhad by neobstál pfii auditu).
•  Zdá se nadbyteãné pfiipomenout, Ïe náklady vykazované na zamûst-
nance mu musejí b˘t skuteãnû vyplaceny. JenÏe nûkdy instituce s vlast-
ním 50% podílem na financování nákladÛ projektu zapomínají pfiispût
50 % na mzdu z vlastních zdrojÛ. 
• Pfiesãasy v˘zkumníkÛ – pokud organizace obvykle platí pfiesãasy a po-
kud tyto pfiesãasy byly skuteãnû vyplaceny – lze nárokovat, ale jen v pfií-
padû, Ïe lze prokázat jejich nezbytnost pro projekt (obecnû platí, Ïe je
lépe nepfiekraãovat normální pracovní ãas).

VLADIMÍR ALBRECHT , TC AV âR,

P.  KINZLOVÁ , KANCELÁ¤ AV âR
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